COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
17ª REUNIÃO DA COLFAC
Ata de 13 de outubro de 2020, terça-feira, 11h
Representantes:

Reunião realizada via Microsoft Teams

RICARDO FONSECA POPPE FIGUEIREDO RFB - Coordenador
STEFANIA BRAGA
AFONSO CERRONE

ANVISA
IMP. E EXP.

DESENVOLVIMENTO
1 – Ata da 16a Reunião COLFAC
 Será apreciada na próxima reunião devido à ausência de alguns representantes.

2 – Pendências (apenas para atualizações)
A.

TAC – Resíduos

CDRJ – Implementação de procedimentos e formulário integrado para o controle e comunicação.
Ponderações:

Foi informado sobre o agendamento para o dia 23/10 a reunião entre CDRJ, ANVISA e Vigiagro para
providenciar alterações no formulário. A CDRJ está desenvolvendo um portal de agendamento, como o ISPS

Code, que permitirá maior agilidade de entrada e na próxima reunião da COLFAC já terá um relato melhor
sobre o andamento do assunto.
Encaminhamento:
 Aguardar o resultado da reunião entre CDRJ, ANVISA e Vigiagro para tratar da questão dos resíduos
no contexto de pandemia. Manter a questão na pauta para acompanhamento;

B. Compensação e devolução de pagamentos (ANVISA)
Manifestação da ANVISA (se houver notícia).
Ponderações:
A Nova chefe do Posto Portuário, Sra. Estefânia informou que esta questão foi direcionada para a gerência
de arrecadação da ANVISA de Brasília, mas ainda não houve resposta.
Encaminhamento:
 Manter a questão na pauta para atualizações;

C. Reaproveitamento de uma mesma taxa de fiscalização da ANVISA para um outro DUV da mesma
embarcação, ou outra, caso a ANVISA não tenha prestado o serviço ou analisado o pleito de
serviço.

Manifestação da ANVISA (se houver resposta de Brasília)
Ponderações:
Este assunto está sob a governabilidade da Gerência Geral de Arrecadações e não teve nenhuma
atualização até o momento.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações;
D. Uso de Carta de Fiança (CDRJ):
Resultado da análise do jurídico para saber como será feito (na prática).
Ponderações:
A questão está sendo tratada pela área financeira da CDRJ a fim de viabilizar a Carta de Fiança como uma
das formas de garantia para prestação de serviços e utilização da infraestrutura portuária. Com relação ao

credenciamento de bancos e instituições financeiras, foi decidido que não será possível formar uma lista de
instituições credenciadas, pois, iria caracterizar como segregação. A CDRJ pediu que os agentes marítimos
verifiquem com seus bancos de confiança como se dará e quais os procedimentos para a geração dessa
carta de fiança. O SindaRio fará uma consulta ao sindicato de Santos, que já trabalha com Carta de Fiança

com o intuito de clarificar os procedimentos que poderão ser seguidos pela CDRJ e os agentes marítimos
do Rio de Janeiro.

Encaminhamento:
 Manter o item na pauta até a utilização da Carta de Fiança estar completamente operacional.
E. Acessos ao Porto – Portão 6 e Portão 32
Prefeitura permitirá o acesso? (consulta a ser feita pela CDRJ)
Ponderações:
A CDRJ afirmou que ainda não há previsão de reabertura do Portão 6 devido a pandemia de COVID-19,

pois, os colaboradores do grupo de risco tanto da Guarda Portuária quanto do operacional, estão todos
trabalhando em home office, fazendo com que o efetivo trabalhando presencialmente seja muito menor e

impossibilitando a abertura do Portão 6 em virtude da falta de pessoal para realizar a fiscalização e que o
Ministério Público do Trabalho ainda não autorizou o retorno dos colaboradores do grupo de risco.

Quanto ao projeto da obra do pórtico na saída do Portão 32, o Sindoperj as informações proferidas pelo Sr.
Cerrone não ficaram claras por isso não foram transcritas.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações sobre a abertura do Portão 6 e sobre o andamento da
obra do pórtico (Portão 32)

F. Resposta da CONFAC sobre assuntos pendentes
Nenhum comunicado sobre reativação da CONFAC.
Ponderações:
Foi informado pela Receita Federal que ainda não houve resposta de Brasília e que reunião da CONFAC

ainda não se realizou.
Encaminhamento:

 Manter o item na pauta para atualização;
G. Autorização da CDRJ para movimentação de cargas perigosas: divulgação do texto da nova norma
Ajustes técnicos no texto da norma, envio ao Sindoperj para continuarem os trabalhos até a divulgação
do texto final da norma.
Ponderações:
A CDRJ informou que a norma está sendo analisada, passando pelos tramites necessários para a sua
divulgação.

Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para a próxima reunião para atualização.
H. SindaRio: Exigência do “Seaman’s Book” original pela Polícia Federal: resposta ao ofício do
SindaRio para a Polícia Federal

Resultado da audiência com o superintendente da PF (19/02/2020)
Ponderações:
A Polícia Federal ainda não deu uma posição sobre o assunto e continua exigindo o Seaman’s Book original.

Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações;
I. Participação de mais de um agente na DUV
Alterações no sistema (concluídas?)
Ponderações:
A CDRJ informou que ainda não houve atualização da gerência do sobre alteração do sistema e que fará

uma solicitação via SERPRO.
Encaminhamento:

 Manter o item na pauta para aguardar a conclusão das alterações no sistema.
J. Aceitação/homologação pela CDRJ do termo “complexo portuário do Rio de Janeiro” (atualização)
SindaRio formalizou solicitação a CDRJ explicitando benefícios e prejuízos?
Ponderações:
A CDRJ informou que já houve as alterações para que uma única solicitação seja válida para os portos do
Rio e de Niterói.

Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações;
K. Baixa de pagamentos de Livres Práticas
Gerente geral da ANVISA já se manifestou?
Ponderações:
A ANVISA afirmou que ainda não houve manifestação por parte do setor de arrecadação da ANVISA em

Brasília.

Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações.
L. Carga perigosa – Implementação no PSP
Reunião SindaRio x CDRJ aconteceu?
Ponderações:

O SindaRio informou que foi agenda uma reunião no dia 23/10 com a Superintendente de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho da CDRJ.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações.
M. Morosidade na emissão da NF da CDRJ
Precisão na entrada de informações, melhorou?
Transição do Setor de Faturamento – Treinados?
Ponderações:
Não houve melhora na precisão da entrega das informações para emissão de nota fiscal. Continua tendo

muitos problemas, muitos deles relacionados a Petrobras e a Triunfo. A CDRJ informou que devido a
pandemia do COVID-19, muitos colaborares estão afastados. É necessário otimizar o sistema para evitar o
retrabalho, contratar mais estagiários. Este problema se originou desde que o setor financeiro ficou
concentrado na sede da CDRJ, que pede a compreensão de todos os usuários.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações;
N. Questão do e-CAC
Problemas para abertura de dossiês e anexação de arquivos por falhas ou lentidão no sistema.
Ponderações:
A Receita Federal afirmou que está trabalhando sem o módulo presencial e que não está recebendo muitas

reclamações nesse sentido, apesar do período de pandemia. O Sindaerj informou que o problema é o

engarrafamento no sistema de anexação dos documentos. O SindaRio comentou que existe um entrave no
deferimento de pedidos de exclusão do CE de exportação, gera erro no sistema.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações.
O. Multas Siscarga – Agrupamento de multas
Encaminhamento a Brasília em andamento
Ponderações:

O caso foi encaminhado a Brasília e está sendo acompanhado, pois a alteração da norma se faz necessária
embora já se tenha avançado muito nesse sentido e hoje estejam ocorrendo poucos erros.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para atualizações;
P. Porto do Açu – Falta de fiscais

Ponderações:

O SindaRio informou que o Porto do Açu está em franco crescimento, com muitas movimentações de
navios, e previsão de crescimento nas operações. A ANVISA afirmou que não houve atualização,
continuando o Porto do Açu a não ser não é um porto de controle sanitário. O SindaRio comentou que é
necessário um esforço por parte de todos os órgãos anuentes para atender naquele porto, evitando assim
os maiores custos. A Receita Federal informou que o porto do Açu pertence a jurisdição da delegação de
Niterói, sugerindo que o SindaRio agende uma reunião com o delegado.
Encaminhamento:

 Manter o item na pauta para atualizações.
Q. Questão do desalfandegamento.

Ponderações:
A CDRJ informou que a parte de sistema foi toda aprovada para o acelerar o retorno da alfandega para o

porto. O SindaRio ratificou a importância da parceria entre CDRJ e Receita Federal para a economia do

Estado. A CDRJ informou que 60% da capacidade do porto está lotada com cargas em perdimentos. Há
muitos contêineres no pátio aguardando leilão.
Encaminhamento:
 Manter o item na pauta para acompanhamento;
3 – Encerramento
A CDRJ sugeriu incluir na próxima pauta da COLFAC o tema do Projeto de Lei 2042 que institui uma taxa de

fiscalização da atividade de fundeio na Baía de Guanabara e pediu para o COLFAC se manifestar, quanto
mais entidades se manifestarem de forma contraria ao projeto o resultado poderá ser positivo. O SindaRio
concorda e informa que emitiu um ofício para o Presidente da ALERJ falando veementemente contra a

aprovação do referido projeto. O SINDOPERJ também enviou um ofício para a Assembleia Legislativa se
manifestando contra o Projeto. A CDRJ informou que é pertinente arquivar este projeto para o bem do Rio
de Janeiro.

Nada mais a discutir, foi marcada a 18ª reunião do grupo COLFAC para 10/11/2020, devendo
posteriormente ser encaminhado convite para participação.
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