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4.7.5.1 A comprovação de adequação se dará por auditoria de acompanhamento
ou envio de documentação, conforme o caso, levando em conta somente os requisitos
pendentes.
4.7.5.2 O processo é encerrado caso o solicitante não apresente evidências de
atendimento aos requisitos pendentes dentro do prazo estabelecido.
4.8 Avaliação extraordinária
4.8.1 O objetivo desta auditoria pode compreender, total ou parcialmente,
conforme definição da respectiva área técnica do Inmetro/Dimel:
a) averiguar a aderência da documentação apresentada pelo laboratório ao escopo
pretendido;
b) evidenciar atendimento ao RTM e normas Inmetro aplicáveis ao escopo;
c) avaliar instalações, equipamentos e padrões de medição necessários à realização
de exames e ensaios;
d) verificar proficiência do pessoal que realiza os exames e ensaios.
4.8.2 Essa avaliação pode incluir o acompanhamento da realização de ensaios e
resultados de ensaios de comparação.
5. REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 Rastreabilidade
5.1.1 Os certificados de calibração dos padrões do laboratório designado são
aceitos se emitidos por:
a) laboratórios acreditados pelo Inmetro/Cgcre; ou
b) Institutos Nacionais de Metrologia signatários do acordo de reconhecimento
mútuo do CIPM (Comitê Internacional de Pesos e Medidas), com sua capacidade de calibração
e medição publicadas nas áreas relevantes do KCDB (base de dados de comparações chaves) do
BIPM (Bureau Internacional de Pesos e Medidas).
5.1.2 A incerteza de medição deve seguir os princípios estabelecidos na versão
vigente do Guia para expressão da incerteza de medição - avaliação de dados de medição,
disponível no sítio www.inmetro.gov.br.
5.1.3 Os resultados das medições feitas em laboratórios acreditados devem ser
rastreáveis ao SI.
5.2 Registros
5.2.1 O sistema de registro dos dados dos exames e ensaios deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
a) identificação do laboratório;
b) identificação atribuída ao instrumento de medição no recebimento (por
exemplo: ordem de serviço, protocolo etc.);
c) identificação da amostra de instrumentos de medição (números de série);
d) identificação da norma ou procedimento utilizado, incluindo revisão, versão etc.;
e) identificação dos padrões e equipamentos utilizados no ensaio, se aplicável;
f) dados originais obtidos (leituras);
g) condições ambientais relevantes;
h) resultado da medição e sua incerteza, se aplicável;
i) data e identificação do técnico executor que realizou o ensaio;
j) assinatura do responsável técnico;
k) fotos dos instrumentos de medição; e
l) fotos da montagem dos exames e ensaios, quando exigido em RTM ou normas
específicas.
5.2.2 Todos os registros de medição devem ser mantidos pelo período de 5 (cinco)
anos, ou período de tempo definido por regulamentos específicos, para análise do
Inmetro/Dimel, caso seja necessário.
5.3 Identificação, recebimento, manuseio e guarda dos instrumentos de medição a
serem ensaiados.
5.3.1 O laboratório deve possuir procedimento de identificação, recebimento,
manuseio e guarda dos instrumentos de medição a serem ensaiados.
5.3.1.1 Este procedimento deve garantir a correta identificação e caracterização do
instrumento de medição, manuais de operação e respectivos acessórios necessários ao perfeito
funcionamento e manuseio do mesmo.
5.3.2 O laboratório deve comunicar imediatamente qualquer dano identificado no
ato do recebimento ou causado pelo manuseio dos instrumentos de medição ou acessórios,
para que seja providenciada a sua troca. Essa comunicação deve ser feita ao requerente
quando o exame geral ainda não foi realizado. Caso o exame geral já tenha sido realizado, o
laboratório deve comunicar a situação ao Inmetro/Dimel.
5.3.3 O laboratório deve assegurar condições de armazenamento que garantam a
integridade dos instrumentos de medição entregues, enquanto durarem os exames e ensaios e
até que esses sejam devolvidos ao requerente.
