COLFAC
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
Data: 09/12/2020

Temas Abordados
1.ABERTURA – COLFAC.
Composição dos
representantes;

Horário: 09h

ATA DA
REUNIÃO

Número:
023

Local: Transmissão online - Link cedido pela
ACISFS: http://meet.google.com/ywp-iveg-bem

Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
O Delegado Adjunto da Alfândega da RFB no Porto de São
Francisco do Sul (SC), Sr. Roberto Hammerschmidt Estrugala,
iniciou a 23ª Reunião do COLFAC via plataforma online, convidando
os representantes das entidades no conselho para fazer a
composição da mesa:
- ANVISA, representado pela Sra. Cristiane Yamamoto Dutra;
- SDA (MAPA), representado pelo Sr. Paulo Rogério;
- RECINTOS / TERMINAIS alfandegados, representado pelo Sr.
Sidney Ruckert – SCPAR;
- ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado
pela Sra. Elisabeth Lasala Cidral;
- ACIJ / Importadores/Exportadores – Catarina Costa;

2. RECEITA FEDERAL DO Sr. Roberto Estrugala, Delegado Adjunto da Alfândega da RFB
BRASIL
agradece a presença de todos na reunião online. Informa que o
delegado Sr. Edwilson Mota está em outro compromisso,
impossibilitando a participação na reunião.
Informa que receberam instruções de Brasília para padronização
das atas das reuniões das COLFACs.
Sr. Roberto Estrugala comenta que é a última Colfac do ano, e
complementa que 2020 foi um ano muito desafiador, que as
pessoas se reinventaram, e espera que 2021 seja um ano bem
melhor, que o brasileiro é um povo que sabe se superar, mas que a
economia já vem apresentando sinais de recuperação.
Agradece ao apoio de todos os intervenientes em 2020.
Fala que houve muitas mudanças na RFB em SFS, principalmente
por conta de uma série de serviços que foram regionalizados, e que
ainda estão se ajustando. Mas que é uma decisão acertada da 9.ª
Região Fiscal, até pelo cenário enxuto de servidores que a RFB
possui. Que se perde um pouco da proximidade com os
intervenientes, mas tem o ganho de padronização e de
especialização. Entende que é um caminho sem volta, e que a RFB
tenta manter o atendimento da melhor forma, estando abertos para
atender sugestões, até de pequenos ajustes no trabalho,
logicamente dentro do possível e reforça que a regionalização não
terá retrocesso e que deve ficar.
Na sequência, Sr. Roberto passa os quantitativos da RFB de São
Francisco do Sul:
Importação Novembro/2020
Exportação Novembro/2020
Total de 6.589 DIs
Total de 3.885 DUE’s
6.393 DI’s canal verde (97%)
3.370 DUE’s canal verde (86%)
95 DI’s canal amarelo
500 DUE’s canal laranja
92 DI’s canal vermelho
15 DUE’s canal vermelho
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09 DI’s canal cinza’
Sr. Roberto reforça que a Receita vem trabalhando muito mais com
a parte de inteligência e que agora possuem uma equipe regional de
gerenciamento de riscos na seleção dos despachos de importação,
diminuindo os canais vermelhos.
Complementa que a ideia é ser mais preciso, selecionar menos e
fazer análise bem pontual antes da parametrização, redirecionando
os processos que tem mais suspeita de irregularidade.
Comenta que na exportação muitos despachos canal laranja já são
liberados de forma automática, não prejudicando o tempo de
desembaraço. Reforça que em novembro aconteceu a
regionalização também da análise dos despachos de exportação,
que passaram a ser tratados por uma equipe regional.
Informa que a ALF/SFS possui doze auditores, sendo que seis
desse foram agora realocados para equipes regionais. Temas
ligados a atividades não regionalizadas serão conduzidos
localmente pelos servidores não realocados da alfândega.
Sr. Roberto informa que, na ALF/SFS, alguns servidores que fazem
parte de grupos de risco continuam em trabalho remoto
(homeoffice).
Sobre atendimento presencial ao público na RFB, informa que,
devido à pandemia, foram desenvolvidos e otimizados vários canais
de comunicação como chat, caixa corporativa de e-mail e que
serviços do site da Receita foram expandidos. Na ALF/SFS, o
horário de atendimento presencial foi alterado para 8h às 12h.
3. ANVISA

