
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂND EGA DO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS – COLFAC 

13ª REUNIÃO DA COLFAC
ATA

11/12/2019, quarta-feira, 10h 
ALF/VCP, 1º andar, Auditório

Participantes: 

Fabiano Coelho RFB - COORDENADOR TITULAR

Giovanni Christian Nunes Campos RFB - SUPERINTENDENTE

Alexandre Zambrano RFB – COANA 

Lígia Santos ANVISA

André Marcondes VIGIAGRO

Fernanda Taís IBAMA

Anselmo Riso CIESP

Pedro Parigot ABV

- Demais participantes em lista anexa.

DESENVOLVIMENTO

- Foi aprovada a Ata da 12ª Reunião COLFAC sem alterações. 

1 – Pautas da RFB:

1.1. Apresentação das novas funcionalidades do Portal Único do Siscomex e Desafio Viracopos
2020.

• A reunião foi iniciada pelo Delegado Fabiano que apresentou a pauta explicou acerca do
desafio Viracopos. Em seguida, o Superintendente da Receita manifestou o apoio à iniciativa
do desafio Viracopos 2020, elogiou as novas funcionalidades do Portal Único do Comércio
Exterior, e  trouxe considerações sobre a nova área alfandegada da RFB.

• A palavra foi dirigida então, aos demais órgãos públicos, à CIESP e à concessionária ABV.
• Foi elogiado o importante trabalho do André da Vigiagro em relação à iniciativa da OEA

integrada.
• Os demais órgãos públicos expuseram acerca das suas atividades e da falta de pessoal para

execução de todas as demandas.
• A ABV explanou acerca da confiança que se firma cada dia mais entre órgãos públicos e

entes privados. Então iniciaram-se os debates.

Encaminhamentos:
- Não houve.

2 – Pautas diversas:
2.1. Tarifação e falta de investimentos nos setores de remessas expressas



• Foi dito da enorme diferença de tarifas entre os aeroportos de Guarulhos e Viracopos.

• Questionou-se  a  falta  de  opções  para  embarques  de  remessas  expressas,  questionou-se
também quanto à oferta de voos em Viracopos.

• Portos secos estão com sugestão de reativar o projeto de descarga direta (remoção da carga
sem desconsolidação carga pátio TC-4).

Encaminhamentos:
- Foi dito que será agendada reunião entre RFB/ABRAEC/ABV/SINDASP/DHL, para tratar dos
assuntos de tarifação;

2. 2. Parametrizações

• Foi  discorrido  acerca  das  parametrizações  (sábado/domingo  e  feriado).  Em  Guarulhos,
sábado está tendo parametrização.

• O  Delegado  Fabiano  explicou  que  está  sendo  objeto  de  estudo  pela  Equipe  de
Gerenciamento de Risco.

Encaminhamentos:
- Não houve.

2. 3. Conferência Física

• Foi  discorrido  sobre  a  questão  da  conferência  física  da  Anvisa  e  os  agendamentos  de
conferência física em geral.

Encaminhamentos:
- Reunião a ser agendada entre Anvisa/RFB/Sindasp para tratar das DSI’s manuais e conferência
física da Anvisa e falar sobre o atendimento da RFB (savic-protocolo);

2. 4. Atendimento

• Questionou-se a falta de atendimento no GMAB e falta de agendamento para conferência
física.

• Questionou-se a nova sistemática do Ata Carnet na Alfândega de Viracopos. 

Encaminhamentos:
- Também será agendada reunião com Camila/CIESP/RFB, em janeiro, para tratar do Ata Carnet;

3. Palestra: Alexandre Zambrano: apresentação do Portal Único do Siscomex e Desafio
Viracopos 2020

• Alexandre Zambrano, gerente do Portal Único do Comércio Exterior, apresentou diversas
funcionalidades do Portal, explicou sua importância e mostrou os benefícios já alcançados
pela utilização do Portal. Disse Alexandre que o Portal é estratégico para aproximar os entes
privados dos públicos com o escopo maior de contribuir para a melhoria do ambiente de
negócios e da competitividade do País. 

Encaminhamentos:
- Não houve.

4. Demais assuntos:



-O Delegado Fabiano trouxe os seguintes pontos:

-Viracopos  é  o  primeiro  lugar  no  Brasil  em que  há  canal  verde  para  os  processos  de
admissão temporária: verificou-se que a instrução destes processos está bem precária,  por isso,
alertou-se das consequencias quanto a este fato.

-Agendamento eletrônico: a partir de janeiro de 2020, provavelmente serão realizados em
dois turnos.

-Instruções das DI’s: documentos básicos (verificou-se que há empresas OEA que estão
demorando 12 dias, em média, para instruir a declaração), fato que em muito prejudica o tempo
médio de desembaraço. O Delegado Fabiano está monitorando todos os tempos do despacho, não só
os que competem à RFB.

-Stella da Abquim convidou a todos para reunião de construção dos atributos dos produtos
químicos a ocorrer dia 17 do corrente mês.