5.4 Execução de exames e ensaios
5.4.1 O laboratório deve executar os exames ensaios objeto de designação
conforme os métodos e procedimentos estabelecidos no respectivo RTM ou por normas
aplicáveis, indicadas pelo Inmetro/Dimel.
5.4.2 Os instrumentos de medição e seus acessórios, incluindo eventuais
simuladores, devem ser submetidos aos exames e ensaios nas condições em que forem
apresentados pelo requerente ou conforme instruções do Inmetro/Dimel, não sendo permitido
executar qualquer modificação ou alteração não prevista no RTM ou norma específicos.
5.4.3 Não são permitidas modificações nos instrumentos entregues para ensaio,
em função de qualquer tipo de falhas ou insucessos que os mesmos venham a apresentar
durante os exames e ensaios.
5.5 Relatório de exames e ensaios
5.5.1 Só são aceitos os resultados dos exames e ensaios executados pelo próprio
laboratório.
5.5.2 Na elaboração dos relatórios de exames e ensaios, o laboratório deve utilizar
a terminologia definida nos vocabulários de metrologia adotados pelas Portarias Inmetro
vigentes.
5.5.3 Todos os eventos e anormalidades (desvios das condições normais ou
especificadas no respectivo método de ensaio) observados durante a realização dos exames e
ensaios, devem ser registrados e devem constar no respectivo relatório.
5.5.4 O relatório não pode conter qualquer declaração conclusiva de aprovação ou
reprovação do modelo.
5.5.5 Cada relatório deve incluir pelo menos as seguintes informações, a menos
que o laboratório tenha razões válidas para não fazer isso , minimizando assim qualquer
possibilidade de mal-entendido ou uso indevido:
a) um título (por exemplo, "Relatório de ensaios", "Relatório de exames" ou
"Relatório de exames e ensaios");
b) o nome e endereço do laboratório;
c) o local da realização das atividades de laboratório;
d) identificação unívoca do relatório de forma que todos os seus componentes
sejam reconhecidos como parte do relatório completo e uma clara identificação do final do
relatório;
e) o nome e informações de contato do requerente;
f) identificação do método utilizado;
g) uma descrição, identificação não ambígua, e a condição do item, incluindo:
i. hash do software embarcado nos instrumentos de medição antes do início dos
exames e ensaios, se aplicável;
ii. identificação dos lacres colocados nos instrumentos de medição pelo requerente
ou pelo Inmetro/Dimel;
iii. declaração do laboratório afirmando que todos os exames e ensaios foram
realizados de forma sequencial e sem a intervenção do requerente;
iv. foto do invólucro onde o instrumento de medição foi acondicionado para ser
remetido ao Inmetro/Dimel no final dos exames e ensaios, se aplicável;
v. foto do instrumento, com vistas frontal, lateral, traseira e perspectiva;
vi. declaração dos fatores de configuração dos instrumentos de medição ou
quaisquer outros parâmetros que possam influenciar o resultado da medição; e
vii. declaração de que os parâmetros originais do instrumento de medição foram
alterados durante avaliação de software, se aplicável.
