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Ofício Circular n.? 042 / Dimel

INMETRO/SIT AD/NUMERO DO PROTOCOLO

52600.0027679/2016
Rio de Janeiro, 02 de dezembro 2016.

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

Assunto: Esclarecimentos sobre requisitos para os padrões de oficinas autorizadas para
manutenção e reparo em instrumentos de pesagem não automáticos.

Prezados Dirigentes,

1.
Tendo em vista inúmeras dúvidas encaminhadas pela RBMLQ-I à Dimel a
respeito dos pesos padrões que devem ser utilizados pelas empresas autorizadas para manutenção
e reparo em instrumentos de medição regulamentados, esclarecemos que:
a) Os órgãos integrantes da RBMLQ-I não devem criar requisitos que divirjam dos dispostos na
legislação metrológica e normas estabelecidas pelo INMETRO;
b) Não devem ser estabelecidas listas de pesos padrão como requisitos, a não ser em caráter
informativo, uma vez que inúmeras combinações de pesos podem atender a um mesmo
escopo. Essa prática trás desarmonia aos requisitos adotados nacionalmente, tendo em vista
que as empresas não atuam em um único Estado;
c) Os pesos padrão devem ser verificados periodicamente, podendo o órgão não realizar os
ensaios e aceitar o relatório de calibração, emitindo-se o certificado de verificação respeitando
o resultado disposto no certificado de calibração;
d) A DimellDimac publicará em até 45 dias os procedimentos para realização da verificação de
pesos padrão conforme RTM aprovado pela Portaria Inmetro n" 233/199;
e) O
subitem
4.2.1
da
Portaria
Inrnetro
n" 065/2015
estabelece
que
"A
proponente/permissionária
deve possuir padrões adequados aos regulamentos técnicos
metrológicos específicos de cada instrumento." Assim, no ato da auditoria para
concessão/manutenção de autorização, o órgão integrante da RBMLQ-I deve avaliar se os
padrões da proponente são adequados;
f) Não há requisito que estabeleça a quantidade de padrões por técnicos, sendo que o órgão da
RBMLQ-I deve avaliar utilizando os relatórios gerenciais dispostos no Sistema de Gestão do
Inrnetro (SGI), constando a viabilidade dos serviços executados pelas permissionárias.
MOD-Gabin-001

- Rev. 08 - Apr. Mai/16 - Pg. 1/2 - Norma de Origem: NIG-Gabin-030

Folha 2 do Oficio Circular Dimel n." 042/ Dimel, de 02/12/2016.

2.
Com relação à carga máxima que as empresas devem dispor, A NIT Disme 008
está em processo de revisão, estabelecendo que:

"7.4. As oficinas autorizadas a realizar reparos e manutenção em IPNA com carga
máxima (Max) até 1 t devem dispor da carga máxima (Max) total em padrões para escopo
autorizado.

7.4.1. As oficinas autorizadas para o escopo entre 1 t e 22 t podem utilizar no lugar de
pesos padrão qualquer outro material de carga constante, desde que sejam usados pesos padrão
de pelo menos 1 tonelada ou 50% da maior carga máxima (Max), o que for maior. Exemplo:
Escopo de autorização para IPNA de até 10 t, são necessários pelo menos 5 t de padrões.

7.4.2. As oficinas devem dispor de no mínimo 11 t para atuar no reparo/manutenção,
quando o escopo for para IPNA com carga máxima (Max) superior a 22 t. ".

3.
Esta Diretoria coloca-se a inteira disposição de Vossas Senhorias, para quaisquer
informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

~L

MAURICIO EV ANGELISTA DA SILVA
Diretor Substituto de Metrologia Legal do Inmetro

C/Cópia: Cored
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