
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª RF 
ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO GRANDE 

 

ATA da QuartaATA da QuartaATA da QuartaATA da Quarta    Reunião da Comissão Local de Facilitação de ComércioReunião da Comissão Local de Facilitação de ComércioReunião da Comissão Local de Facilitação de ComércioReunião da Comissão Local de Facilitação de Comércio 

COLFAC Porto do Rio GrandeCOLFAC Porto do Rio GrandeCOLFAC Porto do Rio GrandeCOLFAC Porto do Rio Grande 

 
PORTARIA CONJUNTA RFB / SDA / ANVISA Nº 1.702, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018 

DATA: 02/09/2020 - 09HS – VIDEOCONFERÊNCIA – MICROSOFT TEAMS 

 
Pauta: 
- Estudo de Tempos de Despacho (Time Release Study Brasil  -TRS) com foco nos tempos da 
unidade local; 
- Portaria local de trânsito aduaneiro na condição de carga pátio 
 
 Aos 02 dias do mês de setembro de 2020, às 09 horas, reuniram-se por videoconferência 
através do software Microsoft Teams, diversos representantes de órgãos públicos, importadores, 
exportadores, recintos alfandegados, despachantes aduaneiros e demais convidados, conforme lista de 
presença em anexo, para realizar a quarta reunião da Comissão Local de Facilitação do Comércio - 
Colfac do Porto do Rio Grande, para discutir os assuntos constantes da pauta da reunião. 
 O Delegado da ALF/RGE abriu a reunião saudando todos os membros e convidados. Na 
sequência, abriu os trabalhos, comentando sobre o novo decreto de regulamentação das Colfac e da 
retomada das reuniõse da Comissão. Em seguida abriu a pauta, com a apresentação do Estudo de 
Tempos de Despacho (Time Release Study Brasil  -TRS), com foco nos tempos da unidade, o Porto 
do Rio Grande. Finalizada a apresentação, manifestaram-se os conselheiros Adail, da ANVISA, e 
Ricardo leite, do VIGIAGRO. Manifestaram-se também o Sr. Gilmar Caregnatto, da FIERGS, o SR 
Rafael, da Transcontinental e a Sra. Denise, também da Transcontinental. Todos destacaram a 
importância do estudo e a necessidade de que cada um dos intervenientes atacar os pontos críticos de 
cada etapa, e reduzir o tempo de liberação das cargas desde a descarga até a entrega ao importador. 
 Seguindo a pauta, foi destacada a tramitação da Portaria local de trânsito aduaneiro na condição 
de carga pátio, informando o estágio atual da sua tramitação. Foi informada também a intenção da 
ALF/RGE em fazer publicar Portaria local estabelecendo a dispensa de etapas no trânsito aduaneiro 
dentro da jurisdição. Neste item, manifestou-se o Sr. Rafael, da Transcontinental, que agradeceu a 
iniciativa da Alfândega e relatou dificuldades na transferência das cargas do Tecon para a 
Transcontinental, mais especificamente em relação aos agendamentos necessários no Tecon. 
Questionou também se a nova Portaria atenderia o trânsito das cargas de exportação vindas de REDEX, 
pois também tinha que se submeter aos agendamentos. O Sr. Marcos, Delegado da ALF/RGE 



respondeu que desconhecia essa dificuldade na exportação, mas que verificaria a posteriori. O Sr. Di 
Gesu, da SUPRG manifestou que numa reunião realizada anteriormente na Alfândega, esse assunto 
havia ficado pendente, pois seria necessário a integração do sistema do porto com os sistemas da RFB 
para viabilizar o recebimento das cagas vindas de REDEX. O Sr. Delegado da ALF/RGE respondeu 
que tentou fazer uma simulação no PUCOMEX, mas que não obteve êxito, já que o módulo específico 
do sistema exige que as operações simuladas sejam efetuadas por operadores reais. O assunto ficou 
para ser discutido em reuniões futuras. 
 Na sequência, foi tratado das pendências das reuniões anteriores. O Sr. Ricardo leite, do 
VIGIAGRO, manifestou que tinha ficado pendente a questão da fiscalização das embalagens de 
madeira, mas que diante do cenário atual, da implementação da DUIMP, não era viável fazer 
modificações no processo atual. O Sr. Ricardo Leite destacou ainda que cada interveniente deve 
verificar o estudo para identificar os pontos em que é possível melhorar. 
 Por fim, foi oferecida a palavra aos demais. Ninguém se manifestou. Foi proposta a realização 
das novas reuniões de forma bimestral. A próxima reunião ficou agendada para o dia 04 de novembro 
de 2020. 

Tendo sido cumprida a pauta, foi encerrada a reunião. 
 

 
Rio Grande, 02 de setembro de 2020. 
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Presidente 
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1 Marcos Gonçalves Colares  ALF/RGE  
2 Eduardo S de Vasconcelos  ALF/RGE  
3 Andre Santos  Yara  
4 Andréia Lima  Yara  
5 Denise  Transcon  
6 Diego Antônio Albuixech 

Hryclo 
   

7 Edison Di Gesu  SUPRG  
8 Gilmar Caregnatto    
9 Glaiton Costa  Despachante 

Aduaneiro 
 

10 Letícia Porciuncula    
11 Rafael  Transcontinental  
12 Ricardo Leito  MAPA  
13 Sdaergs  Sdaregs  
14 Transcontinental    
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