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Oficio Circular n." 029 1Disme

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016.

Aos Dirigentes Máximos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Imnetro

Assunto: Autuação em comércio virtual para ofertas de instrumentos de medição.

Prezados( as) Dirigentes,

1. Considerando a necessidade de aumentar a eficiência na supervisao de
instrumentos de medição ofertados no comércio virtual, inclusive nos sites de intermediação, e a
fim de atender ao Parecer n." 00019/2016/GAB/PF-INMETRO/PGFIAGU, informamos que ao
ser constatado que um site está ofertando instrumentos sujeitos ao controle metrológico legal e
cujo modelo não esteja em conformidade com os regulamentos técnicos em vigor, o Órgão
Metrológico dajurisdição em que seja cadastrada a empresa junto à Receita Federal deverá:

a) Fazer o levantamento das irregularidades no sitio virtual, imprimindo as páginas onde há
oferta do instrumento, a fim de evidenciar as irregularidades encontradas, deverão estar visíveis
nas páginas impressas a data, hora e o IP da máquina onde foi realizada a fiscalização e
constatada as irregularidades;

b) Preencher o Documento Único de Fiscalização com os dados obtidos através da consulta a
Receita federal. Registrar o código DI 631;
c) Notificar a empresa através do campo observação ou registro de ocorrência para "retirar a
oferta de instrumento de medição". Selecionar a opção de envio da segunda via do termo único
de fiscalização pelo correio. Informar a Resolução 008/2006, ramo de atividade e exposição do
produto. Preencher as informações dos instrumentos irregulares informando a marca e/ou
modelo. Utilizar o campo complemento para informar qual o instrumento foi fiscalizado. No
campo observações informar o domínio, hora e data do acesso e IP da máquina onde foi
evidenciada a irregularidade. Informar qual irregularidade através do número de enquadramento;

d) Proceder a rotina das tarefas no SGI, com a finalização do relatório diário e exportação das
atividades. Após exportação das atividades emitir auto de infração.

2. A Divisão de Supervisão em Metrologia Legal poderá encaminhar as denúncias
diretamente aos Órgãos Metrológicos para que realize a autuação.
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3. Para maiores informações solicito entrar em contato com a Divisão de Supervisão
em Metrologia Legal - Disme, nos seguintes canais: Telefone: (21) 2679-9123 ou E-mail:
disme@inmetro.gov. br

4. Esta Diretoria coloca-se a inteira disposição de Vossas Senhorias, para quaisquer
informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

DEREZENDE
a Legal do Inmetro

C/C: Cored
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