COLFAC
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC
Data: 09/06/2021

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

Horário: 09h

ATA DA
REUNIÃO

Número:
028

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 28ª Reunião do COLFAC via plataforma online, convidando
os representantes das entidades no conselho para fazer a
composição da mesa:
- ANVISA, representado pelo Sr. Flávio Silva de Almeida;
- SDA (MAPA), representado pelo Sr. Conrado Pereira;
- RECINTOS / TERMINAIS alfandegados SFS/IOÁ, representado
pela Sra. Valdneia Cunha Sousa
- ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado
pelo Sr. Marcello Petrelli;
- COANA; Clarissa Raquel;

2. RECEITA FEDERAL DO Sr. Roberto Estrugala, Delegado Adjunto da Alfândega da RFB
BRASIL
agradece a presença de todos na reunião online e inicia falando que
sobre a Pandemia COVID falando que o Governo estadual divulgou
o cronograma de vacinação e que a expectativa é vacinar todos de
18 anos para cima até o final de outubro.
O link foi disponibilizado no chat da reunião.
Disse que estava em andamento a vacinação da comunidade
portuária e que quem se enquadrasse deveria procurar o OGMO.
A Sra. Elisabeth Lasala informou que o OGMO fez o levantamento
para a secretaria de saúde em todo o município e no caso dos
despachantes o OGMO passou o pedido para o SINDASC, que
passou a relação somente das agências marítimas e não passou
dos despachantes, complementa que a relação completa passada
pelo o OGMO ao Ministério dos Transportes abrangia 1.800
pessoas, mas que receberam apenas 1.100 vacinas, o que não foi
suficiente para vacinar toda a comunidade portuária, sendo assim o
SINDAESC solicitou a vacinação direto a secretaria de saúde de
SFS porém ainda está em aguardo. Informa que o recebeu a
informação do OGMO já fez um novo pedido incluindo os
despachantes aduaneiros, porém informou que ainda não sabem a
data de recebimento e vacinação.
Sr. Flávio Silva da ANVISA informou que mesmo com a vacinação, é
importante manter as medidas de segurança.
O Sr. Rafael Palmares, Diretor Executivo do SCPAR Porto de SFS,
informou que está trabalhando junto a Secretaria de Saúde de SFS
e que estão vacinando todos os seus servidores.
Inicialmente foram vacinadas 750 pessoas da área operacional,
devido a falta de vacinas.
O Sr. Marcello Petrelli, Presidente do SINDAESC pediu a palavra e
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informou ao Sr. Rafael que em Imbituba a SCPAR auxiliou no pleito
das vacinas aos despachantes e conseguiu franquear as doses aos
Despachantes Aduaneiros, solicitando então o auxílio da SCPAR
SFS para que também conseguissem pleitear as vacinas aos
Despachantes Aduaneiros de SFS.
O Sr. Rafael solicitou a lista dos filiados e se comprometeu a
verificar esta possibilidade diretamente em Brasília.
A Receita Federal passou um vídeo institucional sobre o trabalho
intensivo de fiscalização, inclusive com a utilização de cães
farejadores no Porto de SFS e Itapoá. Sr. Estrugala informa que
houve um aumento de 268% em fraudes identificadas, e
complementou que a Receita Federal tem equipes especializadas
para o enfrentamento desta questão.
Sr. Roberto Estrugala apresenta a Sra. Clarisse Raquel da COANA,
que se se coloca à disposição do grupo, informa que tem
acompanhado as atas e levado as demandas à COANA, e que em
breve terão uma reunião para posicionamento dos pedidos.
Sr. Roberto Estrugala informa os quantitativos da Receita Federal
de São Francisco do Sul;
Importação Abril/2021
Total de 5.732 DIs
5.515 DI’s canal verde
143 DI’s canal amarelo
42 DI’s canal vermelho
32 DI’s canal cinza

3. ANVISA

Exportação Abril/2021
Total de 7.112 DUE’s
6.364 DUE’s canal verde
724 DUE’s canal laranja
24 DUE’s canal vermelho

