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Demais participantes, conforme relação anexa

DESENVOLVIMENTO
1. ABERTURA DA REUNIÃO
Às dez horas e cinco minutos, do dia 05 de novembro de 2021, por meio da
plataforma Microsoft Teams, foi realizada a 1ª Reunião da Comissão Local de Facilitação
do Comércio – COLFAC.
A reunião foi aberta pelo Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em
Porto Alegre, Auditor-Fiscal Daniel Brasil Balbão, que deu as boas-vindas a todos e
apresentou os servidores da RFB presentes à reunião.
Passou-se ao desenvolvimento da pauta proposta.
2. TEMAS RELACIONADOS À RFB
2.1. Criação da Colfac ALF/POA - apresentação pela ALF/POA

Foi passada a palavra para a Delegada-Adjunta da Alfândega de Porto Alegre, a
Auditora-Fiscal Danielle Amaro da Silveira Wilhelms, que fez uma apresentação de slides
referentes à Colfac, suas regras, competências, membros etc.
Encerrada a apresentação, não foram feitos questionamentos.
2.2. Regionalização do Despacho Aduaneiro e criação do Polo Regional ligado à
ALF/POA - apresentação pela Divisão de Administração Aduaneira da 10ªRF
A palavra foi, então, passada ao Chefe Substituto da Divisão de Administração
Aduaneira da 10ª Região Fiscal, o Auditor-Fiscal Telmo Moraes Freitas, que apresentou
slides sobre a Regionalização dos Processos Aduaneiros na 10ªRF, notadamente sobre a
regionalização do despacho aduaneiro em três distintos polos, informando o contexto e
justificativa da criação dos mesmos e dos próprios processos de regionalização das
atividades da RFB, as etapas de sua implementação, os ganhos advindos da mesma e as
dificuldades enfrentadas e a enfrentar, a serem superadas.
Aberta a palavra aos participantes, o Sr. Jeferson de Oliveira de Quadros, da Multi
Armazéns de Novo Hamburgo, salientou a preocupação com a dificuldade de comunicação
com a RFB e com os auditores responsáveis pelo Despacho, a partir dessa regionalização
dos trabalhos, bem como frisou a necessidade de se estabelecer um canal de comunicação
mais rápido entre os intervenientes e a RFB.
O Sr. Mauro Vencato, do Porto Seco de Caxias do Sul (EADISIMAS), corroborou as
colocações do Sr. Jefferson, informando sobre problemas para a comunicação entre
despachantes e a RFB.
O Auditor-Fiscal Telmo Freitas colocou que, realmente, a questão da comunicação
é uma preocupação, que o canal a ser estabelecido não pode vir a atrapalhar o fluxo dos
trabalhos no despacho aduaneiro e que pode ser pensado, em conjunto, em um ou mais
meios de comunicação mais efetivos.
O Delegado da ALF/POA, Auditor-Fiscal Daniel Balbão, também mencionou essa
preocupação com o meio de comunicação e sugeriu que sejam feitos, por ora,
encaminhamentos pela caixa de atendimento da ALF/POA, abrindo esse mesmo meio de
comunicação, ou o e-mail da Colfac ALF/POA, para o envio de sugestões.
2.3. DTA - Abertura para questionamento a respeito de procedimentos atinentes à
DTA pelo representante de Porto Seco Transportes Ltda.
Encerrados os questionamentos a respeito do tópico dois da Pauta, foi aberta a
palavra ao Sr. Mauro Vencato, do Porto Seco de Caxias do Sul (EADISIMAS), para que
informasse qual o seu questionamento acerca das Declarações de Trânsito Aduaneiro.
O Sr. Mauro informou sobre uma percepção de maior burocratização do trânsito
aduaneiro, comparando-o com o avanço no despacho sobre águas e sobre ar nos portos
e aeroportos.

Falou sobre a parametrização do trânsito e sobre a necessidade de
desburocratizar esse regime especial na zona secundária e se dispôs a trazer mais
elementos sobre o tema nas próximas reuniões.
O Delegado da ALF/POA, Auditor-Fiscal Daniel Balbão, agradeceu a manifestação,
falou sobre as mudanças que estão sendo introduzidas pelo Portal Único de Comércio
Exterior, e sobre a possibilidade de trazermos colegas ligados a essas mudanças para expôlas nas próximas reuniões da Colfac.
A palavra foi novamente aberta a todos, quando então as servidoras da Anvisa,
Izaura de Fátima do Amaral Streit e Mauda Valdeci Vess Rocha, Coordenadora Regional no
RS, se apresentaram aos demais participantes.
Falou, por último, o Supervisor da Equipe Regional de Despacho do Polo de Porto
Alegre, Auditor-Fiscal Sandro Martini Vargas, que fez colocações sobre a questão da
comunicação e colocou no chat da reunião o telefone para contato.
3. ENCERRAMENTO
O Delegado da Alfândega da RFB em Porto Alegre, Auditor-Fiscal Daniel Brasil
Balbão, agradeceu a presença dos membros, representantes permanentes e demais
participantes, finalizando a reunião às 11h15min.
Foi lavrada esta Ata, lida e aprovada eletronicamente pelos membros, conforme
§10, do art. 7º, da Portaria Conjunta RFB/SDA/ANVISA nº 61, de 30 de agosto de 2021.
4. PRÓXIMA REUNIÃO
A próxima reunião da COLFAC poderá se dar no dia 08/02/2022, sujeita a
posterior confirmação.

