
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO PORTO DE 

VITÓRIA/ES – COLFAC/VITÓRIA 

 

13ª REUNIÃO DA COLFAC/VITÓRIA 

ATA 

3/12/2019, terça-feira, 14h 

APRA - ES 

 

Participantes:  

Fabricio Betto RFB - COORDENADOR 

Janaina Vieira Pacheco ANVISA  

  
 

  
  

ABERTURA 

O Coordenador da Colfac/Vitória, Delegado da Alfândega do Porto de Vitória, Sr. Fabricio 
Betto, iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e agradecendo a acolhida da 
APRA/ES. Em seguida, relembrou a pauta da reunião: 

 
1. Informes gerais da Anvisa, RFB e Vigiagro. 

a. Audiência Codesa X Catraieiros; 
b. Transferência do controle das operações – SBVT; 
c. Lista de endereços dos membros da Colfac 

2. Atualização quanto aos pontos abordados na reunião anterior 
a. Codesa e prioridades da comunidade de comércio exterior local.  
b. Alfandegamento do aeroporto de Vitória – 1º treinamento da vigilância já 

realizado; 
c. Alfandegamento do aeroporto de Vitória – agendamento de piloto para 

teste do fluxo de desembarque 
d. Cobrança MRUC. 

3. Agenda das reuniões para 2020 – proposta. 
4. Fornecimento de bordo – mudanças em curso. 

Após, passou para os informes. 

 

1 INFORMES  

 

a. Audiência Codesa X Catraieiros. Demanda dos catraieiros desalojados para a 

construção do berço 207 do Cais Atalaia contra a Codesa. Foi informado que o 
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Ministério Público do Trabalho promoveu uma audiência de conciliação com a 

RFB, Marinha, Secretaria de Desenvolvimento e alguns outros atores, para tentar 

resolver a questão. 

 

b. Transferência do controle das operações – SBVT. Informou-se a comunidade das 

conversas mantidas entre Paclog, Infraero e RFB para a transferência das 

operações do aeroporto, por ocasião da entrada da ASeB (Zurich Airport Brasil), 

concessionária que se tornará responsável pelo aeroporto de Vitória a partir de 

janeiro de 2020. 

 

c. Lista de endereços dos membros da Colfac. O Coordenador da Colfac/Vitória, Sr. 

Fabricio Betto, pediu para que os membros da comunidade Colfac/Vitória 

atualizassem seus nomes e endereços de e-mail. 

 

2 ATUALIZAÇÃO QUANTO AOS PONTOS TRATADOS NA REUNIÃO ANTERIOR 

 

a. Codesa e prioridades da comunidade de comércio exterior local. O assunto 

sinalização do canal de acesso ao Porto de Vitória, na reunião anterior, foi 

colocado como prioridade, tendo sido agendada uma reunião com a Codesa para 

o dia 8/11/2019. O Coordenador da Colfac/Vitória Sr. Fabricio Betto comunicou, 

porém, que essa reunião não foi realizada em razão da incompatibilidade de 

agendas, mas o tema foi tratado em reunião do CAP. 

 

b. Alfandegamento do aeroporto de Vitória. Na reunião anterior foi mencionada a 

previsão de treinamento para as equipes da ALF/VIT para atuarem nos voos de 

passageiros. O Coordenador da Colfac/Vitória informou, agora, que o primeiro 

treinamento da equipe de vigilância da Alfândega já foi realizado. 

 

c. Alfandegamento do aeroporto de Vitória. Foi dado um pouco mais de detalhe 

sobre o agendamento de piloto para teste do fluxo de desembarque. 

Segregamento de portão e esteira para fazer esses testes de fluxo de 

desembarque. 

 

 

3 AGENDA DAS REUNIÕES PARA 2020 

Foi aprovado o seguinte calendário para as reuniões do ano de 2020: 

 

8 de janeiro 5 de fevereiro 4 de março 8 de abril 6 de maio 

3 de junho 8 de julho 5 de agosto 2 de setembro 7 de outubro 

4 de novembro 2 de dezembro    
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4 FORNECIMENTO DE BORDO 

A comunidade foi informada de que o fornecimento de bordo em breve iria passar por 

mudanças para simplificar esse processo, especialmente automatizar a comunicação 

através de uma caixa corporativa.  

 

5 ALFANDEGAMENTO DA SAMARCO 

Reafirmou-se, como na reunião anterior, que o Porto de Ubu encontra-se alfandegado 

e operacional, após breve período de desalfandegamento.  

O representante da Samarco também sugeriu como ponto de pauta para as próximas 

reuniões um detalhamento acerca da revisão do Ato Declaratório Executivo (ADE) 

Coana/Cotec nº 02/2003, por servidor da Coana em videoconferência. 

 

6 PONTO ELETRÔNICO 

Foi um assunto abordado na reunião apenas como informe, para dizer que a Receita 

Federal estava estudando a implantação do ponto eletrônico. 

 

7 ARQUEAÇÃO 

A comunidade foi comunicada acerca da adoção de uma caixa corporativa para tratar 

esses pedidos. 

 

8 RECHAÇO  

Em virtude de um problema comunicação entre RFB e MAPA nos casos de rechaço de 

embalagens de madeira, estipulou-se o tratamento do tema em próxima reunião. 

 

9 SUPORTE À DU-E  

A comunidade relatou um problema de suporte à DU-E na ausência de Paulo Flores. 

Registrou-se que a demanda seria tratada no âmbito do Sedad. 

 

10 ÁREAS PARA REINSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Pedido da comunidade para que o tema reinspeção fosse tratado em reunião futura, em 

virtude de suposta limitação de terminais em que poderia haver a reinspeção. 
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11 DIRETORIA DA ANVISA 

A ANVISA registrou a mudança em sua diretoria a partir de 2020. 

 

 

Assinatura digital 

FABRICIO BETTO 
Delegado da Alfândega do Porto de Vitória 
Coordenador da Colfac/Vitória 
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