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COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO  
NA ALFÂNDEGA DE URUGUAIANA/RS 

 
  COLFAC/ URA/RS 

 
21ª REUNIÃO DA COLFAC URUGUAIANA RS 

ATA 

DATA: 27/05/2021, quinta-feira 

HORA:  09h  

LOCAL: Reunião virtual por meio da plataforma Microsoft Teams 

Endereço de e-mail: colfac.alfura@rfb.gov.br 

Participantes:  

Wilsimar Garcia Junior – RFB – Coordenador Suplente 

Diego Milano Moreira – SDA Vigiagro – Membro 

Mauda Valdeci Vess Rocha – ANVISA - Membro 
 
Elvio Araújo Madrid – ANVISA – Membro Suplente 

Clarissa Raquel de Souza Savaris - COANA 

Demais participantes, conforme relação anexa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

1 – INÍCIO DA REUNIÃO 

Às nove horas, do dia 27 de maio de 2021, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, foi realizada a 21ª Reunião da Comissão Local de Facilitação do Comércio – 
COLFAC. 

 Passou-se ao desenvolvimento da pauta proposta. 

 

2 - TEMAS RELACIONADOS AOS RECINTOS ADUANEIROS 

 2.1 Apresentação dos dados operacionais dos recintos aduaneiros. 

 Foram apresentados, pelo sr. Paulo Borges Rosa, Gerente da Multilog, os números 
relativos à eficiência operacional do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana, relativos ao 
mês de abril de 2021. 

 Também houve a apresentação dos números relativos à eficiência operacional do 
Centro Unificado de Fronteira – CUF (Santo Tomé – São Borja), do mesmo período, além 
de informações relativas ao tempo de permanência de cargas no recinto, segregado por 
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atuação de cada organismo, concessionária e usuários. A apresentação foi levada a cabo 
pelo sr. Alcir Giordani da Mercovia S.A. 

 As referidas apresentações seguem anexas a esta ata. 

 

3 – TEMA DE ASSUNTO GERAL 

 3.1 Benefício fiscal ICMS de estímulo à importação - SEFAZ-RS 

Foi realizada apresentação, pelo Delegado da 11ª Delegacia da Receita Estadual 
do Rio Grande do Sul e Coordenador do Grupo Especializado em Comércio Exterior, 
AFRE Eduardo Cravo, sobre o Benefício Fiscal do ICMS de estímulo à importação, 
implementado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

O Arquivo da apresentação segue anexo a esta ata, o qual foi autorizada a 
divulgação pelo palestrante. 

   

4 - TEMAS RELACIONADOS AOS RECINTOS  

 4.1 Ampliação do horário de atendimento do setor de localização / entrega de 
lacres. Realocação da entrega de lacres. 

 Pauta apresentada pela ABTI 

 Exposição de motivos: 

 “É recorrente nos dias de maior movimento, na primeira hora da manhã a 
criação de filas (e, por consequência aglomeração) no setor. Já que lá tramitam-se 
tanto a localização de veículos e é realizada a entrega de lacres para liberação de 
cargas. 

Já que a portaria para ingresso de veículos abre às 7h, solicitamos que este 
setor tenha o mesmo horário de atendimento. 

Com referência a realocação entrega de lacres, em reuniões anteriores, a 
Multliog comprometeu-se a estudar um outro local para este serviço, mais próximo ao 
setor aduaneiro, nas imediações do armazém. Solicitamos, então, um posicionamento 
ao respeito”.   

 O representante da concessionária do PSR, Multilog, sr. Cristian Sasso, relatou 
que será realizado um estudo para se verificar um local mais adequado para a entrega dos 
lacres. Complementou dizendo que não se pode levar a cabo esse estudo antes, pois 
estavam envolvidos com o PPCI do recinto. 
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5 – Temas relacionados ao MAPA 

 5.1 Aprimoramento das informações “on-line” disponibilizadas pelo MAPA 

 Pauta apresentada pela ABTI 

 Exposição de motivos: 

 “Reiteramos o pedido para que o “documento do Google” que define ou tenha o 
estilo/perfil utilizado pelo Trânsito ALF Uruguaiana, separado em planilhas mensais, o 
que facilita a pesquisa e o acompanhamento das informações. E ainda, a possibilidade 
de atualização mais assiduamente”. 

 O representante do MAPA, Auditor-Fiscal Agropecuário e Chefe da unidade local, 
Diego Milano, relatou que realizará um levantamento com outros usuários e, se ficar 
demonstrado que é a melhor prática, as planilhas serão disponibilizadas separadamente 
por mês. 

 

 5.2 Direcionamento de cargas para vistoria de embalagens de madeira 

 Pauta apresentada pelo SDAERGS 

 Exposição de motivos: 

 Cabe-nos expor nossa preocupação diante de relatos enviados por associados 
por conta do aumento expressivo no número de direcionamentos de cargas para vistoria 
das embalagens de madeira com emissões das DAT’s correspondentes com caminhões 
bloqueados pelo órgão tendo como referência o mês de janeiro de 2021. 

