SINDICMIS/ACTC PARTICIPAM DE REUNIÃO NO RIO
DE JANEIRO PARA DISCUTIR MUDANÇAS
OCORRIDAS NA ANVISA
Os Diretores Regynaldo Mollica e Maria Itália Piniano representaram o
SINDICOMIS/ACTC
A reunião foi promovida pela USUPORT-RJ. No Clube de Engenharia, no Rio de
Janeiro, no dia 26/01 e teve como convidado Sr. Marcus Aurélio Miranda de
Araújo – Gerente Geral de Portos, Aeroportos,
Fronteira e Recintos Alfandegados da ANVISA e
Cristiano Gregis – Gerente de Controle Sanitário em
Comércio Exterior em Portos, Aeroportos, Fronteiras e
Recintos Alfandegados, com o apoio do DIMON (Diretoria
de Controle e Monitoramento Sanitários) A reunião teve

como objetivo discutir as melhorias na gestão de
processos de importação; atualização das normas
(simplificação); consulta pública de gerenciamento
de riscos e novo formulário de petição.
Marcus Araújo disse que Tecnologia da Informação é o meio para modernizar e
agilizar processos e reduzir prejuízos dos importadores com despesas
aduaneiras e padronizar o atendimento dos PAF´s em todo território nacional e
a Agencia está empenhada na racionalização na gestão de riscos de produtos
importados.
O projeto visa reduzir a burocracia do risco documental formalizado através
anuência dos licenciamentos de importação, com resultado direto na distribuição
de processos,métricas de produtividade, peticionamento e análise,
monitoramento de indicadores, revisão RDC, gestão de qualidade, gestão de
riscos e o OEA.
O projeto de racionalização na gestão de riscos de produtos importados, criará
a gestão organizacional, melhorando a estrutura dos 77 PVPAF´s e 27 CVPAF´s
existente, criando harmonização dos procedimentos com os PAF´s “virtuais”:
PAFPS – PAF Produtos para Saúde – Já em operação
PAFME – PAF de Medicamentos – Previsto para Março/2018
PAFAL – PAF de Alimentos – Previsto para Março/2018
PAFCO – PAF de Cosmético – Previsto para Março/2018
Os grupos virtuais serão responsáveis pelo gerenciamento de risco, com
atendimento apenas nos canais próprio de cada grupo.
Os demais canais de comunicação serão desativados, confirmou o Sr. Marcus.
Contudo espera-se que o prazo de analise seja uniformizado a partir de março/18
para 7 dias.
Na gestão de informação, o Sr. Cristiano enfatizou quanto ao preenchimento do
peticionamento eletrônico, permitindo analisar as prioridades através das
informações registradas no peticionamento eletrônico e acompanhar a situação

da anuência, inclusive, quando for selecionado para conferencia física da
mercadoria.
Através do peticionamento será possível acompanhar a anuência e acompanhar
junto a coordenação a vistoria da carga, ainda que a mercadoria não tenha
chegada/presença de carga.
Por fim a gestão de processos permitirá o monitoramento dos grupos de
atendimento e também criar sinergia entre os grupos, com possibilidade de canal
de comunicação para esclarecimento de dúvidas entre os técnicos da ANVISA.
Vocês poderão acessar a integra da apresentação da ANVISA através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=BlA45J2PJ2k&feature=youtu.be
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