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Portaria n.º 32, de 22 de janeiro de 2004.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - Inmetro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos artigos 3º e 5º da Lei
nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999;
Considerando que os veículos rodoviários automotores e rebocados só poderão trafegar
após a comprovação de atendimento aos requisitos e condições de segurança
estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em seu artigo 103, e nas Resoluções
do Conselho Nacional de Trânsito - Contran;
Considerando que o Inmetro, ou entidade por ele credenciada, deve comprovar a segurança
dos veículos rodoviários automotores e rebocados, nos termos dos regulamentos técnicos
do Inmetro pertinentes;
Considerando as determinações contidas na Resolução Contran nº 25, de 21 de maio de
1998, resolve baixar as seguintes disposições:
Art.1º Fica estabelecido que as inspeções de segurança veicular, executadas por entidades
credenciadas pelo Inmetro, devem ser feitas de acordo com os requisitos
estabelecidos nos seguintes Regulamentos Técnicos da Qualidade do Inmetro
“Inspeção de veículos rodoviários automotores - recuperados de sinistro”, “Inspeção
de veículos rodoviários rebocados com PBT acima de 7.500 N - modificação ou
fabricação artesanal”, “Inspeção de veículos rodoviários rebocados - recuperados de
sinistro”, “Inspeção de motocicletas e assemelhados - modificação ou fabricação
artesanal” e “Inspeção de motocicletas e assemelhados - recuperadas de sinistro”.
Art.2º Os Regulamentos Técnicos da Qualidade encontram-se disponibilizados no site
www.inmetro.gov.br ou no seguinte endereço:
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua Santa Alexandrina nº 416 - 8º andar - Rio Comprido
20261-232
Rio de Janeiro/RJ
Art. 3º A inobservância das prescrições compreendidas na presente Portaria acarretará aos
infratores a aplicação das penalidades previstas no artigo 8º da Lei nº 9.933, de 20 de
dezembro de 1999.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

ALFREDO CARLOS ORPHÃO LOBO
Presidente do Inmetro em Exercício
.
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