
COLFAC
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL –

SC

ATA DA
REUNIÃO

Número:
032

Data: 13/10/2021 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 Adjunto da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul
(SC), Sr. Roberto Hammerschmidt Estrugala, iniciou a 32ª Reunião do COLFAC
via  plataforma  online,  convidando  os  representantes  dos  demais  órgãos
componentes da Colfac:

 – ANVISA, Sr. Flávio Silva de Almeida;
 – SDA (MAPA), representado pelo Sr. Paulo Rogério Silva.
 

2. RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Sr.  Roberto Estrugala,  Delegado Adjunto da Alfândega da Receita Federal  no
Porto de São Francisco do Sul/SC, agradece a presença de todos na reunião e
começa  anunciando  a  publicação  da  dispensa  do  Auditor-Fiscal  Edwilson
Pascoal  da  Mota  da  função  de  Delegado  da  ALF/SFS.  A  posse  do  novo
Delegado,  o  Auditor-Fiscal  Claiton  Meyer  está  prevista  para  04/11/2021.
Aproveita a oportunidade para agradecer o excelente serviço prestado pelo Sr.
Edwilson na condução da ALF/SFS, ressaltando a atenção que o mesmo sempre
dispôs  aos  intervenientes  e  cidadãos  da  nossa  cidade  e  cidades  vizinhas,
sempre preocupado com os efeitos dos atos da RFB na comunidade. 

Com a palavra o Sr. Edwilson Mota agradece pela parceria desde a 1ª reunião, e
sempre  considerou  o  contribuinte  e  o  interveniente  e  que  essa  interação  foi
fundamental pois hoje a ALF é a 3ª arrecadação do País aduaneira sendo que já
foi publicado no Time Release que no ano de 2019 foi a mais rápida em fluidez,
isso tudo  foi  possível  graças a  essa colaboração de  ambas as  partes,  tanto
fiscalização, contribuinte e interveniente. Agradece pelo caráter e compreensão a
todos  por  sempre  optarem  pelo  correto.  Relatou  como  o  Sr  Claiton  Meyer
expressou  sua  vontade  em  vir  para  nossa  região  e  assim  sugeriu  que  se
candidatasse a posição de Delegado, e assim se fez. 

Sobre o evento de posse do Sr. Claiton, o  Sr Edwilson Mota informou que, a
quantidade de pessoas e se o evento será aberto ou não dependerá do espaço e
das restrições devido a pandemia.

Sr. Roberto Estrugala, comunica que houve uma alteração na portaria conjunta
da Receita, Mapa e Anvisa, onde estabelece novas regras para a COLFAC. Foi
definido como integrantes fixos, Receita, Mapa e Anvisa, os representantes dos
importadores e dos exportadores são sempre convidados das reuniões. Foi feita
uma reunião com o Sr Flávio Silva e o Sr Paulo Rogério para discutir o formato e
periodicidade da reunião. Levando em conta questões dos prazos que precisam
ser cumpridos, foi definido que nesse primeiro momento será mantida a reunião
mensal.

Foi criado um e-mail corporativo para encaminhamento de demandas e questões
sobre a COLFAC: 
colfac.sc.alfsfs@rfb.gov.br 

A Portaria Conjunta 61/2021 instituiu regras e prazos a serem seguidos e que
reuniões Colfac agora serão implementadas em todas as cidades que possuem
uma Alfândega. Enfatiza que continuará com o formato, lembrando que já foram
convocadas as Colfacs do dia 10/11/2021 dia e 08/12/2021. Em janeiro/2022 não
haverá reunião Colfac, retornando em Fevereiro/2022. 

Sobre a última ata a Sra. Elizabeth Lasala relata que teve alguns problemas e
por  esta  razão  ela  ainda  não  foi  disponibilizada.  E  com  base  nessa  nova
legislação a RFB ficou responsável pela confecção da ata, por esse motivo quem
confeccionará as próximas atas será a secretária do gabinete a Sra. Janelise. Sr.
Roberto Estrugala agradece à Sra. Elizabeth Lasala por toda ajuda prestada.
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Sr. Roberto Estrugala apresenta os dados dos despachos da ALF/SFS.

