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Portaria n.º 309, de 6 de julho de 2016. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA – Inmetro, no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n.° 
5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do artigo 3° da Lei n.° 
9.933, de 20 de dezembro de 1999, no inciso V do artigo 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, 
aprovado pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e pela alínea “a” do subitem 4.1 da 
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n° 11, de 12 de outubro de 1988, do Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro. 

 
Considerando a necessidade de aprimorar as práticas do controle legal aplicáveis aos 

cronotacógrafos; 
Considerando a impossibilidade técnica de se alterar o posicionamento dos 

cronotacógrafos no compartimento interno dos veículos, tendo como base o tempo para adequação e o 
custo envolvido, principalmente para os detentores de cronotacógrafos; 

 Considerando que os valores estabelecidos para a altura mínima dos indicadores de 
velocidade digitais no subitem 5.2.2.4 do RTM aprovado pela Portaria Inmetro n.º 201, de 02 de 
dezembro de 2004, divergem dos estabelecidos na norma técnica brasileira ABNT NBR 15222:2005: 
Veículos rodoviários automotores – Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo 
(tacógrafo), provido de disco diagrama; 

Considerando que as alterações constantes desta portaria podem impactar no atendimento 
do subitem 9.3 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM), aprovado pela Portaria Inmetro n.º 
201/2004, sendo necessário o estabelecimento de novos prazos e condições para sua observância sem 
prejuízos técnicos; 

Considerando que o disco e a fita diagrama, efetivamente utilizados pelo Inmetro nas 
verificações de cronotacógrafos para a comprovação dos valores das medições, são os documentos legais 
para a caracterização das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar a alteração do artigo 6º da Portaria Inmetro n.º 201/2004, que passará a 

viger com a seguinte redação: 
 

... 
  “Art. 6º Admitir o prazo de até 24 meses após a publicação da presente portaria para que se 
cumpra a observância do subitem 9.3, do Regulamento Técnico Metrológico, ora aprovado, considerando 
que o registrador deve estar localizado em parte de fácil acesso, na dianteira do compartimento interno do 
veículo.” (NR) 
... 
 

Art. 2º Incluir o parágrafo único no artigo 6º da Portaria Inmetro n.º 201/2004, com a 
seguinte redação: 
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  “Parágrafo único. Os cronotacógrafos, cujo local de instalação no veículo não permita ao 
condutor acompanhar de forma clara e inequívoca as respectivas medições e em utilização antes do final 
do prazo estabelecido no caput, poderão permanecer em seu local de instalação original, desde que os 
cronotacógrafos compartilhem suas indicações com os painéis (velocímetros e hodômetros) dos 
veículos.” 

 
Art. 3º Alterar o subitem 5.2.2.4 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado 

pela Portaria Inmetro n° 201/2004, que passará a viger com a seguinte redação: 
 

... 
 “5.2.2.4 Em um indicador digital a indicação deve ser realizada em um mostrador numérico de no 
mínimo três dígitos, de altura não menor que 7 mm.” (NR) 
... 

 
Art. 4º Alterar a alínea ‘c’ do subitem 8.3.1 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) 

aprovado pela Portaria Inmetro n° 201/2004, que passará a viger com a seguinte redação: 
 
... 
 “8.3.1 
... 
c) Observância dos erros máximos admissíveis para o ensaio de erro, em função da velocidade 
considerando uma velocidade nominal de 50 km/h.” (NR) 
... 
 

Art. 5º Cientificar que a Consulta Pública que contou com a colaboração de técnicos do 
setor e da sociedade em geral para a elaboração dos requisitos ora aprovados foi divulgada pela Portaria 
Inmetro n.º 44, de 22 de janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 2016, 
seção 01, páginas 30 e 31. 

 
Art. 6º Determinar que as demais disposições insertas no RTM e na Portaria Inmetro n.º 

201/2004 permanecerão inalteradas; 
 
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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