
 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº            , DE          DE                     DE 2010. 

 
 
 
 

Dá nova redação às Leis nºs 5.966, de 11 de dezembro 
de 1973 e 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e dá 
outras providências. 

 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 4º É criado o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

Inmetro, autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, com personalidade jurídica e patrimônio próprios.” (NR) 

 
Art. 2º A Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescida dos  

arts. 5º - A a 5º - J. 
 
“Art. 5º - A O Inmetro poderá ter sua autonomia gerencial, financeira e de gestão 

orçamentária ampliada, mediante celebração de contrato de que trata o § 8º do art. 37 da 
Constituição Federal. 

 
§ 1º O contrato constitui acordo celebrado entre os administradores do Inmetro e o 

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de supervisor, 
para o estabelecimento de metas de desempenho, com os respectivos prazos de execução e 
indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a concessão de flexibilidades ou autonomias 
especiais. 

 
§ 2º Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão 

firmarão o contrato na qualidade de intervenientes. 
 
§ 3º O contrato constitui, para o supervisor, forma de autovinculação e, para o 

Inmetro, condição para a fruição das flexibilidades ou autonomias especiais. 
 
§ 4º São cláusulas necessárias ao contrato, sem prejuízo de outras especificações, as 

que estabeleçam: 
 
I - metas de desempenho, prazos de consecução e respectivos indicadores de 

avaliação; 
 
II - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos 

financeiros necessários à execução das ações pactuadas, durante toda a vigência do contrato; 
III - obrigações e responsabilidades das partes em relação às metas definidas; 
 
IV - flexibilidades e autonomias especiais conferidas ao Inmetro; 
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V - sistemática de acompanhamento e controle, contendo critérios, parâmetros e 
indicadores, a serem considerados na avaliação do desempenho do Inmetro; 

 
VI - penalidades aplicáveis aos responsáveis, em caso de falta pessoal que provoque 

descumprimento injustificado do contrato; 
 
VII - condições para sua revisão, suspensão, renovação, prorrogação e rescisão; e 
 
VIII - prazo de vigência, não superior a 5 (cinco) anos nem inferior a 1 (um) ano. 
 
§ 5º A celebração do contrato deverá observar as seguintes orientações: 
 
I – o alinhamento dos objetivos e metas de desempenho, estabelecidos para o 

Inmetro às macroorientações de governo, especialmente às políticas setoriais, revisado 
periodicamente; e 

 
IV – utilização de mecanismo de controle social dos resultados obtidos. 
 
§ 6º O contrato será fiscalizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, assessorado por comissão de acompanhamento e de avaliação, de caráter 
técnico, composta por especialistas e representantes dos signatários. 

 
§ 7º A avaliação conclusiva a respeito dos resultados da execução do contrato deverá 

considerar levantamento ou pesquisa de opinião dos usuários e demais partes interessadas, sobre o 
desempenho do Inmetro. 

 
Art. 5º - B O Inmetro deverá promover a publicação do extrato do contrato em órgão 

oficial, como condição indispensável para sua eficácia, e a sua ampla e integral divulgação por meio 
eletrônico. 

 
Art. 5º - C O não atingimento de metas intermediárias, comprovado objetivamente, 

dá ensejo, mediante ato motivado, à suspensão do contrato e da fruição das flexibilidades e 
autonomias especiais, enquanto não houver recuperação do desempenho ou a repactuação das 
metas. 

 
Art. 5º - D O contrato pode ser rescindido por acordo entre as partes ou por ato do 

supervisor nas hipóteses de insuficiência injustificada do desempenho do supervisionado ou por 
descumprimento reiterado das cláusulas contratuais. 

 
Art. 5º - E Os créditos orçamentários necessários ao cumprimento serão diretamente 

liberados ao Inmetro, em conformidade com o cronograma de desembolso, o plano plurianual e a lei 
orçamentária anual. 

 
Parágrafo único. O contrato obriga, independentemente de autorização administrativa 

prévia, o empenho integral das despesas relacionadas à sua execução, ressalvadas as parcelas de 
recursos para as quais o contrato haja expressamente previsto a possibilidade de limitação pela 
autoridade competente. 

 
Art. 5º - F Constituem obrigações dos Administradores do Inmetro: 
I - promover a revisão dos processos internos para sua adequação ao regime especial 

de flexibilidades e autonomias, com definição de mecanismos de controle interno; e 
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II - alcançar as metas e cumprir as obrigações estabelecidas, nos respectivos prazos. 
 