Sr. Roberto também fala sobre o novo App da RFB, que tem como objetivo juntar
todos os Apps específicos que já existiam em um só, e além disso terá notícias e
conteúdos do interesse da população e que está disponível para baixar  no App
Store e Google Play Comenta também, sobre um projeto da 9ª região fiscal e
SC,  onde  foi  criado  2  perfis  no  Instagram  @receitafederalparana e
@receitafederalsantacatarina.

Sra. Elisabeth Lasala, diz que não houve demandas para RFB

3. ANVISA Sr. Flávio Silva de Almeida, Chefe do PVPAF-SFS/CVPAF/SC/CRPAF-S/ ANVI-
SA, Em nome da Anvisa agradece todo o apoio que a RFB tem dado, mesmo es-
tando pouco tempo, relata que a Sra. Cristiane falou muito bem do trabalho da
RFB do Sr Edwilson Mota e do Sr. Roberto Estrugala, por todo trabalho desen-
volvido. Comenta como é importante ter está harmonia entre os intervenientes e
anuentes.

Sr. Flávio Silva, comenta que está no aguardo junto ao Mapa, sobre a mudança
da nova sede.
Se coloca a disposição das empresas e órgãos intervenientes, dizendo que está
aqui para somar com as demandas que podem ser encaminhadas em questão
de comércio exterior, como já havia colocado que a Anvisa trabalha em uma pla-
taforma virtual, então essas análises são feitas por especialistas e de vez em
quando, os mesmos demandam dentro do processo eletrônico, medidas de ins-
peção de cargas que estão geralmente no Clif ou em Itapóa. Aproveita a oportu-
nidade para relatar que acompanhou uma grande destruição de testes de covid
que apresentavam problemas/vencidos em Blumenau. 
Agradece a compreensão de todos, referentes a falta de recursos que a Anvisa
tem passado, onde precisam se desdobrar para poder atender a todas as de-
mandas, sobre inspeção de navios, qualidade da água, dos terminais, controle
de gerenciamento de resíduos sólidos, dedetização de embarcações, sendo es-
sas, algumas das atividades exercidas pela Anvisa. Comenta sobre a contrata-
ção de uma nova estagiaria, dizendo também que estão realizando atendimento
presencial, e que na medida que a vacinação da covid avança, todos vão se sen-
tindo mais seguros nesse quesito. 

4. MAPA (VIGIAGRO) Sr. Paulo Rogério Silva, chefe do MAPA em São Francisco do Sul/SC, agradece
a parceria da RFB sempre disponível e paciente para auxiliar os demais órgãos.
Acredita que a nova gestão deva continuar com a disposição de toda a equipe,
com o intuito bastante claro que é desenvolver as atividades do comércio exterior
de  uma  forma  efetiva,  transpondo  a  burocracia  e  dificuldades  de  maneira
transparente e dinâmica.

Aproveita a oportunidade para falar sobre a mudança da sede do MAPA, mas 
aguarda algumas definições por parte do porto de SFS, e que estão à procura de
um novo local para se instalarem. Sra. Eliziane Figueiredo, em nome do porto diz
que o processo todo está em análise.

Sra. Tânia questiona se os LIS estão sendo indeferidos, pois muitos fiscais não 
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estão localizando ou identificando a unidade VIGIAGRO Baia da Babitonga já 
que no LI consta como Itapoá/SFS, acha que isso teria que ser de ampla 
divulgação, pois, os indeferimentos causam problemas aos importadores, o 
LPCO não consta Baia da Babitonga. Sr. Paulo Rogério informa que a central de 
análise documental remota para importações na área animal iniciou a cerca de 
um mês, e não sabe se houve algum problema na implantação das planilhas de 
acesso. Solicita conversar diretamente com a Sra. Tânia para juntos tentarem 
encaminhar a demanda para a central de análises.

