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Ofício circular n.° 013 /Dimel

INMETRO/SITAD/NUMERO

DO PROTOCOLO

52600.00004975/2017
Rio de Janeiro, 17 de março de 2017.
Aos Senhores Dirigentes Máximos
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro - RBMLQ-I

Assunto: Solicita indicação de servidores

Senhor Dirigente,

1.
O Inmetro é o responsável pela anuência dos produtos por ele regulamentados e
que estão sujeitos a regime de licenciamento não automático. Tal atribuição visa coibir práticas
de importação que não estejam em conformidade com as exigências decorrentes de
regulamentação técnica emitida pelo Conmetro ou pelo Inmetro.

2.
Concomitante ao exercício dessa atribuição, a Lei n." 9.933, de 20 de dezembro de
1999, dispõe, no §2° do art. 6°, que "a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá solicitar
assistência do agente público jiscalizador do lnmetro ou do órgão com competência delegada,
com vistas à verificação, no despacho aduaneiro de importação, do cumprimento dos
regulamentos técnicos emitidos pelo Conmetro e pelo lnmetro".

3.
Diante desse quadro, e com a finalidade de implementar o controle de importação
de instrumentos de medição para atender à demanda recebida pelo presidente do Inmetro,
considerando a relevância da atividade, solicitamos a Vossa Senhoria indicar dois metrologistas,
um titular e um suplente, servidores do quadro permanente de seu órgão. Os metrologistas
devem ter conhecimento e experiência nas atividades delegadas da metrologia legal relativas aos
instrumentos de medição regulamentados, além de estarem aptos a verificar o cumprimento das
exigências estabelecidas pelos Regulamentos Técnicos Metrológicos.

4.
As indicações, tanto do titular quanto do suplente, devem conter nome completo,
CPF, telefone e e-mail dos servidores. Os indicados comporão um banco de agentes que, quando
necessário, serão solicitados pela Secretaria da Receita Federal para atuarem conforme previsto
no §2° do art. 6° da Lei n" 9.933, de 20 de dezembro de 1999.
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5.
Contamos com a colaboração de Vossa Senhoria para que as indicações nos sejam
enviadas impreterivelmente até o dia 22 de março de 2017. Tão logo tenhamos as indicações de
todos os órgãos da RBMLQ-I, agendaremos uma reunião para expor os objetivos do trabalho,
bem como esclarecer as atribuições dos agentes.

Atenciosamente,

,
ES DE REZENDE
ia Legal do Inmetro
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