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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 308, DE 6 DE JULHO DE 2016

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso
de suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de
11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º
9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da
Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275,
de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Re-
ferência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, apro-
vado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002,
que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando o art. 5º da Lei n.º 9.933/1999 que determina,
às pessoas naturais e jurídicas que atuem no mercado, a observância
e o cumprimento dos atos normativos e Regulamentos Técnicos ex-
pedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro;

Considerando que é dever de todo fornecedor oferecer pro-
dutos seguros no mercado nacional, cumprindo com o que determina
a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, independentemente do
atendimento integral aos requisitos mínimos estabelecidos pela au-
toridade regulamentadora, e que a certificação conduzida por um
organismo acreditado pelo Inmetro não afasta esta responsabilidade;

Considerando a necessidade de zelar pela segurança dos con-
sumidores visando à prevenção de acidentes;

Considerando o disposto na Resolução Conmetro n.º 05, de
06 de maio de 2008, que dispõe sobre a aprovação do Regulamento
para Registro de Objeto com Conformidade Avaliada Compulsória,
através de Programa Coordenado pelo Inmetro;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 491, de 13
de dezembro de 2010, que aprova o procedimento para concessão,
manutenção, renovação e cancelamento do Registro de Objeto, re-
solve:

Art. 1º Conceder os registros de n.º 002295/2016 a
002426/2016, descritos no anexo desta Portaria, aos objetos com-
pulsoriamente avaliados, uma vez que os mesmos atendem aos re-
quisitos técnicos e às regras que regem os programas de avaliação da
conformidade implantados pelo Inmetro.

Art. 2º Cientificar que o anexo desta Portaria está dispo-
nibilizado no sítio do Inmetro, em http://registro.inmetro.gov.br/por-
tarias/

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

LUÍS FERNANDO PANELLI CESAR

PORTARIA Nº 309, DE 6 DE JULHO DE 2016

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA, 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 Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Con-
metro.

Considerando a necessidade de aprimorar as práticas do con-
trole legal aplicáveis aos cronotacógrafos;

Considerando a impossibilidade técnica de se alterar o po-
sicionamento dos cronotacógrafos no compartimento interno dos veí-
culos, 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 mí-
nima 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 po-
dem impactar no atendimento do subitem 9.3 do Regulamento Téc-
nico 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:
"Parágrafo único. Os cronotacógrafos, cujo local de insta-

lação 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 veícu-
los."

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 rea-

lizada 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 no-
minal 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 pu-
blicação.

LUÍS FERNANDO PANELLI CESAR

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA N° 125, DE 7 DE JULHO DE 2016

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-
lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regu-
lamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de Ins-
trumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria In-
metro n.º 236, de 22 de dezembro de 1994 e,

Considerando o constante do processo Inmetro nº
52600.00015615/2016, resolve:

Dar nova redação aos itens 4 e 5 da Portaria Inmetro/Dimel
nº 048, de 26 de janeiro de 2009, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.

Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do
Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E
COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL

PORTARIA No- 106, DE 7 DE JULHO DE 2016

Concessão de habilitação provisória para
fruição dos benefícios fiscais da Lei no

8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme
disposto no art. 23-A do Decreto no 5.906,
de 26 de setembro de 2006.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO E COMPE-
TITIVIDADE INDUSTRIAL, em exercício, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 1o da Portaria MDIC no 267, de 30 de atri-
buições que lhe confere o art. 1o da Portaria MDIC no 267, de 30 de
agosto 2013, considerando o disposto na Portaria SDP no 1, de 18 de
setembro de 2013, e o que consta no processo MCTIC no

01200.001009/2016-10, de 30 de março de 2016, e no processo
MDIC no 52001.001009/2016-05, de 20 de junho de 2016, resolve:

Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa Safesoft
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -
CNPJ sob o no 05.728.496/0002-19, à fruição dos benefícios fiscais
de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, quando da fabricação do
seguinte produto e respectivos modelos:

P R O D U TO MODELOS
Terminal para entrada e saída de dados
(interface homem-máquina) para veículos
automotores, baseado em técnica digital.

Teclado jornada
Teclado jornada com RFID

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.

§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a de-
finitiva, se concedida, caso a empresa não atenda ao disposto no art.
2o da Portaria Interministerial MCTI/MDIC no 889, de 12 de se-
tembro de 2013.

Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, deno-
minações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.

Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.

Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.

Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a em-
presa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito
ou desistência do pedido, os tributos relativos ao benefício fiscal
fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para re-
colhimento espontâneo.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

IGOR NOGUEIRA CALVET

SECRETARIA EXECUTIVA

DELIBERAÇÃO Nº 908, DE 6 DE JULHO DE 2016

Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados no anexo I, aprovados nas
reuniões ordinárias realizadas em
01/03/2016, 05/04/2016, 03/05/2016 e
07/06/2016.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 64, de 16 de março de 2016, con-
siderando:

a) a aprovação dos projetos desportivos, relacionados no
anexo I, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em 01/03/2016,
05/04/2016, 03/05/2016 e 07/06/2016.

b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas es-
feras federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:

Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto des-
portivo relacionado no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCELO HERINGER MOTA ANUNCIAÇÃO
Presidente da Comissão

Substituto

ANEXO I

1 - Processo: 58701.003122/2015-25
Proponente: Adventureclub - Associação dos Esportistas de

Corrida de Aventura
Título: Desafios das Serras Brasil
Registro: 02SP069562010
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 09.417.564/0001-07
Cidade: São Paulo UF: SP

Ministério do Esporte
.

Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços

.
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