Esse aumento dos bloqueios além de expressivo resultou no surgimento de um 
gargalo na alimentação das planilhas que identificam os veículos com necessidade de 
inspeção de embalagens, muitas vezes identificados no último horário do dia sem tempo 
hábil para protocolar a DAT na banca responsável pela recepção dos processos e pela 
divulgação da planilha com informações. 

Desta feita, sugerimos alteração no procedimento atual no qual prevê 
que TODOS os veículos (importação) quando ingressam no Porto Seco estão 
automaticamente bloqueados, para veículos “todos livres”, repassando assim para a 
concessionária Multilog a função de bloquear aleatoriamente dentro do percentual e 
parâmetro estabelecidos pelo MAPA, em consonância com a gestão de risco, para 
fiscalizações nas embalagens. Entendemos que a adoção deste procedimento corrobora 
para o destravamento evitando sobremaneira as surpresas negativas quando da 
execução da respectiva liberação no sistema Genius. 

Diante do exposto, ressaltamos que estas sugestões têm em seu escopo, o objetivo 
único de estabelecer melhorias nos processos, visando com que todos os envolvidos, tanto 
servidores públicos, como representantes do setor privado, possam desempenhar suas 
competências de forma a potencializar cada vez mais o desenvolvimento do Comércio 
Exterior nesta fronteira”. 
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 O representante do MAPA, Auditor-Fiscal Agropecuário e Chefe da unidade local, 
Diego Milano relatou que não é possível realizar a solicitada alteração no procedimento. 
Mas irá verificar toda a cadeia de ações do referido procedimento e verificar possíveis 
“gargalos” que possam ser corrigidos, de modo que a informação seja disponibilizada o 
mais rápido possível.   

 

6 – PRÓXIMA REUNIÃO 

 A próxima reunião da COLFAC ficou marcada para o dia 24/06/2021. 

  

7 – ENCERRAMENTO 

 O Delegado Adjunto da RFB em Uruguaiana, Auditor-Fiscal Wilsimar Garcia 
Junior, agradeceu a presença dos membros, representantes permanentes e demais 
participantes, finalizando a reunião às 12:00 h e lavrada esta Ata, apreciada pelos 
membros, representantes e demais participantes, a qual será lida e submetida à aprovação 
na próxima reunião, conforme § 8º, do art. 6º, da Portaria Conjunta RFB/SDA/ANVISA 
nº 1.702, de 07 de novembro de 2018.  

 



Comissão Local de Facilitação de Comércio da Alfândega da RFB em Uruguaiana – COLFAC/ALF/URA/RS

colfac.alfura@rfb.gov.br
(Decreto 10.373/2020)

Relação de participantes – Anexo da ATA da 21ª Reunião (virtual), de 27/05/2021

NOME REPRESENT./ PARTICIP. ÓRGÃO/ENTIDADE Cargo / Profissão
1 Cristian Matheus Sasso Portella Multilog Gerente Operacional
2 Antonio Pawluk AFIP Chefe AFIP Paso de los Libres/AR
3 Eduardo Fonseca Cravo RECEITA ESTADUAL RS AFRE Delegado da 11ª DRE
4 Alcir Jordani Magagna Mercovia Diretor Comercial
5 Gladys Vinci ABTI Diretora Executiva
6 Fábio ciocca FEADUANEIROS Despachante Aduaneiro
7 Alexandre  Zorzo Righes RFB Auditor-Fiscal RFB - Inspetor da IRF/São Borja/RS
8 Giulio Cervo Rechia RFB Auditor-Fiscal RFB Chefe SEDAD
9 Marisa Izabel Folleto Boeira RFB Auditora-Fiscal – Inspetora da IRF/Itaqui/RS

10 Clayton Meyer RFB Auditor-Fiscal – IRF/Itaqui/RS
11 Sérgio Itamar Nunes de Araújo RFB Analista-Tributário RFB
12 André Michels Despachante Aduaneiro
13 Andrea Oliveira PM Logística Despachante Aduaneira
14 Claudia Quipildor AFIP Aduana argentina Paso de los Libres
15 Claudio Rodrigues SDAERGS Representante SDAERGS
16 Dani Barcellos Fanti QUALITÀ Despachante Aduaneira
17 Eduardo M. da Fonseca   
18 Enedir Ramires UNIMERCOSUL Despachante Aduaneiro
19 Giovane Oliveira PM Logística Despachante Aduaneiro
20 Hernan Touriño
21 Julio Polano   
22 Marlon Vincenti Goulart SB DESP. ADUAN. Despachante Aduaneiro
23 Ricardo de Nobrega ABIHPEC Assoc. Bras. da Ind. de Higiene Pessoal, Perf. e Cosmét.
24 Rodrigo de Oliveira Herrera TITO Operador de Comércio Exterior
25  Vinicius Rubin RECEITA ESTADUAL RS AFRE da 11ª DRE
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