Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria nº 522, de 1 de novembro de 2018.

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 nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do
artigo 3º da Lei nº 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
das Diretrizes para Execução das Atividades de Metrologia Legal no País, aprovadas pela Resolução nº
08, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro).
Considerando a continuidade do contingenciamento promovido pelo Governo Federal, com
a redução de recursos disponibilizados para o custeio da máquina pública durante os anos de 2015 e 2016,
afetando a atividade de arqueação de tanques executada pelos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia
Legal e Qualidade - Inmetro (RBMLQ-I);
Considerando a necessidade de aprimorar a execução de atividade de arqueação de tanques
quanto à infraestrutura e capacitação das equipes executoras do serviço;
Considerando as disposições contidas na Portaria Inmetro nº 648, de 12 de dezembro de
2012, que aprova o Regulamento Técnico Metrológico, sobre tanques fixos utilizados para
armazenamento e distribuição de produtos a granel, resolve:
Art. 1º Prorrogar a validade dos certificados vencidos e vigentes de arqueação de tanques
por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação desta portaria.
Art. 2º Fica revogada a Portaria Inmetro nº 408, de 29 de agosto de 2018.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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