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COLFAC 
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – 

SC 

ATA DA 
REUNIÃO 

Número: 
016 

Data: 06/05/2020 Horário: 09h Local: Plataforma meet.jit.si (reunião online) 
 

 
 

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 
1.Início – COLFAC  
Composição 
 

O Delegado da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul 
(SC), Sr. Edwilson Pascoal da Mota, iniciou a 16ª Reunião do 
COLFAC, que devido a pandemia global do Covid19 passou a ser 
online, e convidou os componentes representantes das entidades 
no conselho para fazer a composição virtualmente da mesa: 
 
- ANVISA, representado pela Sra. Cristiane Yamamoto Dutra  
- SDA (MAPA), representado pelo Sr. Paulo Rogério Silva   
- Representante Terminais, representado pelo Sr. Thyago Stazaki 
(não presente); 
- ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado 
pela Sra. Elisabeth Lasala Cidral. 
- ACIJ – Import. Export. – Ausência justificada 
 

2. Informativos gerais 
sobre a Receita Federal do 
Brasil 

Sr. Edwilson Pascoal da Mota, Delegado da Alfândega da RFB 
agradece a presença de todos na reunião online, e inicia falando do 
Corona Vírus, comenta os impactos que vem ocorrendo no mundo 
inteiro, fala que SC foi o primeiro estado do Brasil a declarar 
quarentena e explana sobre o que a Receita Federal do Brasil tem 
feito para agilizar os atendimentos neste período. 
Que somente 3,5% do efetivo em SFS da RFB está em atendimento 
presencial e os demais estão fazendo os trabalhos em home office, 
conforme determina as regras do estado. 
Complementa que a RFB tem feito muitas reuniões internas virtuais, 
que estão atendendo bastante no E-CAC e no “Fale conosco”. 
E questiona aos demais anuentes como tem sido este período de 
Pandemia. 
 
Na sequência, Sr. Edwilson informa que houve troca de 
Superintendente da 9ª região, tomando posse a Sra. Claudia Tomas, 
que já foi delegada da RFB em Curitiba, complementa que ela foi 
muito solícita com os funcionários relatando a prioridade com a 
saúde, e que a 9ª região tem um alto nível, tendo um 
reconhecimento geral.   
 
Sr. Edwilson informa que os canais de atendimento da RFB em SFS, 
estão funcionando bem, que o AFRFB Sr. Rogério está presente no 
prédio operacional, a SAVIG também tem trabalho presencial, 
plantão SADAD, Vigilância, ECAC, e demais estão home office. 
 

3. MAPA Sr. Paulo, fiscal do MAPA, participou no início da reunião, no entanto 
devido as vistorias agendadas no Porto de Itapoá, não permaneceu 
na reunião, sendo que o Fiscal Sr. Conrado deu continuidade aos 
assuntos pertinentes ao Mapa. 
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Sr. Conrado questiona aos intervenientes como está o atendimento 
do MAPA, se há muita demora, etc. 
Intervenientes presentes na reunião informam que está dentro da 
normalidade, e que as planilhas tem funcionado bem, e agradecem 
ao MAPA pelo empenho. 
 
Sr. Conrado fala de algumas mudanças internas neste período e 
ressalta que os atendimentos por e-mail, tem sido mais frequente. 
 
Sr. Edwilson RFB agradece ao MAPA pela parceria e agilidade nas 
liberações das mercadorias destinadas ao combate do COVID19. 
 