Sra. Cristiane Yamamoto Dutra, fiscal da ANVISA, inicia falando que
teve duas embarcações em quarentena por conta de Covid, nem
houve tempo de fazer o simulado, já foram direto pro plano de ação,
que conseguiram fazer, e ocorreu tudo da melhor forma possível e
aproveita para agradecer as autoridades portuárias, a Marinha, os
despachantes, as agências marítimas que atenderam e seguiram as
orientações da Anvisa.
Informa que a função da Anvisa é mitigar os riscos e proteger a
saúde da população.
Comenta que a Anvisa tem excelentes técnicos que estão
trabalhando com prioridade nas questões da liberação da vacina.
Lamenta que a vacina tenha virado uma briga política.
Sobre o assunto pendente do Porto Sem papel, informa que após a
última reunião ocorreu atrasos mais duas vezes, mas já normalizou.
Sr. Sidney, representante do porto público, informa que verificou
com o setor responsável e já foi resolvido.
Sra. Cristiane solicita que as agências marítimas precisam entregar
os documentos com mais antecedência para a solicitação de Livre
Prática e cita casos de entrega na sexta-feira com o expediente já
encerrando.
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Sra. Cristiane fala sobre as pendências sanitárias do porto público.
Informa que Anvisa continua fiscalizando o terminal graneleiro e que
é necessário tomar medidas com relação a questão dos resíduos no
pátio, é necessário trabalhar as condições para melhorar a questão
ambiental.
Sr. Sidney, informa que verificou com a responsável e estavam
fazendo um novo TR da parte de limpeza tanto do TG como do porto
público, e que depois da última reunião a diretoria tomou a frente do
quesito limpeza.
Sr. Reinaldo diretor de operações do Porto Público complementa
que o assunto dos resíduos deve melhorar quando for feito a
correção do piso no pátio, que é muito antigo, e estão resolvendo
este assunto.
Sra. Cristiane finaliza falando de outra situação que ocorre
principalmente no verão, que é a Dengue que vem aumentado, e o
número de casos em Santa Catarina é alarmante. Solicita que todos
devem fazer a limpeza e higiene necessária para evitar a
proliferação do mosquito.
Sra. Elisiane, representante da SCPAR informa que estão
concluindo o panorama de plano de ação referente itens pendentes
solicitado pela ANVISA.
Sra. Cristiane agradece pelo cuidado e pela ajuda. Ressalta que o
importante é trabalhar em conjunto para resolver os problemas da
melhor forma possível.
4. MAPA (VIGIAGRO)

Sr. Paulo Rogério fiscal do Ministério da agricultura, fala sobre a
demanda recebida dos despachantes de atrasos na liberação das
embalagens.
Comenta que conversou internamente com o pessoal do
administrativo para tentar identificar o que estaria acontecendo com
relação a triagem das embalagens, e conseguiram identificar alguns
problemas de ordem do MAPA, cita a questão dos horários de
triagem, que estão verificando fazer uma triagem no início da manhã
e outra no início da tarde, mas acabaram esbarrando em alguns
problemas, porque a triagem é feita por outros auditores, que
também atendem as inspeções, e muitas vezes tem problemas com
a Internet ou com o sistema que tem algumas partes que precisam
modificar. Cita que a cada registro efetuado o sistema deveria
salvar, mas em alguns momentos o sistema trava, e muitos
processos que já haviam sido liberados voltam no dia seguinte como
pendentes de triagem e já estão conversando com o Porto de Itapoá
sobre o programa.
Informa que o número de inspeções diminuiu bastante, que
empresas que nunca tiveram nenhuma ocorrência, foi diminuído as
triagens pra tentar diminuir o volume de inspeções.
Sr. Paulo Rogério diz que a equipe administrativa pediu para avisar
3

