ATA DE REUNIÃO

Às nove horas da manhã do dia vinte e dois de junho de dois mil e dezesseis
foi realizada a septuagésima segunda reunião dos Intervenientes no Comércio
Exterior do Complexo Portuário de Itajaí, no auditório do Recinto Poly
Terminais, com a participação do Inspetor-Chefe da Alfândega da RFB no
Porto de Itajaí, Sr. Luis Gustavo Robetti; do Representante da Poly
Terminais, Sr. João Luis Batista dos Santos; do Representante do
MAPA/VIGIAGRO, Sr. Cid Rozo; do representante da Anvisa, Sr. Marcos
Fernando Galves da Silva; do representante da Secretaria de Estado da
Fazenda, Sr. Paulo Roberto Polizel; do representante do Banco do Brasil, Sr.
Paulo Ricardo Mendonça Fraga; do Representante da ANTAQ; Sr. Maycon
Cristi da Silva Maraschin; Representantes do SINDAESC, SINDASC, dos
Recintos Braskarne, Infraero, Portonave, APM Terminals, Multilog, Teporti,
Poly Terminais e Itazem, também de Despachantes Aduaneiros, importadores
e demais interessados. O Sr. Luis Gustavo Robetti, abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e passou a palavra ao Sr. João Luis Batista
dos Santos que na condição de representante do Recinto PolyTerminais, deu
as boas vindas e falou da satisfação em receber a referida reunião, colocandose à disposição. Voltando a palavra, Sr. Luis Gustavo Robetti apresentou a
mesa das autoridades, destacando a presença dos novos participantes Sr.
Leandro Luis Cypriani, Chefe da SADAD da RFB, do Sr. Maycon Cristi da
Silva Maraschin, representante da ANTAQ, Sr. Paulo Roberto Polizel,
representante da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Cid Rozo ,
representante do MAPA, contando também com a presença à mesa do Sr.
Marcos Fernando Galves da Silva, representante da Anvisa, Sr. Paulo Ricardo
Mendonça Fraga, representante do Banco do Brasil, Sr. João Luis Batista dos
Santos, representante do Recinto PolyTerminais. Comunicou a ausência da
Sra. Geovana da Silva da Cunha, em razão da nomeação de nova Inspetora
Chefe Adjunta, Srta. Denise Melo de Oliveira, que deverá comparecer na
próxima reunião. Começando aos assuntos da pauta: Para a RFB, Cadastro de
AFRMM. Houve duas prorrogações onde os cadastros foram atualizados
automaticamente, em 31/12/15 e 31/06/16, e se está no aguardo de nova
manifestação. Considerando a informatização do Portal SISCOMEX,
RADAR, e demais sistemas existentes, questionamento se seria possível fazer
uma vinculação na web entre o portal único e o site da Marinha Mercante
para que a validade/ cadastro seja sempre atualizado de acordo com a
vigência da situação do CPF no RADAR. Sr. Luis Gustavo Robetti, informou
que o sistema do Mercante e do Carga são diferentes de outros sistemas, e que
não existe previsão de automatizações para que os mesmos sejam
consolidados. Reportou que esse assunto será reforçado junto a COANA.
Segundo assunto da pauta: Declaração de Exportação WEB, Sr. Luis Gustavo

