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1. AVALIAÇÕES
- Para credenciamento dos postos de ensaio – validação do banco de rolos
Após a conclusão da área física e implantação do banco de rolos, o
interessado solicita à Surrs a avaliação de suas instalações para validação
conforme Edital Inmetro 01/2011. A Surrs designa os avaliadores que, após a
avaliação, emitem relatório sobre as condições técnicas e administrativas do
solicitante.
Ipem’s participantes: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso e Rio Grande do Sul.
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1. AVALIAÇÕES
- Para revalidação do credenciamento dos postos de ensaio:
- antes do prazo de vencimento do contrato – avisos, através do SGI, 60 dias
antes do vencimento, renovados de dez em dez dias, para o coordenador do
programa tomar ciência e contatar o posto para providenciar a documentação;
ou,
- antes do vencimento do número de ensaios contratados – avisos, através do
SGI, a partir dos mil últimos ensaios faltantes, repetidos a cada 200 ensaios
executados.
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2.1 CURSOS DE FISCALIZAÇÃO

Curso sobre fiscalização edição 2012 – ministrado de 09 a 13/04
Inscritos: 122
Participaram da prova final: 112
Aprovados: 83
Índice de aprovação: 74,21%
Índice de reprovação: 25,9 %
Data provável de nova edição: setembro 2012.
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2.2 CURSO PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA
Curso básico para usuários do sistema de ensaio e verificação de
cronotacógrafo
1.ª edição prevista para o final de maio de 2012
Público alvo: pessoal administrativo e técnico dos postos de selagem e dos postos
de ensaio público e privado
Comporão a primeira turma os postos de ensaio credenciados a partir de outubro
de 2012 e os postos de ensaio da RBMLQ-I.
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3. FABRICANTES DE SIMULADOR DE PISTA
1.
2.
3.
4.

Line Equipamentos Indústria Eletromecânica Ltda. Porto Alegre – RS
Moss do Brasil – Rio do Sul – SC
GigaTIR Brasil Equipamentos Eletromecânicos Ltda. – Bento Gonçalves – RS
Avaliação de mais um fabricante em Marília – SP – de 07 a 08/04/2012
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4. VALIDAÇÃO DE SOFTWARE
-Tratativas para validação do software do banco de rolos estão em andamento
com a Ditel/Dimci.
- Transmissão on line dos dados dos ensaios de cronotacógrafos – em teste na
Surrs com a Moss e Saveline. O fabricante GigaTIR Brasil Equipamentos
Eletromecânicos Ltda. ainda não apresentou o seu protocolo.
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5. EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Necessidade de ampliar o número de veículos fiscalizados – somente 20% dos
cronotacógrafos instalados foram ensaiados até hoje de uma frota estimada em
5.100.000 veículos no país.
Previsão do Ministério do desenvolvimento é de que o crescimento da frota será
de 7,5% ao ano até 2020.
Ações em rodovias, empresas de transporte de carga em geral e de produtos
perigosos, portos, postos de serviço, porto seco, empresas de transporte urbano e
interurbano, transporte escolar.
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6. APROXIMAÇÃO COM AGENTES DE TRÂNSITO
- Reunir-se com as polícias rodoviárias estadual e federal e ajustar cronograma de
fiscalização nas rodovias – Ipem’s.
- Reunião com o Denatran para solicitar que os órgãos de trânsito executem a
fiscalização prevista na legislação de trânsito – Surrs, Cored.
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7. SELOS ADESIVOS E PLÁSTICO – EMISSÃO E CONTROLE
Selos adesivos de papel – previsão de entrega, na Cored, na segunda
quinzena de junho.
Previsão para a distribuição pelos Ipem’s – a partir de julho.
Dias 03 e 04/05 – reunião da Cored com a Surrs para acerto das datas de
distribuição e início do controle pelos Ipem’s.
Postos de ensaio e de selagem – informarão o uso dos selos adesivos de
papel e selos plásticos através do PSIE.
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8. CONTRATO DE MANUTENÇÃO
-Vigente desde 05/04
- Ações preventiva e corretiva
- Restrito ao banco de rolos da Save Line
- Previsão de Fiscal de Contrato do Ipem
- Cronograma de manutenção preventiva
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9. MIGRAÇÃO PARA O SGI
- Todos os dados que estão no site estão replicados no SGI
- Toda a aplicação continuará no site do cronotacógrafo
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10. POSTOS DE ENSAIO
10.1 Em funcionamento:
10.1.1 privados – 184
10.1.2 públicos – 12
10.2 Implantação autorizada: 111
10.3 Pendentes de autorização: 127
10.4 Pendentes de avaliação: 7
10.5 Ensaios executados em 2011: 420.747
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