 
5. DEMANDAS Recebidas 
Importadores/Exportadores

Sra. Elizabeth Lasala, relata que não recebeu nenhuma demanda, e não ficou
nada pendente da última reunião.

6. RECINTOS e PORTO Sra.  Eliziane  Figueiredo,  em  nome  da  Scpar,  agradece  ao  profissionalismo,
dedicação e atenção do Sr. Edwilson Mota para com todos.

Sr. Oldenei Vaz, em nome do Porto de Itapoá também agradece pela atenção e
por tudo que foi feito por eles.

Sra. Natália Cavalcante, em nome do RochaTop agradece ao Srs. Edwilson Mota
e Roberto Estrugala, e estende a saudação ao novo Delegado Sr. Claiton Meyer.

7.GT COLFAC Sra. Elisabeth Lasala, questiona sobre a unificação das unidades do MAPA. 

Sr. Paulo Rogério do Mapa, responde que esse assunto ainda não tem nada
muito  definido,  mas  a  nível  central,  está  se  estudando  novamente  uma
reorganização, por esse motivo, prefere deixar esse assunto para uma próxima
reunião, mas que essa questão da unificação inclusive está sendo repassada a
nível central, não só na Babitonga, mas, em várias unidades pelo Brasil, ressalta
a questão que não está nada muito definido e prefere aguardar para poder falar
mais sobre o assunto.

Sr. Roberto Estrugala informa que a questão do arquivo físico ainda não teve
retorno, e segue no aguardo.

8. Demais assuntos -
Encerramento

Sr.  Marcello  Petrelli,  em nome dos  Despachantes  Aduaneiros  do  Estado/SC,
agradece todo emprenho e trabalho realizado, falando sobre a diferença que o
Sr. Edwilson Mota trouxe a ALF/SFS, todos os avanços que foram notórios e
sobre essas reuniões, que deixaram todos muito confiantes sobre o trabalho que
estava  sendo  feito,  em  conformidade  e  transparência  principalmente  com
respeito ao usuário, e presta seus votos e agradecimentos. 

Sra. Elizabeth Lasala, em nome das entidades e como presidente da APAE/SFS,
agradece por toda as doações feitas através da feira, e relata que a feira estava
para ser extinta, aqui em SFS, e o Sr. Edwilson Mota acabou resgatando isso.
Aproveita a oportunidade para comunicar que a Feira da Partilha,  acontecerá
esse ano ainda, relatando que já conseguiram um galpão, e logo será dado mais
informações.  Agradece  e  espera  que  a  próxima  gestão  tenha  o  mesmo
entendimento  com  relação  a  doação  das  mercadorias  para  as  entidades,  e
agradece mais uma vez pois, esse trabalho foi um divisor de águas aqui para a
RFB de SFS.

Sra. Célia Gatti, também agradece a toda união que foi conquistada com a RFB.
Também aproveita a oportunidade para falar sobre o MarineBus. Estão lutando
para  voltar  a  ativa  e  já  comentou  que  a  pessoa  responsável  pelo  mesmo,
finalizou agora no dia 01/10/2021 e o Comex da Associação Comercial, junto ao
presidente  e  algumas pessoas,  já  entraram em contato  com a  Prefeitura  de
SFS/Itapoá,  assim como Porto  e  Associação de  Itapoá,  e  a  um tempo atrás
houve  esse  apoio  no  retorno  do  Marine,  e  pede  que  continuem  e  que  se
precisarem de algum auxílio ou ajuda que possa contar com todos, relatando
como é importante esse transporte  para os despachantes e intervenientes,  e
assim por diante.
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Sr.  Roberto Estrugala encerrou a reunião,  ficando definida a próxima reunião
para o dia 10/11/21 as 9:00 h.

Sr. Edwilson Mota mais uma vez agradece a todos.

Eu, Janelise do Santos Parrado, lavrei a presente ata.

Devido a pandemia do Covid-19, não foram coletadas assinaturas, sendo
sua aprovação feita através de 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 

Paulo Rogério Silva
Auditor-Fiscal Federal Agropecuário em São Francisco do Sul/SC
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