h) data do recebimento do(s) item(s) de ensaio;
i) data(s) da realização da atividade de laboratório;
j) data da emissão do relatório;
k) declaração de que os resultados se referem somente aos itens examinados e
ensaiados;
l) resultados com, quando apropriado, as unidades de medida;
m) adições, desvios ou exclusões em relação ao método;
n) identificação da(s) pessoa(s) que autoriza(m) o relatório;
o) declaração do laboratório afirmando que todos os exames e ensaios foram
realizados de forma sequencial e sem a intervenção do requerente;
p) declaração especificando que o relatório não pode ser reproduzido sem a
aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra;
q) a incerteza de medição apresentada na mesma unidade do mensurando ou na
forma de um termo relativo ao mensurando (por exemplo, percentual), sempre que exigido por
RTM e normas específicas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021040700022
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PORTARIA DIMEL Nº 74, DE 5 DE ABRIL DE 2021
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do
Conmetro; De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para esfigmomanômetros
de medição não invasiva, aprovado pela Portaria Inmetro nº 46/2016; e, Considerando os
elementos constantes do processo Inmetro nº 0052600.003676/2020-41, resolve:
Aprovar o modelo UA-651BLE, de esfigmomanômetro eletrônico automático,
marca A&D, destinado à medição não invasiva da pressão arterial humana, de acordo com
as condições especificadas disponível em: http://www.inmetro.gov.br/pam/
PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA
PORTARIA DIMEL Nº 75, DE 5 DE ABRIL DE 2021
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro; De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para sistemas de
medição de vazão equipados com medidor de fluidos, aprovado pela Portaria Inmetro nº
64/2003; e, Considerando os elementos constantes do processo Inmetro nº
0052600.008446/2020-79, resolve:
Alterar o item 10 "ANEXOS", da Portaria Inmetro/Dimel nº 209, de 30 de
setembro de 2019, publicada no D.O.U. em 03/10/2019, seção 1, página 77, de acordo com
as condições especificadas disponível em: http://www.inmetro.gov.br/pam/
Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 209/2019
PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
PORTARIA PREVIC Nº 207, DE 6 DE ABRIL DE 2021
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, com fundamento no inciso VI do artigo 2º e no inciso X do
artigo 10, ambos do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, combinado com
a deliberação da Diretoria Colegiada da PREVIC, em sua 534ª Sessão Ordinária, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de que trata a Portaria
nº 693, de 14 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 198, de 15 de
outubro de 2020, seção 1, página 91, referente à intervenção na CAPAF - Caixa de
Previdência Complementar do Banco da Amazônia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIO RODRIGUES CAPELLETTO

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO
PORTARIA PREVIC Nº 201, DE 5 DE ABRIL DE 2021
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso
I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, e considerando
as manifestações técnicas exaradas no Processo nº 44011.001675/2020-74, na Nota nº
228/2021/Previc, de 23.03.2021 e no Despacho Decisório nº 56/2021/CGDC/DICOL, de
31.03.2021, resolve:
Art. 1º Aprovar as alterações propostas ao regulamento do Plano de
Suplementação de Aposentadorias e Pensão PSAP/EMAE, CNPB n° 1982.0021-74,
administrado pela Fundação CESP.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANA CAROLINA BAASCH

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CIRCULAR SUSEP N° 625, DE 6 DE ABRIL DE 2021
Revoga Circulares da SUSEP, com base nos artigos 1º, 7º e
8º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36, alínea "b", do Decreto-Lei nº 73, de 21
de novembro de 1966, considerando o disposto no art. 34, inciso II do Decreto nº 60.459,
de 13 de março de 1967 e no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que
consta do Processo Susep nº 15414.605745/2021-16, resolve:
Art. 1º Revogar:
I - a Circular Susep nº 291, de 13 de maio de 2005;
II - a Circular Susep nº 470, de 28 de julho de 2013;
III - a Circular Susep nº 525, de 22 de janeiro de 2016;
IV - a Circular Susep nº 559, de 26 de outubro de 2017; e
V - a Circular Susep nº 565, de 24 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Circular entra em vigor em 7 de abril de 2021.
SOLANGE PAIVA VIEIRA
PORTARIA SUSEP Nº 77.822, DE 23 DE MARÇO DE 2021
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso da competência delegada pelo Ministro de Estado da Fazenda, por meio da Portaria
nº 151, de 23 de junho de 2004, tendo em vista o disposto no artigo 74 do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.601677/202116, resolve,
Art. 1º Aprovar a eleição de administradores e o estatuto social de ZEMA
SEGUROS S.A., com sede na cidade de Araxá - MG, conforme deliberado na assembleia
geral de constituição realizada em 1º de fevereiro de 2021.
Art. 2º Conceder a ZEMA SEGUROS S.A. autorização para operar seguros de
danos e pessoas em todo o território nacional.
Art. 3º Ratificar que o capital social de ZEMA SEGUROS S.A. é de R$
11.000.040,00, dividido em 11.000.040 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
Art. 4º Ratificar que o controle acionário e a ingerência efetiva nos negócios de
ZEMA SEGUROS S.A. são exercidos de forma compartilhada pelos Senhores Romeu Zema
Neto, Romero Zema e pela Senhora Luciana Zema.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SOLANGE PAIVA VIEIRA
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