ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia dezoito de março de dois mil e quinze foi realizada a sexagésima
quinta reunião dos Intervenientes no Comércio Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no
auditório do Recinto Portonave, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB no
Porto de Itajaí, Sr. Luís Gustavo Robetti, da Inspetora-Adjunta da Alfândega da RFB do Porto de
Itajaí, Sra. Geovana da Silva da Cunha; do Representante do Recinto Portonave, Sr. Osmari
Castilho Ribas, dos Representantes do MAPA/VIGIAGRO em Itajaí, Sr. Edmardo Raymundo de
Souza e Sr. Luiz Gustavo Balena; do 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, Infraero, Portonave, APM Terminals, Multilog,
Porto de Itajaí, Teporti, Poly Terminais e Itazem, também Despachantes Aduaneiros, importadores
e demais interessados. O Sr. Luís Gustavo Robetti, abriu a reunião agradecendo a presença de
todos e passou a palavra ao Sr. Osmari Castilho Ribas, que na condição de representante do
Recinto Portonave deu as boas vindas e desejou que tivéssemos uma ótima reunião. Voltando a
palavra, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que não há participação de representante da Anvisa
em razão de que o Sr. Marcos e a Srta. Hilnette informaram estar em viagem à serviço. Informou
que a pauta possui apenas dois questionamentos: O primeiro para a RFB: Com a edição da IN
RFB 1.473/2014, revogando o Capítulo IV – Das Infrações e Penalidades da IN RFB 800/2007,
não haverá aplicação da multa que atualmente é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por informações
fora do prazo? Sr. Luis Gustavo Robetti, respondeu que esse assunto já foi tratado anteriormente
e reiterou que não foi revogada a previsão das multas contidas no Decreto Lei nº 37/1966 e
alterações posteriores. Outro assunto da pauta é para o MAPA: Solicitar que o roteiro da
fiscalização do MAPA e VIGIAGRO sejam informadas/divulgadas a fim de que os
usuários/despachantes possam fazer o devido acompanhamento. Sr. Edmardo R. de Souza,
representante do MAPA, convidou os Despachantes Aduaneiros para que façam uma visita no
referido órgão, para conhecer os procedimentos, salientou que são enviados os ajudantes de
despachantes ou outros funcionários de comissárias e que muitos dos interessados não
conhecem a rotina diária do MAPA, reclamando sem conhecer o procedimento. Sr. Marcelo
Heusi, sugeriu que fossem convidados os fiscais do MAPA, para comparecerem nas reuniões na
ACII, uma vez por mês, onde são discutidos assuntos pertinentes a cadeia de comércio exterior.
Sr. Edmardo de Souza informou que não se manifestaria sobre esta solicitação pois
provavelmente esta seria a última reunião em que participava como Chefe do MAPA, pois no mês
de março entraria com seu pedido de aposentadoria, e agradeceu o apoio de todos. Sr. Luis
Gustavo Robetti felicitou o Sr. Edmardo R. de Souza pela aposentadoria, agradeceu a dedicação
e comprometimento com a causa pública e parabenizou o Sr. Edmardo pelo Espírito Público e
trabalho desenvolvido. Passada a palavra para o representante da Secretaria de Estado da
Fazenda, Sr. Carlos Antonio Quaresma, este informou que os fiscais do ICMS estão sendo
acompanhados em seu trabalho, e qualquer queixa deve ser enviada para a ouvidoria do estado,
novamente se colocando à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos. Passada a
palavra para o representante do Banco do Brasil, Sr. Paulo Fraga, este destacou o processo de
reestruturação que o Banco do Brasil está passando, que está ocorrendo de maneira satisfatória.
Informou que o prazo para emissão de LI´s nesta data é de 02 dias, e estão perseguindo a meta,
querendo até o final do mês de março atingir o ideal. Coloca-se a disposição para atender as
dúvidas. Passado aos avisos finais, Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que a parametrização na
ALF Porto de Itajaí, no mês de fevereiro, teve incidência de 95% de DI’s canal Verde, e de 5% DI’s
em canais amarelo, vermelho e cinza. Explicou que 85% DI’s registradas em Itajaí são
desembaraçadas em até 1 dia. Informou ainda que o prazo médio de desembaraço de cargas em
canal amarelo, no mês de fevereiro, foi de 13,5 dias, e em canal vermelho foi de 23 dias. Sr. Luis
Gustavo Robetti falou sobre o módulo anexação do Portal Único do Comércio Exterior, que teve
implementação em 02/03/2015, que trata de anexação de documentos digitais e que tem a data
limite até o dia 30/06/2015 para estar totalmente implementado. Alertou ainda que não é
necessário, neste momento, ingressar com pedido de retificação de DI para informar o
recolhimento da multa por emissão de LI posterior ao embarque, que o recolhimento da multa é
obrigatório e será verificado posteriormente pela RFB, cabendo ao interveniente arquivar os
documentos comprobatórios do recolhimento da referida multa. Informou também que devido a
escassez de pauta e por consenso entre os órgão intervenientes, o grupo decidiu que a partir
dessa reunião, as mesmas serão bimestrais (ao final, calendário com as datas e locais), então a

próxima será a 66ª reunião de intervenientes, marcada para o dia 20/05/2015, no auditório do
Recinto PolyTerminais. Por fim Sr. Luis Gustavo Robetti agradeceu a presença de todos e
desculpou-se pelo limite de vagas para a palestra com a Inspetora-Adjunta, Sra. Geovana da Silva
da Cunha, em razão do espaço no auditório e do conforto dos presentes. Passada a palavra para
Sr. Osmari Castilho Ribas, representante do Recinto Portonave, onde este cumprimentou,
agradeceu ao Dr. Edmardo e desejou muita paz, saúde e tranqüilidade em razão de sua
aposentadoria. Agradeceu a presença de todos. Sr. Luis Gustavo Robetti, informou que a seguir
teríamos a palestra sobre OEA, proferida pala Sra. Geovana da Silva da Cunha, Inspetora-Adjunta
da ALF/Itajaí . Agradeceu ao Recinto Portonave pela hospitalidade e o coffee-break. Após a
palestra, não tendo mais nada a tratar, o Sr. Luís Gustavo Robetti, finalizou a reunião. Eu,
Cristiane de Lourdes Carneiro de Souza, lavrei a presente Ata.

CALENDÁRIO REUNIÃO INTERVENIENTES - 2015

Maio – dia 20 Auditório Polyterminais
Julho – dia 15 Auditório Porto
Setembro – dia 16 Auditório Portonave
Novembro – dia 18 Auditório Poly Terminais

