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COLFAC 
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC 

ATA DA 
REUNIÃO 

Número: 
024 

Data: 10/02/2021 Horário: 09h Local: Transmissão online - Link cedido pela 
ACISFS: http://meet.google.com/ywp-iveg-bem 

 
 

Temas Abordados Assuntos, Encaminhamentos e Resultados 
1.ABERTURA – COLFAC.  

Composição dos 
representantes; 

 

O Delegado da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul 
(SC), Sr. Edwilson Pascoal da Mota, iniciou a 24ª 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. 
Durval Veloso Junior - CLIF; 
- ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado 
pela Sra. Elisabeth Lasala Cidral; 
- ACIJ / Importadores/Exportadores – Maísa Fischer; 
 

2. 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 
sobre a pandemia Covid-19, que os números vem aumentando 
significativamente, e comenta sobre o plano nacional de 
operacionalização da vacinação contra a Covid, que a primeira 
versão que saiu em dezembro de 2020 não constava os 
trabalhadores de atividades portuárias, a segunda versão saiu no 
final de janeiro incluindo as atividades portuárias, e que ligou pro 
secretário de saúde do município Dr. Jeferson Pacheco, pra obter 
informações sobre a vacinação destes, o qual informou que são 
divididas em fases e etapas, e SFSul está na fase 01, terminando a 
etapa 01 que são profissionais de saúde, e que a prefeitura irá 
lançar no site um cadastro para a vacinação para agendamento 
eletrônico por prioridade conforme o plano nacional.  
 
Sr. Edwilson, fala que a Receita federal de SFSul começou a aceitar 
novos pedidos de entidades para participar do processo de seleção 
de projetos para recebimento de doações de mercadorias da RFB, 
através da feira da Partilha organizada pelas entidades e 
fiscalizadas pela RFB, complementa que a feira referente as 
doações de 2020 ainda não foi efetuada por conta da Pandemia do 
Covid, e que a ideia já é selecionar as entidades pra uma segunda 
feira da partilha com previsão de ocorrer no segundo semestre em 
2021. 
Complementa que a RFB de SFS bateu recorde de apreensões de 
drogas e de mercadorias contrafeitas, e que apesar da pandemia a 
Receita Federal manteve o trabalho incessante com o trabalho de 
gerenciamento de riscos, tecnologia, etc., e que em relação as 
mercadorias apreendidas, os terminais estão lotados, e será feito a 
doação às entidades que atenderem aos requisitos da RFB. 
Solicita aos intervenientes que se conhecerem entidades idôneas e 
com projetos sérios, com atividades de relevância pra sociedade, 
que entre em contato com a RFB para cadastramento. 
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  Quantitativos da RFB de São Francisco do Sul:  

Importação Janeiro/2021  Exportação Janeiro/2021 
Total de 6.645 DIs Total de 3.739 DUE’s 

6431 DI’s canal verde  3.329 DUE’s canal verde  
99 DI’s canal amarelo 395 DUE’s canal laranja 
75 DI’s canal vermelho 15 DUE’s canal vermelho 
40 DI’s canal cinza’  

 
 

3. ANVISA Sra. Cristiane Yamamoto Dutra, fiscal da ANVISA, fala sobre o plano 
nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid, que a 
responsabilidade é do Ministério da saúde, mas que tem 
acompanhado, que alguns portuários questionaram a Anvisa de SFS 
quando seria aplicada a vacina pra estes profissionais, e ela 
informou que é necessário entrar em contato com a saúde de SFS, 
pois não compete a Anvisa. 
Sra. Cristiane informa que a ANVISA aprovou no dia anterior, a 
utilização de uso emergencial pra todos os imunizantes que fazem 
parte do consórcio formado por vários países integrantes da OMS, e 
que acredita que em pouco tempo o Brasil terá um quantitativo 
maior de vacinas. Complementa que o site da Anvisa está bem 
explicativo, e pode ser encontrado bastante informações em tempo 
real sobre a questão das vacinas, que os técnicos tem trabalhado 
bastante, com muita agilidade e rapidez, mas seguindo os 
protocolos de segurança para as aprovações com eficácia e 
qualidade. 
 
Sra. Cristiane fala que este ano ainda é de muitos cuidados, e que 
mesmo após a vacinação é importante a população respeitar as 
medidas de segurança e não se descuidar. 
Informa que teve mais uma embarcação em quarentena, agradece 
aos órgãos e intervenientes que deram o suporte: agência marítima, 
autoridade portuária, marinha, vigilância epidemiológica, etc., e que 
a decisões são tomadas em conjunto com Anvisa. 
 
Informa que a ANVISA de SFS recebeu mais um servidor, Sr. Sávio 
que já está entrando em contato com a área portuária, e comenta 
também que está à disposição. 
 
Com relação ao atendimento em Joinville, Sra. Cristiane informa que 
sim, a ANVISA de SFSul continua dando suporte, principalmente 
nas questões de importação de medicamentos, e que estão 
seguindo presencialmente até Joinville uma vez por semana para a 
verificação e atendimento, que não há dia fixo, sendo de acordo 
com a demanda. 
 

