COLFAC
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
Data: 17/03/2021

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

Horário: 09h

ATA DA
REUNIÃO

Número:
025

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

Assuntos, Encaminhamentos e Resultados
O Delegado da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul
(SC), Sr. Edwilson Pascoal da Mota, iniciou a 25ª 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, sem representante
- ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado
pela Sra. Elisabeth Lasala Cidral;
- ACIJ / Importadores/Exportadores; sem representante presente

2. RECEITA FEDERAL DO Sr. Edwilson Pascoal da Mota, Delegado da Alfândega da RFB
BRASIL
agradece a presença de todos na reunião online e inicia falando
sobre a importância da reunião, e que a unidade de São Francisco
do Sul atingiu um nível de alinhamento, transparência e abertura
com os demais órgão de fiscalização como a exemplo do Mapa e da
Anvisa e com os intervenientes, com o objetivo único de resolver as
demandas e poder trabalhar com mais rapidez, melhores condições,
e que sem a união destes órgãos a reunião não seria producentes.
Comenta que a legislação preconiza que a presidência da reunião é
da Receita, mas afirma que isto não significa nível hierárquico, mas
sim que alguém precisa conduzir a reunião, que o MAPA e a Anvisa
caminham juntos com a Receita Federal nesta caminhada de querer
cumprir a legislação e fazer o certo.
Sr. Edwilson, fala sobre a situação da pandemia do Covid, fala que
todos devemos manter os cuidados e informa que conversou com o
secretário municipal de saúde Sr. Jeferson, sobre o plano nacional
de operacionalização de vacinação, que inclui os trabalhadores
portuários, e que foi incluso esta classe somente na segunda versão
do plano, pois na primeira não havia. Informou também que
conversou com o Porto público de São Francisco do Sul que
mandou ofício ao secretário falando da necessidade de vacinação, e
o secretário respondeu que a partir de junho/julho de 2021 eles irão
abrir um cadastro no site da prefeitura para cadastramento, e as
pessoas que se enquadrarem como (MAPA, ANVISA, RFB,
Despachantes, trabalhadores portuários, etc.)
Sr. Edwilson comenta que foi alterada a data do Colfac, pois no dia
marcado houve uma outra reunião para tratar de um assunto
urgente. O congresso tentou tirar o Fundaf da Receita Federal para
usar pro auxílio emergencial, no entanto este fundo é fundamental
para o aparelhamento e funcionamento da Receita Federal, pra que
possa fornecer uma fiscalização apolítica, com fluidez e ter bons
resultados, e sem este fundo não há recursos para equipamentos,
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veículos, embarcações, tecnologias, treinamentos e investimento
em novos servidores - computadores, e lembra por exemplo que a
base de recebimentos de Declarações de Imposto de Renda feita
pela RF é a maior do planeta, e funciona bem, e que sem este fundo
a RF ficaria sucateada e o país ficaria com sérios problemas de
dívidas por conta da queda de arrecadação e aproveita para lembrar
a todos da responsabilidade de entrega da declaração de IR dentro
dos prazos.
Sr. Edwilson fala ainda que a Receita federal está cada vez mais
cirúrgica e voltada ao fraudador, e que pra isto é necessário
investimentos constantes em tecnologia, e fala sobre fiscalização de
lavagem de dinheiro, as criptomoedas, etc.
Esclarece que o Fundaf não é pra pagamento de salário de
servidores e sim um recurso de investimentos conforme explanado.
Comenta que todas as classes da Receita Federal se uniram e
pediram ajuda a suas bases políticas no congresso para retirar a
vinculação do Fundaf no auxílio emergencial, e o resultado foi uma
vitória em favor da RFB bem acirrada com seis votos de diferença.
Sr. Edwilson fala sobre o aumento de demandas de verificações
físicas, e agradece ao Sr. Vaz e Juarez do Porto de Itapoá, pelo
profissionalismo e agilidade como lidam este assunto, e pelo
excelente relacionamento de alinhamento e respeito as normas e
determinações da Receita Federal.
Complementa que há um processo contínuo de melhoria na RF, e
que foi identificado alguns gargalos internos da RF e o grau de
fluidez é de cerca de 20%, puxando pra baixo os índices e deixando
a 9ª região fiscal bem colocada.
Quantitativos da RFB de São Francisco do Sul:
Importação Fevereiro/2021
Exportação Fevereiro/2021
Total de 5.310 DIs
Total de 5.164 DUE’s
5.110 DI’s canal verde
4.672 DUE’s canal verde
94 DI’s canal amarelo
479 DUE’s canal laranja
91 DI’s canal vermelho
13 DUE’s canal vermelho
15 DI’s canal cinza’
3. ANVISA