os despachantes que muitas vezes ligam reclamando da demora e
que cinco minutos depois o sistema libera, que não é por conta da
ligação, mas que as vezes coincide liberar em seguida.
Informa que o administrativo está super reduzido, que em SFS
apenas a Silmara está atendendo, e que a liberação dos
documentos será apenas no período da manhã até que a situação
esteja regularizada devido a saída dos estagiários.
Sr. Paulo informa que estão tentando fazer uma liberação
automática para as embalagens de processos com DTA, para não
precisar o fiscal fazer a cada processo.
Sr. Oldenei Vaz representante do Porto Itapoá, informa que ninguém
relatou sobre lentidão ou algum problema no sistema, e que após o
recebimento do e-mail da demanda dos despachantes sobre
travamento no sistema do Porto utilizado pelo MAPA, procurou
saber o que estaria ocorrendo e o pessoal de TI informou que está
em andamento uma atualização do programa.
Sra. Elisabeth Lasala representante dos despachantes, informa que
recebeu várias reclamações dos despachantes a respeito de atrasos
e travamento do sistema.
Sr. Vaz informa que foi verificar e tinha 753 processos pra análise, e
de uma hora pra outra começou a fluir e ficou quase tudo liberado.
Sr. Paulo informa que estão acompanhando e tentando fazer as
triagens se tornarem mais fluídas sem ter percalços. Mas desconfia
de falha no sistema, porque muitos processos que estavam triados
no dia seguinte voltam a ficar pendentes, e informa que devem
conversar com o Porto de Itapoá para verificação de possíveis
falhas.
Sr. Vaz, informa que todas as informações de alterações ou
problemas no sistema ficam registradas, sendo possível identificar
as falhas.
5. DEMANDAS recebidas Sr. Marcello Petrelli - presidente do Sindicato dos Despachantes
Importadores/Exportadores aduaneiros, informa que recebeu reclamações de despachantes que
tiveram DI’s multadas em Itajaí, pelo não recolhimento de AFRMM
no decorrer do processo e que foi feito levantamento sobre o
assunto, e a legislação diz que o pagamento deve ser feito antes da
retirada da mercadoria.
Sr. Estrugala questiona como os despachantes estão tratando o
assunto, se estão cumprindo, ou contestando.
Sr. Marcello Petrelli, informa que em alguns casos foram cumpridos
para não gerar custos extras com armazenagem etc., e outros estão
havendo contestações.
Sr. Estrugala solicita ao Sr. Marcello, que seja enviado e-mail
detalhando o assunto, pra que ele possa levar o assunto ao Sr.
Leandro em Itajaí.
6. RECINTOS –
Porto de SFS – SCPAR

Sr. Sidney informa que sobre nos últimos três meses foi refeita toda
a parte de alfandegamento para cumprir as exigências da RFB, que
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CLIF

foi refeito os controles de acesso, onde serão utilizados
reconhecimento facial e controle 3D da mão, sem contato físico
respeitando a pandemia.
Comenta que o quadro de TI está reduzido em somente dois
técnicos para atendimento aos órgãos: MAPA, RFB, ANVISA.
Sobre o assunto do GATE, informa que os orçamentos foram
finalizados e que no dia 16/12/2020, passará por aprovação
orçamentária em reunião do conselho, e que a previsão de estar
funcionando é pra março/2021
Sr. Sidney faz uma observação, que abrindo o GATE faltará espaço
nos armazéns de retroaria, e que os terminais possivelmente terão
que aumentar seus espaços físicos.
Sr. Eriosmar representante CLIF, comunica que dia 23/12/2021 irá
se desligar do terminal CLIF devido a uma nova oportunidade em
Itajaí e agradece a todos os anuentes e intervenientes pela parceria.
Sr. Roberto Estrugala (RFB), Sr. Paulo Rogério (Mapa) e Sra.
Cristiane (Anvisa) e demais intervenientes agradecem ao Sr.
Eriosmar pela parceria e desejam sorte e sucesso na nova
empreitada.

7. GT COLFAC

8. Demais assuntos
Encerramento

Intervenientes reclamam da demora na liberação do desbloqueio no
CE mercante, se há alguma maneira de liberar automático.
Sr. Roberto Estrugala, informa que a questão de desbloqueio
automático não pode ser implementada localmente, é uma demanda
que necessita ser encaminhada e tratada em âmbito nacional e
informa que será enviado via ata.
- Sr. Estrugala encerrou a reunião, e ficou definida a data da próxima
COLFAC (n⁰ 024) para o dia 10/02/2021 às 9h, em plataforma online
e presencial ainda a definir de acordo com a situação de gravidade
do Covid no município.
Eu, Elisabeth Lasala Cidral, lavrei a presente ata.
Devido a quarentena por conta da pandemia do Covid-19, não
foi possível coletar as assinaturas, sendo a aprovação da ata
feita por e-mail.
Roberto Hammerschmidt Estrugala
Delegado Adjunto 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)
Catarina Costa
Representante ACIJ / Importadores/Exportadores
Sr. Sidney Ruckert (Porto de São Francisco do SUL – SCPAR)
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados
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