4. MAPA (VIGIAGRO) Sr. Paulo Rogério fiscal do Ministério da agricultura, fala que mesmo 
com a pandemia eles (Mapa) tem com seguido tocar bem as duas 
unidades (SFS-Itapoá), comenta que a unificação foi definida a 
cerca de um ano, nome seria “Unidade Babitonga”, mas que ainda 
está funcionando de uma maneira fracionada, atrapalhando um 
pouco o gerenciamento e resolução dos problemas. 
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Sra. Elisabeth Lasala Cidral, representante dos despachantes 
questiona a respeito de assunto pendente de demora do Mapa na 
liberação das embalagens, e questionam Sr. Paulo se o Mapa 
conversou com o Porto de Itapoá a respeito de erros ou atraso no 
programa, e complementa que encaminhou e-mail ao MAPA com as 
solicitações dos despachantes sobre este assunto e também sobre 
a preocupação dos despachantes a respeito do MAPA precisar de 
mais servidores. 
Sr. Paulo confirma que realmente houve bastante problema com o 
sistema tanto do CLIF quanto do Porto de Itapoá, e que foi feita 
reunião com ambos os recintos para resolução dos problemas, 
informou ainda que o TI do porto já conseguiu corrigir muitos dos 
problemas. 
 
Sobre a questão da falta de servidores, Sr. Paulo informa que a 
saída dos estagiários fornecidos pela SCPar afetou bastante o 
trabalho interno dos servidores, e sobre aposentadoria comenta que 
por hora não tem nenhum funcionário com tempo de se aposentar. 
 
Sr. Paulo também responde ao questionamento sobre demora nas 
liberações após efetuado a inspeção, e informa que habitualmente 
os fiscais fazem em meia hora após voltarem pra unidade, e que 
pode ter ocorrido um ou outro caso pontual, e que as vezes também 
ocorre problema no Sigvig ou no Siscomex. 
 
Intervenientes questionam se existe alguma estatística ou tempo 
interno pra liberação dos processos. 
Sr. Paulo responde que o MAPA não tem estes dados mensurados, 
mas que existe uma orientação pra procurar liberar em 24h. 
 
Intervenientes questionam se o Mapa poderia fazer duas triagens 
por dia, e o Sr. Paulo informa que internamente já é feita mais de 
uma vez quando há algum tempo, mas que a questão da unificação 
das unidades poderia melhorar nesta questão. 
 
Intervenientes questionam sobre atendimento do MAPA em Joinville. 
Sr. Paulo informa que atendem a Multilog as quartas-feiras conforme 
demanda. 
 

5. DEMANDAS recebidas 
Importadores/Exportadores 

 As demandas recebidas foram relativas ao MAPA e aos recintos, 
conforme informado nos itens 4 e 6. 
 

6. RECINTOS – 
Porto de SFS – SCPAR 

CLIF 

Sr. Edwilson, fala sobre o Porto de São Francisco do Sul – SCPar, e 
informa que recebeu a informação informalmente sobre a 
privatização e conversou com a diretoria da SCPar sobre o assunto 
o qual informou que também ficou sabendo através da imprensa. 
Sr. Edwilson lembra a todos que a atividade de exploração de 
comércio exterior é uma atividade federal concedida pelo governo 
federal ao estado que pode estatizar, etc., mas pra que isto 
aconteça é necessário passar pela secretaria nacional dos portos, 
que não é um processo simples nem rápido e que precisa ser muito 
bem negociado com o governo federal. 
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Sr. Edwilson, fala sobre o assunto pendente do gate do terminal 
graneleiro (antiga Cidasc) Porto de São Francisco do Sul – SCPar, e 
informa que o portão será fechado, e que o gate novo irá 
disponibilizar este atendimento, e que deve estar em funcionamento 
nos próximos 90 dias. 
 
Sra. Elisabeth Lasala Cidral, representante dos despachantes 
aduaneiros questiona aos terminais quem é o representante atual, 
visto que foi combinado entre os recintos que a cada três meses 
mudaria o representante dos terminais. 
Sr. Vaz responde que pela sequência seria o CLIF e o Porto de 
Itapoá como suplente. 
 
Intervenientes questionam sobre a demora tanto no CLIF como no 
Porto de Itapoá na liberação das DTAS, e solicitam que se dê uma 
atenção especial na liberação dos veículos. 
Sr. Durval, representante do CLIF informa que vão depurar melhor 
os problemas, mas que o objetivo é melhorar o processo. 
Sr. Juarez representante do Porto de Itapoá, explana a respeito das 
responsabilidades legais do porto em relação a Receita Federal, e 
que em caso de demora na liberação por parte da RFB o porto entra 
em contato com o fiscal para saber se há algum problema, e 
prontamente entra em contato com o responsável, e quanto a 
possível atraso na liberação dos motoristas, irão verificar. 
 

7. GT COLFAC 
  

Intervenientes solicitam que seria importante a unificação das 
unidades do MAPA- Vigiagro São Francisco do Sul e Itapoá. 

8. Demais assuntos -
Encerramento 

Sr. Edwilson encerrou a reunião, e ficou definida a data da próxima 
COLFAC (n⁰ 025) para o dia 10/03/2021 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. 

 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) 

 Maísa Fischer 
Representante ACIJ / Importadores/Exportadores 

 Sr. Durval Veloso Junior – (CLIF) 
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados 
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