Sra. Cristiane Yamamoto Dutra, fiscal da ANVISA, informa que foi
transferida para Florianópolis, e agradece aos intervenientes pelos
cinco anos que passou na Anvisa de São Francisco do Sul, que foi
um período de muito aprendizado, enfatiza que foi muito bom
conhecer a comunidade portuária, anuentes, despachantes,
terminais, marinha, etc., e informa que o Sr. Flávio assumiu a
unidade da Anvisa em SFS e fala da experiência dele junto a
ANVISA.
Lembra a todos as orientações do combate ao COVID e pede que
continuem seguindo os protocolos e se cuidando.
Se despede mais uma vez agradecendo a todos pelo apoio.
Sr. Edwilson agradece a Cristiane pela excelente parceria com a
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Anvisa, e deseja sucesso nesta nova caminhada e se coloca à
disposição no que precisar, e também deseja sucesso ao Sr. Flávio
por ter assumido a unidade da Anvisa de SFSul.
Os demais intervenientes, terminais e despachantes também
parabenizam e desejam sucesso a Sra. Cristiane pela nova jornada,
e agradecem pelo excelente trabalho frente à Anvisa de SFS, e
também aproveitam para desejar sucesso ao Sr. Flavio.
Sr. Flavio, novo chefe da Anvisa de São Francisco do Sul agradece
a todos pela receptividade e informa que está muito grato e feliz em
participar destas reuniões, e informa que dará continuidade ao
trabalho da Cristiane da Anvisa.
Informa que a Anvisa precisou recorrer ao TESC, Porto de Itapoá e
a SCPar para uma reforma na sala e nas instalações, e agradece
pela ajuda.
Sr. Flavio se coloca à disposição para ajudar e informa que dará
continuidade aos trabalhos com o comprometimento habitual da
Anvisa.
4. MAPA (VIGIAGRO)

Sr. Paulo Rogério fiscal do Ministério da agricultura, enviou
comunicado via e-mail prévio a reunião Colfac, informando:
“Devido a convocação de reunião on-line com a Coordenação Geral
VIGIAGRO em Brasília em assunto crítico para as atividades nas
Unidades em São Francisco Sul e Itapoá, justamente no mesmo
horário da COLFAC, o MAPA não terá como estar presente.
Pedimos desculpas por esta excepcionalidade e solicitamos nos
encaminhar os eventuais questionamentos dirigidos ao MAPA
durante a reunião”.

5. DEMANDAS recebidas As demandas recebidas relativas ao MAPA, foram enviadas via eImportadores/Exportadores mail ao fiscal do MAPA Sr. Paulo, devido à ausência justificada na
reunião.
Sr. Edwilson sugere que seja feita uma reunião a parte com o MAPA
para sanar as demandas.
Sra. Elisabeth Lasala, representante dos despachantes questiona
ao Sr. Roberto Estrugala se houve alguma evolução sobre assunto
que foi tratado em reuniões anteriores da COLFAC a respeito de
arquivamento de documentos.
Comenta dos custos desnecessários para manter estes arquivos
físicos, além da impressão desnecessária de documentos.
Sr. Roberto Estrugala AFRFB, informa que entrou em contato com a
DIANA da 9ªRF e não houve evolução no assunto e solicita que seja
incluso na ata como proposta de análise ao GT COLFAC.
6. RECINTOS –
Porto de SFS – SCPAR
CLIF

Sr. Sidney representante da SCPar – porto de São Francisco do Sul,
informa que o porto está enfrentando a situação de desestatização,
que é uma decisão política e não técnica, e que os técnicos da linha
de frente do porto não possuem muitas informações sobre esta
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situação, e que eles vêm tentando mitigar os projetos futuros, mas
ainda não sabem se conseguirão concluir agora.
Informa ainda que tem conversado diretamente com a diretoria
sobre o assunto, mas o que os funcionários sabem é o que tem sido
divulgado na imprensa.
Sra. Elisabeth Lasala representante dos despachantes, informa que
a ACISFS está abrindo um comitê para tratar deste assunto da
privatização do porto, e informa também que a ACISFS tem
participado de reuniões para tratar deste assunto, justamente
porque não há dados de pesquisa nem explicação técnica.
Sr. Sidney, fala sobre o gate, informa que foram concluídos os
orçamentos e já está na pauta pro conselho administrativo da SCPar para aprovação, e enquanto isto eles permanecem fazendo a
“lição de casa”, como a exemplo do projeto de utilizar a balança, pra
aliviar e fechar o gate lateral e evoluir no fluxo de caminhões.
Sr. Juarez representante do Porto de Itapoá, agradece o Sr. Flavio
da Anvisa pela atenção dispensada ao porto no período que houve
falha de energia elétrica e que foram atendidos após o horário para
que os navios pudessem atracar e não atrasar.
Sr. Juarez comenta também que tem conversado com a Receita
Federal para melhoramento contínuo dos serviços e dos tempos do
porto em relação à Receita Federal.
7. GT COLFAC

Intervenientes solicitam que seria importante a unificação das
unidades do MAPA- Vigiagro São Francisco do Sul e Itapoá.
Intervenientes solicitam alguma evolução sobre assunto que foi
tratado em reuniões anteriores da COLFAC a respeito de
arquivamento de documentos e comentam dos custos
desnecessários para manter estes arquivos físicos, além da
impressão desnecessária de documentos.

8. Demais assuntos
Encerramento

- Sr. Edwilson encerrou a reunião, e ficou definida a data da próxima
COLFAC (n⁰ 026) para o dia 14/04/2021 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
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Elisabeth Lasala Cidral
Representante ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros)
Sem representante presente nesta reunião
Representante ACIJ / Importadores/Exportadores
Sem representante presente nesta reunião (CLIF)
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados
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