Art. 5° - G Constituem obrigações dos administradores do órgão supervisor: 
 
I - estruturar procedimentos internos de gerenciamento do contrato de autonomia, e 

de acompanhamento e avaliação dos resultados, segundo os prazos, indicadores e metas de 
desempenhos pactuados; e 

 
II - assegurar os recursos e meios pactuados, necessários à execução do contrato, 

incluindo, na proposta de lei orçamentária anual a ser encaminhada ao Congresso Nacional, os 
recursos orçamentários nele previstos. 

 
“Art. 5º - H O Poder Público é autorizado a conceder ao INMETRO, mediante 

contrato, na forma desta Medida Provisória, as seguintes flexibilidades e autonomias especiais, sem 
prejuízo de outras previstas em leis ou em atos regulamentares: 

 
I - conceder prêmio de produtividade para servidores, de natureza eventual, 

vinculado ao cumprimento do contrato, sem incorporação à remuneração; 
 
II - dispor de programação, na lei orçamentária anual, que contemple uma única 

ação, de gestão do contratado do Inmetro;. 
 
III - isentar as receitas auferidas pelo Inmetro, no exercício de suas atividades, 

oriundas da contraprestação por serviços venda de bens ou cessão onerosa de direitos, recursos de 
entidades não estatais ou de fomento, reembolso de despesas, doações ou legados, , observado 
regulamento específico aprovado pelos órgãos signatários do Contrato; 

 
IV - nomear servidores aprovados em concurso, em decorrência da desistência de 

candidatos anteriormente nomeados e de pedidos de vacância e/ou exoneração; 
 
V - realizar concurso; e 
 
VI - observar regulamento próprio que estabeleça procedimentos diferenciados para 

licitações e contratos, podendo regular, em especial, sobre o seguinte: 
 
a) cadastramento de empresas, bens e serviços; 
b) forma dos atos, podendo utilizar-se do uso da tecnologia da informação, inclusive 

adotar certificados digitais para a realização de transações eletrônicas seguras, bem como para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, no 
âmbito do ICP-Brasil; 

c) prazos de publicidade e forma de publicação; 
d) pré-qualificação de empresa, bens e serviços; 
e) consultas públicas; 
f) regras acerca do local de audiências e da comunicação dos atos aos interessados; 
g) inversão de fases; 
h) disputa de lances, aberta ou fechada; 
i) utilização, substituição, complementação e reajuste da garantia; 
j) concentração de fases recursais e os procedimentos relativos à tramitação dos 

recursos; 
k) liquidação da despesa e da comunicação aos órgãos incumbidos da arrecadação e 

fiscalização de tributos; e 
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l) procedimentos relativos ao aceite de bens e à fiscalização dos contratos, inclusive 
o Acordo de Nível de Serviços. 
 
Parágrafo único. O regulamento a que se refere este artigo será aprovado por ato do 

Chefe do Poder Executivo. 
 
“Art. 5º - I Fica instituído o Conselho Superior do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – CS-INMETRO, com a seguinte composição: 
 
I - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC; 
II - Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP; 
III - Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia - MCT; 
IV - Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

Inmetro; 
V - Presidente da Academia Brasileira de Ciências; 
VI - três representantes da área empresarial; 
VII - dois representantes da comunidade científica e tecnológica; e 
VIII - um representante de entidade de defesa do Consumidor. 
 IX – um representante dos servidores do Inmetro, consoante o disposto em seu 

Regulamento. 
§ 1º São membros natos os mencionados nos incisos I a V. 
 
§ 2º Os membros de que tratam os incisos VI a VIII serão designados pelo Ministro 

de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dentre personalidades e especialistas 
da sociedade civil, de notório saber e reputação ilibada. 

 
§ 3º O presidente do CS-INMETRO será eleito dentre seus membros. 
 
§ 4º O CS-INMETRO reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, por convocação 

de seu Presidente e de forma extraordinária, na forma do seu regulamento. 
 
“Art. 5º - J Compete ao Conselho Superior do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - CS-INMETRO: 
 
I - dispor sobre as diretrizes e políticas da Autarquia, bem como sobre a melhor 

programação de suas atividades, inclusive em relação ao seu Planejamento Estratégico; 
 
II - recomendar estudos e programação que melhor atendam aos interesses da 

sociedade como um todo; 
 
III - requerer informações e propor ao Presidente da Autarquia recomendações 

técnicas de assuntos de competência do Inmetro; 
IV - dispor sobre assuntos que forem encaminhados pelo Presidente da Autarquia  
V - propor a indicação de nomes ao cargo de Presidente da Autarquia, em lista 

tríplice, para deliberação do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, e posterior encaminhamento ao Presidente da República, para análise e nomeação; e 

 
VI - propor metas de desempenho, prazos de consecução e indicadores de avaliação 

ao contrato de que trata o artigo 5º - A.” 
 
