Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- Inmetro

Port a ria Inmet ro /Dim el n.º 0282, de 09 de dezemb ro de 2013.

O Direto r de Met rologia Legal do Instituto Nacional de Met rologia, Qualidad e e
Tecnologia – Inmet ro, no exercício da delegação de competência outo rgada pelo Sen ho r
Presidente do Inmet r o, po r inte r m édio da Port a ria Inmet ro n.º 257, de 12 de novemb ro de
1991, conferindo-lhe as at ribuições dispostas no subitem 4.1, alínea “g”, da regulamen t ação
m et rológica ap rovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outub ro de 1988, do Conmet ro,
Conside ran do que, no âmbito da met rologia legal, os fab ricantes e
impo rtado res que não possuí rem po rt a ria de ap rovação de modelo para os inst ru m en tos de
m edição, relacionados no art. 2º da Porta r ia Inmet ro n.º 585, de 01 de novem b ro de 201 2,
deverão ser consider ados em condições equivalentes àqueles detento res de mod elos
ap rovados;
Conside ran do a dete r minação p revista no a rt. 3º do mesmo diploma legal de
r evogar as po rt a rias de ap rovação de modelo concedidas pa ra inst ru m entos de medição e
dispositivos que não são passíveis de ap reciação técnica de modelo (ATM) pelo Inmet ro;
Conside ran do a Portaria Inmet ro /Dimel n º 238, de 29 de outub ro de 2013, que
r estabeleceu e revogou po rt a rias de ap rovação de modelo concedidas pa ra inst ru m ent os de
m edição e dispositivos que não são passíveis de ATM pelo Inmetro, de acordo com o ar t. 3 º
da Porta ria Inmet ro n.º 585 / 2 0 1 2, resolve:

Art. 1º Revogar as Po rta rias Inmet ro /Dim el, enu me r ad as nos incisos I a XV,
abaixo discriminadas:
I - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 78, de 09 de ab ril de 2008, que altera a Port a ria
Inmet ro /Dimel n.º 138, de 24 de agosto de 2005, a qual auto riza a utilização do mod elo
B-1000 (K400) de conjunto de abastecimento e medição de óleo lub rificante a granel,
m a rca BOZZA;
II - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 382, de 01 de dezemb ro de 2008, que ap rova o mod elo
2248 de conjunto de abastecimento e medição de óleo lub rificante a granel, ma rca
PIUSI;
III - Porta ria Inmet ro/ Dimel n.º 383, de 01 de dezemb ro de 2008, que ap rova o modelo
3931 de conjunto de abastecimento e medição de óleo lub rificante a granel, ma rca
MACNAUGHT;
IV - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 138, de 24 de agosto de 2005, que auto riza a utilização
do modelo B-1000 (K400) de conjunto de abastecimento e medição de óleo lub rifican t e
a granel, marca BOZZA;
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V - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 12, de 14 de feverei ro de 2002, que auto riza a utilização
dos modelos K-400 e K-500 de conjunto de medição e abastecim ento de óleo, ma rca
PIUSI, na venda de óleo a granel;
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VI - Porta ria Inmet ro/ Dimel n.º 142, 27 de agosto de 2002, que altera as Port a rias
Inmet ro /Dimel n.º 7, de 10 de janei ro de 1997, que auto riza a utilização do modelo 238
de conjunto de medição e abastecimento de óleo, ma rca GRACO, e n º 53, de 19 de jun h o
de 1998, que auto riza a utilização do modelo 238-5 de conjunto de medição e
abastecimento de óleo, marca GRACO;
VII - Porta ria Inmet ro/ Dimel nº 118, de 15 de agosto de 2001, que auto riza a utilização
dos modelos K400, K450 e K500 de conjunto de medição e abastecimento de óleo,
m a rca SPRAYLINE, na venda de óleo a granel;
VIII - Porta ria Inmetro /Dimel n º 139, de 10 de outub ro de 2000, que auto riza a
utilização do conjunto de abastecimento e medição de óleo mine ral a gran el pa r a
moto res à explosão, m a rca BOZZA;
IX - Porta ria Inmet ro/ Dimel n º 191, de 28 de dezemb ro de 2000, que altera a Porta ria
Inmet ro /Dimel n.º 7, de 10 de janei ro de 1997, que auto riza a utilização do modelo 238
de conjunto de medição e abastecimento de óleo, marca GRACO;
X - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 17, de 09 de feverei ro de 2000, que auto riza a utilização
dos modelos 3712 e 3730 de conjunto de medição e abastecim ento de óleo, ma rca
MOTORVAC;
XI - Porta ria Inmet ro/ Dimel n.º 15, de 25 de janei ro de 2000, que auto riza, em ca r át e r
p rovisó rio, a utilização dos modelos 19704 e 19706 de conjunto de medição e
abastecimento de óleo lub rificante, ma rca BREMEN, na venda de óleo a granel;
XII - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 20, de 30 de ma rço de 1999, que auto riza a utilização
dos modelos 967 e 978 de conjunto de m edição e abastecimento de óleo, ma rca
LINCOLN, na venda de óleo a granel;
XIII - Porta ria Inm et r o /Dimel n.º 53, de 19 de junho de 1998, que auto riza a utilização
do modelo 238-5 de conjunto de medição e abastecimento de óleo, marca GRACO;
XIV - Porta ria Inmet r o /Dimel n.º 07, de 10 de janeiro de 1997, que auto riza a utilização
do modelo 238 de conjunto de medição e abastecimento de óleo, m a rca GRACO; e
XV - Porta ria Inmet ro / Dimel n.º 12, de 24 de janei ro de 1995, que auto riza a utilização
do modelo 222 de conjunto de medição e abastecimento de óleo, marca GRACO, na
venda de óleo a granel.
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Art. 2º Dete r mina r que, a pa rti r de 90 (noventa) dias da publicação da p r es en t e
po rt a ria, os inst ru m entos de medição e equipam entos das po rta rias referenciadas nos
incisos do art. 1º não pode rão ser come rcializados no me rcado nacional po rtan do as
inscrições relativas ao cont role legal.
Parágrafo único. Os m an u ais de inst ruções, catálogos de vend a, propagand as e
out ros meios de veiculação não pode rão menciona r ou referenciar sob re os atos no r m ativos
o ra revogados.
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Art. 3º Cientificar que, a pa rti r da publicação da p resente po rta ria, os
inst ru m entos de medição e equipamentos das po rta rias referenciad as nos incisos do a r t. 1 º
ficam isentos do cont r ole legal.
Art. 4º Ficam convalidados os atos p raticados e as disposições com base nas
Port a rias Inmet ro /Dim el relativas aos instr u m en tos e equipamentos relacionados nest e ato
no r m ativo, nos incisos do art. 1º e seus respectivos aditivos, ante rio res à vigência do
p resente ato no rm ativo.
Art. 5º Revogar a Porta ria Inmet ro /Dimel nº 260, de 18 de novemb ro de 2013.
Art. 6º Esta po rta ria ent ra rá em vigor na data de sua publicação no Diá rio
Oficial da União.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Direto r de Met rologia Legal do Inmet ro
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