
 

1 
 

COLFAC 
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO FRANCISCO DO SUL – SC 

ATA DA 
REUNIÃO 

Número: 
031 

Data: 15/09/2021 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 da Alfândega da RFB no Porto de São Francisco do Sul 
(SC), Sr. Edwilson Mota, iniciou a 31ª Reunião do COLFAC via 
plataforma online, convidando os representantes das entidades no 
conselho para fazer a composição da mesa: 
 
- ANVISA, representado pelo Sr. Sávio 
- SDA (MAPA), representado pelo Sr. Paulo Rogério Silva; 
- RECINTOS / TERMINAIS alfandegados SFS/IOÁ, representado 
pelo Sr. Oldenei Vaz. 
-  ACISFS / SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) – representado 
por Elisabeth Lasala Cidral; 
 

 Sr. Edwilson Mota, Delegado da Alfândega da RFB, desejou uma boa 
reunião a todos e passou a palavra ao Sr. Roberto Estrugala, 
Delegado Adjunto da Alfândega da RFB que também agradeceu a 
presença de todos na reunião online, e inicia a reunião falando dos 
quantitativos relativos à RFB de São Francisco do Sul:  
 

Importação agosto/2021  Exportação agosto/2021 
Total de 4.960 DIs Total de 8.198 DUE’s 
4785 DI’s canal verde  7.050 DUE’s canal verde  
114 DI’s canal amarelo 1.119 canal laranja 
50 DI’s canal vermelho 29 DUE’s canal vermelho 
11 DI’s canal cinza  

 
Sr. Roberto explana sobre os números de despachos da RFB/SFS e 
comenta que o número de canal vermelho vem diminuindo bastante 
devido ao trabalho “cirúrgico” de análise de risco da RFB, e fala que 
o número de canal laranja ainda é grande por conta de outros órgãos 
anuentes, e que a liberação geralmente é muito rápida. 
Destaca que a RFB vem deixando o fluxo do comex mais ágil 
possível, mas sem perder o controle. Reforça que mesmo um 
processo que teve canal verde pode ser verificado posteriormente. 
 
Sr. Roberto fala sobre o leilão da RFB que ele havia informado na 
reunião anterior, ocorreu em 14/09/2021, e que pra RFB de São 
Francisco do Sul foram disponibilizados 48 lotes pra leilão, sendo 
arrematados 45 lotes no valor total de R$ 24.816.000,00 e considera 
que foi um excelente resultado, complementa que estão trabalhando 
ativamente para acelerar ao máximo a destinação das mercadorias, 
desafogando os recintos.  
Sr. Roberto aproveita para agradecer aos recintos que colaboraram 
na questão da organização: Porto de Itapoá, Rochatop  e CLIF. 
 
Sr. Roberto apresenta um vídeo sobre PAV (Posto de Atendimento 
Virtual) https://youtu.be/UT8PbqlbTnw  
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O vídeo mostra sobre a parceria da RFB com o município para 
proporcionar atendimentos à população, de serviços como 
regularização de CPF, regularização de pendência fiscal, cópia 
declarações pessoa física, etc., o qual o cidadão não precisa se 
deslocar até a unidade da RFB que faz estes serviços, que 
geralmente é em outra cidade. 
 
Sr. Edwilson fala que este projeto a RFB lançou este ano junto as 
prefeituras, e agradece ao Porto de Itapoá que antes do PAV existir 
como conceito na RFB, o porto separou uma sala equipamento e se 
colocou à disposição, mas ressalta que quando a RFB-SFS mandou 
o assunto pra unidade central de Brasília, eles acharam temerário 
uma entidade privada prestar o atendimento. 
Comenta que a RFB-SFS tem três cidades sob a sua jurisdição, 
Itapoá, Araquari e São Francisco do Sul, e que esteve com estes 
prefeitos para a parceria, que funciona da seguinte forma: a 
prefeitura cede uma sala equipada e dois servidores concursados, a 
RFB treina estes servidores, e eles fazem os atendimentos como se 
estivessem na RFB, o resultado disto é uma economia de tempo do 
cidadão, que não precisa se deslocar pra outra cidade.  
Complementa que São Francisco do Sul será a primeira cidade a ter 
três PAVs na mesma cidade: Balneários Enseada e Ervino e também 
a Vila da Glória que necessita de travessia via barco, além de um 
posto em Araquari e outro em Itapoá. 
Finaliza que o PAV vai de encontro a necessidade das pessoas de 
não perderem tempo nem dinheiro se deslocando pra outra cidade. 
 