4. ANVISA Sra. Cristiane Yamamoto Dutra, fiscal da ANVISA, informa sobre as 
ações da ANVISA durante a Pandemia, fala da prioridade na análise 
dos testes destinados ao diagnóstico do corona vírus, relata que 
foram emitidas diversas notas técnicas para orientações aos portos, 
aeroportos e fronteiras, além da publicação de vários regulamentos 
para o enfrentamento da pandemia. A Anvisa em São Francisco do 
Sul tem contato frequente com a Vigilância Epidemiológica para 
monitoramento dos casos, principalmente os relacionados à 
atividade portuária. Informa que constantemente os terminais têm 
sido fiscalizados para verificação do atendimento às orientações 
repassadas pelo órgão, com o objetivo de prevenir os riscos de 
contaminação pelo Covid-19. Comenta sobre o Plano de 
Contingência, que está finalizado, faltando somente coletar 
assinaturas de algumas autoridades. 
 
Complementa que ainda existem muitas dúvidas quanto assunto 
COVID, e solicita às pessoas não afrouxar com os cuidados 
preventivos, lavagem das mãos, utilização do álcool em gel, etiqueta 
respiratória e evitar aglomeração. 
 
Relata também sobre outros assuntos: 
 
- Cabine no porto público para desinfecção de pessoas, como 
prevenção ao COVID. Falou sobre a necessidade de orientação das 
áreas técnicas da Anvisa. No presente caso é a autoridade sanitária 
que deverá avaliar se é possível ou não o seu uso em área portuária, 
mas que antes disso é necessário verificar a sua eficácia e possíveis 
riscos. 
 
- Relatou sobre o papel da Marinha e de outras autoridades no Plano 
de Contingência; 
 
- Caso algum tripulante esteja com COVID em alguma embarcação, 
os procedimentos e medidas necessárias serão adotados em 
conjunto pela Vigilância Epidemiológica e Anvisa, após a avaliação 
do caso, e conforme descrito no plano de contingência, para 
desembarque de tripulante, é necessário encaminhar o Termo de 
Controle Sanitário do Viajante – TCSV preenchido à Anvisa para 
liberação. 
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A embarcação que apresentar algum caso confirmado ou suspeito, 
um dos procedimentos adotados posteriormente é o de limpeza e 
desinfecção do navio. 
- Aumento nos casos de COVID em SFS; 
 
- Que a Dengue também preocupa muito e cita Joinville que possui 
muitos casos confirmados. Os terminais precisam redobrar os 
cuidados, evitando os focos de contaminação. 
 
- Informa também sobre a atuação da ANVISA em relação aos 
granéis. 
 

6 – Terminais  Representantes do CLIF informam que o CLIF está fazendo a parte 
deles em relação aos cumprimentos de alfandegamento. 
 
Sr. Edwilson reforça que o compromisso da alfândega é servir. 
  

7. DTA Interveniente questiona novamente sobre DTA no canal vermelho, 
que houve demora na liberação. 
 
Sr. Edwilson solicita aos AFRB SR. Rogério que responda o 
questionamento. 
 
AFRFB Sr. Rogério diz que a informação não procede, que não 
recebeu a demanda, e que está em plantão físico, além de 
responder os e-mails e que atende também as ligações recebidas e 
que as DTAs estão sendo efetivadas dentro do prazo. 
Complementa que em caso de algum problema é só entrar em 
contato. 
 

8. Encerramento Devido à queda na conexão o Sr. Edwilson Pascoal da Mota não 
conseguiu finalizar a reunião, mas os assuntos propostos foram 
atendidos, e não foi definido o agendamento da data para a próxima 
COLFAC.  
 
Eu, Elisabeth Lasala Cidral, lavrei a presente ata. 
 

 Devido a quarentena por conta da pandemia mundial do 
Covid-19, não foi possível coletar as assinaturas, sendo a 

aprovação da ata feita por e-mail. 

 Edwilson Pascoal da Mota  
Delegado da Receita Federal em São Francisco do Sul/SC 

 Paulo Rogério Silva   
Auditor Fiscal Federal Agropecuário em Itapoá/SC                               

 Cristiane Yamamoto Dutra 
Auditora Fiscal da ANVISA em São Francisco do Sul/SC                             

 Elisabeth Lasala Cidral   
Representante ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) 

 


