ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia dezessete de setembro de dois mil e quatorze foi realizada
a sexagésima reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de
Itajaí, no auditório do Recinto Porto de Itajaí, com a participação do Inspetor-Chefe da
Alfândega da RFB do Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; do Representante do Porto
de Itajaí, Sr. Héder Cassiano Moritz; dos Representantes do MAPA, Sr. Edmardo
Raymundo de Souza e Sr. Fabio Saraceni de Almeida, do Representante da Anvisa, Sr.
Marcos Galves da Silva; da representante da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Carlos
Antonio Quaresma, do representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Fraga, Representantes
do SINDAESC, SINDASC, dos Recintos Braskarne, Brasfrigo, Infraero, Portonave, APM
Terminals, Multilog, Porto de Itajaí, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também
Despachantes Aduaneiros e demais interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Héder Cassiano Moritz,
que na condição de representante do Recinto Porto deu as boas vindas, e desejou que
tivéssemos uma profícua reunião. Retornando a palavra ao Sr. Luis Gustavo, este informou
que começaríamos com os assuntos pautados para a Receita Federal do Brasil.
Questionamento sobre as informações cambiais na DI, após a retirada da ficha câmbio do
Siscomex. Sr. Luis Gustavo Robetti informou que foi publicada em 21/08/2014 a Nota
Coana nº 252, sobre Migração do Controle de Câmbio, que explicita a atuação da RFB
nesta área. Próximo assunto da pauta é para a Anvisa: Consideração sobre os resultados do
procedimento adotado de encaminhamento a Florianópolis dos processos para análise de
LI protocolados em Itajaí. Reporte de que não estão havendo ganhos com essa medida, e
questionamento sobre o prosseguimento deste procedimento. Sr. Marcos Galves da Silva
respondeu que continuará o envio de processos a Florianópolis, mas de forma gradual.
Passada a palavra para o Sr. Carlos Antonio Quaresma, representante da Secretaria de
Estado da Fazenda, este destacou que o Gescomex (grupo de comércio exterior da
SEF/SC) está levantando as declarações de importação relativas aos produtos que não
podem ser importados por regime especial e, portanto, se algum contribuinte quiser
regularizar tal situação antes das emissões das infrações, que registrasse o valor original do
ICMS no Siscomex, consultasse a situação da DI no site da SEF/SC e, nessa página
poderia emitir o respectivo DARE para pagamento através do link “emitir DARE para esta
DI”. Passada a palavra para o Sr. Paulo Fraga, este comunicou que a equipe do Banco do
Brasil em Blumenau está absolutamente em dia com seus prazos em relação às licenças de
importação e aos Certificados de Origem. Aproveitou para registrar a presença e apresentar
o gerente geral da agência do Banco do Brasil em Itajaí, Sr. Nadir José Rapagnim. Passada
a palavra para o Sr. Heder Cassiano Moritz, onde o mesmo fez uma apresentação dos
índices do Complexo Portuário do Itajaí e que segue em anexo juntamente a essa ata
(arquivo Ata 60ª - Anexo Apresentação Heder.pdf). A seguir foi passada a palavra para o
Sr. Edmardo Raymundo de Souza, representante do Mapa, que dentro da diretriz de
promoção de assuntos de interesse de toda a comunidade do comércio exterior, promoveu
uma apresentação sobre “pragas quarentenárias”. Passando aos assuntos finais, Sr. Luis
Gustavo Robetti informou que foi realizada uma operação conjunta com servidores da
RFB de Itajaí e de São Francisco do Sul, sendo utilizado helicóptero da RFB para mapear
algumas situações ocasionais na jurisdição de Itajaí, relatando que a operação obteve êxito
pleno, atingindo todos seus objetivos. Reforçou que na concessão de trânsito entre
Recintos é indicada uma rota obrigatória, e esta têm que ser cumprida, deixando
novamente o alerta aos importadores para que, ao contratar as transportadoras, alertem

estas sobre a obrigatoriedade do cumprimento da rota e do prazo estabelecido. Reforçou
ainda que não são permitidos desvios de rotas e que a RFB, ao constatar veículo fora da
rota autorizada, promoverá a apreensão do veículo e da carga. Sr. Luis Gustavo Robetti
comunicou que em breve será publicada Portaria local para tratar de documentos digitais,
cujos estudos e implementação buscam acabar com a circulação de papéis na Alfândega do
Porto de Itajaí. Informou que a 61ª reunião será realizada no dia 15 de outubro de 2014,
no auditório do Recinto PolyTerminais Agradeceu ao Recinto Porto pela hospitalidade e
ao Recinto APMTerminais por ter oferecido o coffee-break. Não tendo mais nada a tratar,
a Sr. Luis Gustavo Robetti finalizou a reunião. Eu, Cristiane de Lourdes Carneiro de
Souza, lavrei a presente Ata.