Robetti, foi enfático em dizer que o sistema do SERPRO (cara preta) em
breve será descontinuado, e instou a todos para que utilizem o sistema Web
de Exportação, como forma de testar e verificar se o mesmo possui algum
problema, que deve ser reportado. Último assunto da pauta para a RFB:
Entreposto Aduaneiro na Importação, Sr. Luis Gustavo Robetti reforçou que,
ao ser promovida o registro de DI de Nacionalização de Entreposto
Aduaneiro, é importante que sejam comunicados imediatamente os Recintos
sobre este registro, para os controles internos. Em um futuro breve
possivelmente será editada Portaria local para gerir esse assunto. Passada a
palavra para o Sr. Paulo Fraga, representante do Banco do Brasil, este fez
uma apresentação sobre Licenças de Importação e Certificados de Origem.
Sr. Paulo se colocou a disposição, qualquer dúvida entrar em contato no email age2309@bb.com.br ou pelo telefone 47 33212400. Passada a palavra
para o Sr. Marcos Fernando Galves da Silva, representante da Anvisa,
apresentou informes sobre o peticionamento eletrônico de importação,
alertando para obrigatoriedade da vinculação de um único LI a um único
dossiê no Vicomex, sobre o processo de remoção de três servidores para
Itajaí, que devem iniciar as atividades no final de julho, se cumprido o
cronograma, e aproveitou para alertar sobre a necessidade de autorização de
funcionamento de empresas (AFE) para empresas que transportem produtos
sob vigilância sanitária, no caso de trânsito aduaneiro. Passada a palavra para
o Sr. Sr. Paulo Roberto Polizel, representante da SEFAZ, este informou que
número total de DIs em maio/2016 (14.445 DIs) representa aumento
de 21,5% em relação ao mês anterior (abril/2016). Este número é o maior
desde novembro/2015.· O percentual de liberação automática de DIs com
Exoneração em maio/2016 (97,9%) é o melhor desde dezembro/2015, reflexo
da implantação do controle da garantia (TTDs 411), efetuada em 13/05/2016,
embora ainda seja um percentual inferior aos percentuais obtidos em janeiro e
fevereiro/2015 (99%). A expectativa é que, com os efeitos - no mês inteiro do controle da garantia, aliado à atualização efetuada, em 01/06/2016, dos
TTDs de Configuração "*", o referido percentual melhore ainda mais em
junho/2016, se aproximando do recorde histórico acima referido. TTDs de
configuração "*" são aqueles com NCMS especificas que sempre são
importadas pelas mesmas empresas para agilizar ainda mais o processo de
liberação, quando a mercadoria tem tratamento isonômico ou isenção
especifica. Arquivos anexos a Ata. Passada a palavra para o Sr. Cid Rozo,
representante do MAPA, reproduziu o item 3 do Ofício Circular
nº 12/2016/CGVIGIAGRO/SDA/GM/MAPA: "Nos casos de deferimento,
fica o importador, o exportador ou seu representante legal responsável por
acessar o Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuários no
SIGVIG e gerar o correspondente PDF para fins de inclusão no DOSSIÊ, com
o objetivo de comprovar junto à representação local da Receita Federal do
Brasil, que a carga já foi liberada pelo MAPA, caso exigido e de acordo com

os prazos estabelecidos por aquele Órgão, não sendo, desta forma,objeto de
verificação pelas Unidades do Sistema VIGIAGRO". Anexo à ata o Oficio
Circular nº 12/2016. Passada a palavra para o Sr. Maycon Cristi da Silva
Maraschin, representante da ANTAQ, o mesmo se colocou a disposição, e
informou que o atendimento do órgão está instalado em frente ao prédio da
APMT, no prédio onde funciona a ANVISA e o MAPA. Finalizando Sr. Luis
Gustavo Robetti informou sobre os percentuais de parametrização, quantidade
e tempo líquido dos canais verde, amarelo, vermelho e cinza dos despachos
de importação registrados durante o ano de 2015 e meses de Janeiro,
Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2016. Os dados informados estão em
anexo à Ata. A próxima reunião de Intervenientes será a 73ª, marcada para o
dia 17 de agosto de 2016, no auditório da Superintendência do Porto de Itajai.
Por fim, Sr. Luis Gustavo Robetti, agradeceu a presença de todos, ao Recinto
PolyTerminais pela hospitalidade e por oferecer o coffee-break, não tendo
mais nada a tratar, o Sr. Luis Gustavo Robetti, finalizou a reunião.

