COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DA RFB EM FLORIANÓPOLIS
– COLFAC
02ª REUNIÃO DA COLFAC DA ALFÂNDEGA RFB EM FLORIANÓPOLIS
ATA
09/12/2021, quinta-feira, 14h30
Reunião virtual realizada pela plataforma Teams

Participantes:
Marcos Antônio Vighi
Alessandra Padovani Matiel - Ausente
Cristiane Dutra
Heriberto Paulo Lima - Ausente
Pedro Augusto R. de S. Borges
Daniel Martins Bressan - Ausente

RFB - COORDENADOR
RFB - COORDENADOR SUPLENTE
ANVISA – MEMBRO TITULAR
ANVISA – MEMBRO SUPLENTE
VIGIAGRO – MEMBRO TITULAR
VIGIAGRO – MEMBRO SUPLENTE

1 – ABERTURA
• Marcos Vighi deu início à reunião informando ser a 2ª reunião da COLFAC DA
ALFÂNDEGA RFB EM FLORIANÓPOLIS, informando que a Delegada Alessandra
Padovani Matiel não pôde estar presente, em seguida, deu sequência as pautas.

2 – CRONOGRAMA DE REUNIÕES PARA 2022
• Marcos Vighi informou que seguirá a indicação de pelo menos uma reunião
trimestral, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/SDA/ANVISA nº61/2021, mas
caso seja necessário, estará à disposição para reuniões extraordinárias, que
poderão ser locais ou com todo o grupo, de acordo com a necessidade. As
reuniões serão sempre nas segundas quintas-feiras do último mês de cada
trimestre, ficando assim agendadas: 10 março, 9 junho, 8 setembro e 8
dezembro, às 14h30.

3 - REGIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO NA RFB
• Marcos Vighi mencionou que havia apresentado a regionalização de processos
nas antigas reuniões de intervenientes, mas fará novamente, pois poderia haver
pessoas presentes nesta reunião que não assistiram. A regionalização de
processos na 9ª região fiscal teve início em novembro de 2020, e afirmou que

se pudéssemos resumir a regionalização de processos em duas palavras, seriam
especialização e equalização. Especialização, por terem sido criadas equipes
especializadas para cada processo de trabalho, gerando agilidade e rapidez. E
equalização da mão de obra da RFB, onde houve alocação de servidores em
locais de maior fluxo de trabalho. A regionalização amenizou o problema da
falta de mão de obra, causada pelo número crescente de aposentadorias de
servidores, sem reposição através de concursos públicos. Afirmou ser uma nova
forma de pensar e agir. Finalizou sua fala perguntando se haviam dúvidas, e sem
manifestações, Maria Cristina passou a palavra para Denise que conduzirá a
pauta seguinte.
4 - PROCEDIMENTOS PRÉ INSPEÇÃO DE NAVIOS DE GRÃOS NA IMPORTAÇÃO (REGRAS
DE SEGURANÇA, PRESENÇA NO CAIS E NO NAVIO ANTES DA INSPEÇÃO DO MAPA)
•

Denise solicitou que Vighi relembrasse o tema abordado na última reunião
sobre fiscalização da importação de granéis agropecuários (milho, trigo, etc) no
Porto de Imbituba - SC, durante os finais de semana e feriados nacionais, pois a
mesma não estava presente. Vighi relembrou o assunto tratado. Denise
retornou que esta questão já vem sendo tratada há bastante tempo, e que
trabalham com apenas dois agrônomos e um veterinário. Toda vez que surge
esta demanda, é solicitada o envio de toda documentação até quarta-feira, final
de tarde para que possam verificar internamente quem terá disponibilidade
para trabalhar. Quando ambos não apresentam disponibilidade, é então
repassada a demanda para a chefia regional. Porém, com a falta de servidores,
se torna ainda mais difícil solicitar externamente. Afirmou que o SEI (Sistema
Eletrônico de Informações) é aberto para solicitações externas e conclui como
solução, que a comunidade portuária se una, e formulem uma solicitação de
aumento do número de servidores efetivos. Vighi sugeriu que o MAPA avaliasse
a possibilidade de executar demandas de forma remota, como forma de agilizar
os processos.

•

Tratando sobre a pauta da reunião, informou que tem solicitado a exaustão
previa de gases dos porões dos navios, e não tem sido realizadas, acarretando
no atraso da inspeção. Com isso, afirmou que gostaria de alinhar com agências
para que possam achar uma solução. Além disso, recentemente houve uma
falha. Os fiscais do MAPA quando chegaram para fiscalização, dois navios já
estavam com os porões abertos, sem a presença da equipe do MAPA. É
importante a presença dos fiscais no momento da abertura, pois os mesmos
analisam todos os riscos previamente. Jorge, da Agência Órion, retornou, e
disse que conversou sobre as demandas mencionadas pela Denise, em uma
reunião junto aos demais agentes. Já a questão do gás, afirmou ser avisado aos
armadores, porem é uma questão complexa, mesmo que seja esvaziado, pode
ser que ao chegar ao Cais o nível esteja elevado novamente. Finalizou se
colocando à disposição.

5 - PORTARIA Nº 660, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS
EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS PARA ENTRADA NO PAÍS, NOS TERMOS DA LEI N°
13.979, DE 2020
• Cristiane informou ser importante observar as exigências para entrada de
estrangeiros no País, sendo estas: PCR com 48h de antecedência ou antígeno 24h
de antecedência; exigência do ciclo vacinal; quem não for vacinado ao entrar no
Brasil, deve cumprir quarentena; apresentação da declaração de saúde do
viajante, o monitoramento dessas pessoas será feito pelas vigilâncias municipais.
Ao chegarem emitem um termo, que é encaminhado para o município. Além
disso, existem os países de atenção, República da África do Sul, República do
Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia e República
do Zimbábue. Antes de sair do país de origem, há algumas exigências a serem
cumpridas. Colocou-se à disposição caso necessitem de uma reunião de
alinhamento.
6 - PETICIONAMENTO DE SOLICITAÇÕES DE CERTIFICADO DE LIVRE PRÁTICA NO
SISTEMA PORTO SEM PAPEL;
• Cristiane informou que a servidora da Anvisa que trabalhava no Porto de
Imbituba, se aposentou, e os assuntos agora estão sendo tratados remotamente.
7 - OUTROS ASSUNTOS
Leonel Ferreira e Sandro Cassol se apresentaram como representantes do Porto de
Imbituba, e se colocaram à disposição.
8 – ENCERRAMENTO
• Nada mais havendo a ser tratado, Marcos Vighi encerrou a reunião.