Sr. Edwilson fala da regionalização, que há 15 anos havia 44 
servidores e hoje tem a metade, não teve nem concurso nem 
contratações há 14 anos. 
 
Interveniente comenta sobre as reuniões do Colfac em Paranaguá, e 
que à RFB-PNG optou por reuniões mensais. 
Sr. Estrugala comenta que recebeu comunicado, pergunta aos 
demais órgãos anuentes mas a ideia é manter reuniões mensais do 
Colfac em SFS.  
 
 

3. ANVISA O Sr. Flavio Almeida, Chefe do PVPAF-SFS/CVPAF/SC/CRPAF-S 
ANVISA, está em férias e foi representando pelo fiscal Sr. Sávio 
 
Sr. Sávio se colocou à disposição dos intervenientes nos assuntos da 
ANVISA 
 

4. MAPA (VIGIAGRO)  O Sr. Paulo Rogério comenta que prefere que as reuniões do 
COLFAC sejam mensais, para que se possa resolver os problemas 
mais pontualmente. 
 
Sr. Paulo comenta das mudanças constantes no MAPA, que 
precisam estar constantemente se atualizado, fala sobre análise de 
documentação que estão implantando, que já foi implantando pros 
vinhos, pros fertilizantes, e que há um mês atrás foi implantado para 
produtos de origem animal, e que muitas coisas ainda estão sendo 
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implantadas. 
Comenta que este começo está sendo difícil, pois são 17 analistas 
de todo Brasil pra atender toda a parte de análise veterinária, sendo 
uma destas pessoas a fiscal Simone que está em Itapoá, e fica 
exclusivamente dedicada a isto. 
Complementa que a meta interna estabelecida são 30 processos/dia, 
que é uma média alta.  
 
Sr. Paulo se coloca a disposição para sanar as dúvidas relativas aos 
novos procedimentos do MAPA. 
 
Intervenientes questionam no chat sobre atraso na liberação de fito 
que está sendo de 15 dias, e sobre a operação padrão. 
 
Sr. Paulo fala que a mobilização não está atrasando mais do que 
cinco dias aqui, informa que estão fazendo reuniões e que percebe 
que em outros lugares o atraso é bem maior, complementa que a 
operação padrão já está suspensa, mas ressalta que vai verificar 
internamente. 
 

5. DEMANDAS recebidas 
Importadores/Exportadores 

Intervenientes questionam sobre horários de parametrização, o qual 
estaria divergente de Itajaí e questionam se houve mudanças. 
 
Sr. Roberto Estrugala informa que não houve alteração pela 9.a 
região e pediu para que casos diferentes do horário divulgado 
anteriormente fossem relatados pra ele afim de verificar alguma falha 
de horário de parametrização. 
 

6. RECINTOS e PORTOS Não houve demandas recebidas antecipadamente; 
 

7. GT COLFAC 
 

Sra. Elisabeth Lasala, representante dos despachantes questiona 
novamente sobre o pedido de dispensa de arquivamento físico de 
documentos, o qual gera custos desnecessários com manutenção, 
impressão, etc. 
Sr. Roberto Estrugala informa que o assunto já foi encaminhado 
anteriormente à DIANA e que está aguardando retorno da COANA 
sugere manter assunto no GT COLFAC até a resolução. 
 
Intervenientes solicitam também a respeito da unificação das 
unidades do MAPA- Vigiagro São Francisco do Sul e Itapoá, o qual o 
MAPA informou que ainda não ocorreu. 
 

8. Demais assuntos -
Encerramento 

Sr. Roberto Estrugala encerrou a reunião, e ficou definida a data da 
próxima COLFAC (n⁰ 032) para o dia 13/10/2021 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. 
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 Roberto Hammerschmidt Estrugala 
Delegado Adjunto da Receita Federal em São Francisco do Sul/SC 

 Sávio 
Fiscal  ANVISA  

 Paulo Rogério Silva 
Auditor Fiscal Federal Agropecuário em Itapoá/SC                                

 Elisabeth Lasala Cidral 
Representante ACISFS e SINDAESC (Despachantes Aduaneiros) 

 Oldenei Vaz (Porto de Itapoá) 
Representante dos Recintos e Terminais alfandegados SFS/IOÁ 

 