Art. 3º O artigo 3º, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
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“Art. 3º ........................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
II - elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos técnicos na área de 

metrologia, abrangendo o controle de instrumentos de medição e das quantidades com que os 
produtos, previamente medidos sem a presença do consumidor, são comercializados, cabendo-lhe 
determinar a forma de indicação das referidas quantidades, bem como os desvios tolerados; 

 
......................................................................................................................................... 
 
IV - exercer o poder de polícia administrativa na área da avaliação da conformidade 

e da eficiência produtiva para a sociedade, em relação aos objetos por ele regulamentados ou por 
competência que lhe seja delegada; 

 
V - executar, coordenar e supervisionar as atividades de metrologia legal, de 

avaliação da conformidade e da eficiência produtiva para a sociedade, por ele regulamentadas ou 
por competência que lhe seja delegada, em todo o território brasileiro, podendo celebrar convênios, 
termos de cooperação e de parceria, e outros instrumentos contratuais previstos em lei específica 
com entidades congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para esse fim; 

 
VI - atuar como órgão acreditador oficial de organismos de avaliação da 

conformidade e, representar o país em foros regionais, nacionais e internacionais sobre a matéria; 
 
VII - registrar objetos sujeitos à avaliação da conformidade compulsória, no âmbito 

de sua competência; 
 
VIII - anuir para a autorização da importação de produtos regulamentados pelo 

Conmetro e pelo Inmetro, sujeitos ao licenciamento não automático; 
 
IX - planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico e 

tecnológico em metrologia e em avaliação da conformidade e, em áreas afins; 
 
X - prestar serviços de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltadas à 

inovação, à pesquisa científica e tecnológica em metrologia, em avaliação da conformidade e, em 
áreas afins; 

 
XI - estimular e promover a inovação nas empresas no país; 
 
XII - produzir e alienar materiais de referência; 
 
XIII - realizar contribuições a entidades internacionais congêneres, cujos interesses 

estejam amparados em acordos firmados entre si ou entre os respectivos países, como uma única 
ação; 

XIV - designar, entidades públicas ou privadas, para a execução de atividades nas 
áreas da Metrologia e da Avaliação da Conformidade, no âmbito de sua regulamentação; 

 
XV - atuar como ponto focal de barreiras técnicas às exportações brasileiras, com a 

responsabilidade de dar tratamento, tradução e disseminação às notificações de organismos 
internacionais às empresas nacionais; 
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XVI - coordenar a harmonização na elaboração de regulamentos técnicos no âmbito 
do Mercosul e demais blocos econômicos, nas áreas da metrologia legal e da avaliação da 
conformidade; 

 
XVII - atuar como autoridade brasileira de monitoramento da conformidade aos 

princípios das boas práticas de laboratório; 
 
XVIII - conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento 

de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter contínuo, diretamente ou por intermédio de 
acordos de parceria com instituições públicas e privadas. 

 
XIX - estabelecer parcerias com entidades de ensino para a formação e 

especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive, para programas de residência 
técnica; e 

 
XX - fixar limites específicos para a concessão de suprimento de fundos, para 

atender às despesas de pequeno vulto previstas no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 
 
Art. 4º A Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida do  

artigo 3º - A.: 
 
“Art.3º - A. É instituída a Taxa de Avaliação da Conformidade, que tem como fato 

gerador o exercício do poder de polícia administrativa na área da avaliação da conformidade 
compulsória, nos termos dos regulamentos baixados pelo Conmetro ou pelo Inmetro. 

 
§ 1º A Taxa de Avaliação da Conformidade, cujos valores constam do anexo a esta 

Medida Provisória, tem como base de cálculo a apropriação dos custos diretos e indiretos inerentes 
ao exercício de poder de polícia administrativa desta atividade. 

 
§ 2º As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

que estejam no exercício das atividades previstas no art. 5º desta Medida Provisória, são 
responsáveis pelo pagamento da Taxa de Avaliação da Conformidade.” 

 
Art. 5º Os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, 

passam a vigorar com as seguintes redações: 
 
“Art. 4 ............................................................................................................................ 
 
§ 1º As atividades materiais e acessórias, de caráter técnico, dos processos de 

controle metrológico, da avaliação da conformidade e da eficiência produtiva para a sociedade, que 
não impliquem no exercício do poder de polícia administrativa, poderão ser realizadas diretamente 
pelo Inmetro ou por terceiros, mediante acreditação, designação, contratação, convênio, termos de 
cooperação, de parceria, de credenciamento, ou outro instrumento do gênero, sob seu controle, 
supervisão e registro administrativo. 