Sr. Flavio, chefe da Anvisa de São Francisco do Sul informou que
fez uma reunião com a autoridade portuária e com os operadores,
para tratar sobre EPI e normas de segurança quanto a prevenção
do COVID. Informa que por conta da reunião a autoridade portuária
disponibilizou álcool em gel no costado do navio para atender os
trabalhadores portuários e que os operadores portuários se
comprometeram a reforçar a utilização de proteção contra o COVID.
Informa ainda que foi tratado na reunião também a questão de
destinação de produtos perigosos (Solventes, Tintas, etc.), o que
isto foi objeto de notificação contra a autoridade portuária e alguns
operadores portuários.
Informou que os comandantes das embarcações não estão
registrando nenhuma informação nos livros de ocorrência para não
correrem o risco de quarentena, mas está errado, e que a ANVISA
desta forma, solicita que os comandantes devem declarar
formalmente se ocorreram casos a bordo, no caso de não haver é
necessário fazer um risco, informando que não houve.
Citou um caso de uma embarcação que saiu de SFS sem
ocorrências e quando chegou em Itajaí, tinham vários casos de
COVID o que deixa dúvida sobre as informações passadas pelo
Comandante do navio as autoridades sanitárias.
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Comenta que a ANVISA em Itajaí está adotando todas as medidas
administrativas cabíveis tanto contra o comandante da referida
embarcação quanto a agência marítima responsável.
Sr. Flávio informa ainda que se trata apenas de alguns comandantes
que, por medo da imposição da quarentena, supostamente omitem
informações no Medical Log Book, sendo que a maioria deles vem
cumprindo as formalidades exigidas pela autoridade sanitária no
país.

4. MAPA (VIGIAGRO)

O Sr. Conrado falou que o sistema da DTA está sendo alterado e
que está sendo identificada uma melhoria significante na utilização.
O Representante do porto de Itapoá informou que os terminais estão
com o pedido de dispensa do gerenciamento de risco das
embalagens de madeira, uma vez que o gerenciamento ocorre no
recinto de destino e desta forma entende-se como um retrabalho.
Os recintos estão à espera da análise do MAPA ao pleito.

5. DEMANDAS recebidas A Sra. Célia, representando o Núcleo de COMEX da ACISFS,
Importadores/Exportadores informou que foi tratado em reunião do Núcleo a questão da
desativação do Marinebus (Barco que faz a ligação entre SFS e
Itapoá) o qual vai prejudicar muito o trabalho de deslocamento dos
intervenientes para acompanhamento de inspeções MAPA, RFB,
etc.
Pediu o empenho de todos, empresas e órgãos intervenientes no
sentido da manutenção do serviço, pois todos serão prejudicados.
Informou que a Associação Empresarial de SFS está em contato
com a Associação Comercial de Itapoá para juntos, encontrarem
uma solução para este problema e finalizou solicitando apoio de
todos.
Sra. Elisabeth informa que a ACISFS irá fazer um manifesto ao
órgão municipal competente pedindo ajuda na resolução deste
assunto do transporte pra Itapoá e solicita ajuda aos anuentes para
apoiar assinando também o ofício o qual estes responderam
positivamente.
6. RECINTOS e PORTOS

O Sr. Rafael Palmares, Diretor Executivo do SCPAR Porto de SFS,
informa que está em Brasília e reforça que fará o pedido de vacina
aos responsáveis em favor dos despachantes e demais envolvidos
que não foram contemplados com a vacina contra Covid.

7. GT COLFAC

Novamente os intervenientes solicitam retorno sobre o pedido de
dispensa de arquivamento físico de documentos, o qual gera custos
desnecessários com manutenção, impressão, etc.
Sra. Clarissa Raquel da COANA, informa que estão verificando o
assunto no GT.
Intervenientes questionam novamente sobre a unificação das
unidades do MAPA- Vigiagro São Francisco do Sul e Itapoá.
Sra. Clarissa Raquel da Coana, informa que no dia anterior em uma
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reunião em Brasília com a equipe do MAPA, foi falado sobre a
unificação das unidades do MAPA de SFS e Itapoá, que se
tornariam uma unidade só.
Complementa que este assunto já estava definido e a portaria
estaria em vias de ser publicada.

8. Demais assuntos
Encerramento

- Sr. Roberto Estrugala encerrou a reunião, e ficou definida a data da
próxima COLFAC (n⁰ 029) para o dia 14/07/2021 às 9h, em
plataforma online.
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
Flávio Silva de Almeida
Chefe do PVPAF-SFS/CVPAF/SC/CRPAF-S/ANVISA
Conrado Pereira
Auditor Fiscal Federal Agropecuário em Itapoá/SC
Elisabeth Lasala Cidral e Marcello Petrelli
Representante ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros)
Valdneia Cunha Sousa (CLIF)
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados SFS/IOÁ
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