 
§ 2º As atividades de fiscalização, de verificação, de controle, de supervisão e de 

registro administrativo, no âmbito da metrologia legal, da avaliação da conformidade compulsória e 
da eficiência produtiva para a sociedade, que impliquem no exercício de poder de polícia 
administrativa, somente poderão ser delegadas a entidades de direito público.”(NR) 

 
“Art. 5º As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, que atuem no mercado para fabricar, importar, processar, fiscalizar, montar, distribuir, 
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armazenar, transportar, acondicionar ou comercializar bens, mercadorias, produtos e prestar 
serviços ficam obrigadas à observância e ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Medida 
Provisória e pelos atos normativos e regulamentos técnicos e administrativos expedidos pelo 
Conmetro e pelo Inmetro.” (NR) 

 
“Art. 6º É assegurado ao agente público do Inmetro ou de órgão ou entidade pública 

com competência delegada, no exercício de suas atribuições legais, o acesso ao estabelecimento sob 
fiscalização/verificação, o qual se obriga a prestar as informações e fornecer os documentos 
necessários. 

 
Parágrafo único. Para fins de fiscalização e de verificação, o agente público terá 

garantia de livre acesso a portos e aeroportos do país. ”(NR) 
 
“Art. 7º Constituir-se-á em infração, a ação ou omissão contrária a qualquer dos 

deveres instituídos por esta Medida Provisória, assim como aos atos normativos baixados pelo 
Conmetro e pelo Inmetro, nos campos da metrologia legal, da avaliação da conformidade 
compulsória e da  

Parágrafo único. Será considerada infratora a pessoa natural ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, que, no exercício das atividades previstas no art. 5º deixar de 
cumprir os deveres pertinentes a que estava obrigada.”(NR) 

 
“Art. 8º ........................................................................................................................... 
 
VI- suspensão do registro de objeto; 
VII- cancelamento do registro de objeto. 
 
“Art. 9º ........................................................................................................................... 
 
I – de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais); 
 
II - (Revogado); e 
 
III - (Revogado); 
 
§ 1º Para a gradação das penalidades a autoridade competente deverá considerar os 

seguintes fatores: 
 
I - a gravidade da infração; 
 
II - a vantagem auferida pelo infrator; 
 
III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; 
 
IV - o prejuízo causado ao consumidor; 
 
V - a repercussão social da infração; e 
 
VI - a comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 
§ 2º São circunstâncias que agravam a infração: 
 
I - a reincidência do infrator; 
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II - a constatação de fraude; e 
 
III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. 
 
§ 3º São circunstâncias que atenuam a infração: 
 
I - a primariedade do infrator; 
 
II - a adoção de medidas, pelo infrator, para minorar os efeitos da ilicitude ou para 

repará-la;”(NR) 
 
“Art.11 ........................................................................................................................... 
 
§ 2º As pessoas naturais e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

que estejam no exercício das atividades previstas no art. 5º, serão responsáveis pelo pagamento da 
Taxa de Serviço Metrológico.”(NR) 

 
Art. 6º A Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos 11-A. e 11-B. : 
 
“Art. 11-A. O lançamento das taxas, definidas nesta Medida Provisória, efetivar-se-á 

pela emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU, para o seu pagamento, com efeito de 
notificação e de constituição dos créditos tributários do Inmetro. 

§ 1º O contribuinte poderá impugnar o lançamento das taxas instituídas por esta 
Medida Provisória, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua notificação; 

 
§ 2º Após a ciência da notificação de decisão, o contribuinte poderá interpor recurso, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao Presidente do Inmetro. 
 
§ 3º Os prazos para recolhimento das referidas taxas serão definidos em 

regulamentos baixados pelo Inmetro.” 
 
“Art. 11-B. Compete ao Presidente do Inmetro autorizar a realização de acordos ou 

transações, de créditos não-tributários e não inscritos em Dívida Ativa, de valor até R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), até o limite de 50% (cinquenta por cento) e, o parcelamento 
administrativo, em prestações mensais e sucessivas, até o máximo de 60 (sessenta). 

 
§ 1º Quando os valores forem superiores ao limite fixado no caput, o acordo ou a 

transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

 
§ 2º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de 

juros e multa de mora na forma da legislação vigente para títulos federais; 
 
§ 3º As competências previstas neste artigo poderão ser delegadas.” 
 
Art. 7º O Poder Executivo expedirá o regulamento desta Medida Provisória. 
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Art. 8º Esta Medida Provisória  entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado 
o disposto no art. 3º - A da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que entrará em vigor  90 
(noventa) dias após a publicação. 

 
Art. 9º Ficam revogados o § 3º do art. 5º da Lei 5.966, de 1973 e os incisos II e III do 

art. 9º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999. 
 


