
 

 

PORTARIA 299/2014 INMETROde 26 JUN 2014. 

 

 Publicado no D.O.U em 30 JUN 2014 

 

DESTAQUES PRINCIPAIS da PORTARIA RELACIONADOS a FISCALIZAÇÃO. 

(Recomendamos que seja feita a leitura integral da Portaria). 

 

 

 

Item 43) Dar nova redação ao campo 09 “Número do Equipamento” do Anexo A 

(CIPP), aprovada pela Portaria Inmetro n.° 204/2011:  

“A numeração deve apresentar 09 (nove) dígitos, sendo que os 07 (sete) primeiros 

dígitos identificam o equipamento rodoviário propriamente dito e os 02 (dois) últimos 

dígitos indicam a inspeção atual, que deve obedecer, compulsoriamente, a uma 

sequência. 

 

 

Comentário (CONAFIPP). No sistema atual o número de equipamento é formado por 6 

(seis) dígitos e mais 2 (dois) que indicam o número de inspeções.  

Esse número está obrigatoriamente presente no campo 09 do CIPP, nas plaquetas de 

identificação e de inspeção e na chapa de identificação (que fica soldada próximo as 

plaquetas). 

 

 

Item 48) Determinar que o tanque de carga rodoviário sob pressão / vácuo (exemplo: 

limpa-fossa) deve ser inspecionado de forma periódica, considerando-se os seguintes 

requisitos:  

a).... 

b).... 

c).... 

 

Entende-se como tanque de carga rodoviário sob pressão / vácuo (exemplo: limpa-

fossa) o equipamento rodoviário destinado à remoção de detritos tais como: areia, 

gordura, lodo, líquidos de esgoto em redes de esgoto, galerias de águas pluviais, ramais 

domiciliares, interceptadores, elevatórias e tubulações de esgoto em geral, por sucção. 

 

 

Comentário (CONAFIPP).Somente será cobrado o CIPP desses veículos, e 

consequentemente fiscalizados na ótica do regulamento do transporte rodoviário de 

produtos perigosos, quando esses produtos estiverem classificados como resíduos 

perigosos; ou classificados como de “Classe I”, conforme tabelas apresentadas na NBR 

10.004 ABNT – Resíduos Perigosos (Produtos classificados na Convenção de Basiléia); 

ou procedentes de misturas contendo produtos perigosos. 

 

OBS (CONAFIPP). Para o caso de transporte de produtos perigosos nesses veículos, o 

item 68 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para entrar em vigor a cobrança do 

CIPP e do CIV, lembrando que a data de publicação do D.O.U. foi em 30/06/2014. 

 

 



 

 

Item 49) Determinar que o silo (tanque-silo) rodoviário destinado ao transporte de 

produtos sólidos a granel, deve ser inspecionado de forma periódica, considerando-se os 

seguintes requisitos:  

a)... 

b)... 

c)... 

 

OBS (CONAFIPP). Para o caso de transporte de produtos perigosos nesses veículos, o 

item 68 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para entrar em vigor a cobrança do 

CIPP e do CIV, lembrando que a data de publicação do D.O.U. foi em 30/06/2014. 

 
Item 50) Determinar que o tanque de carga rodoviário destinado ao transporte de “emulsão 

explosiva” para fabricação de “explosivos” deve ser inspecionado de forma periódica, 

considerando-se os seguintes requisitos:  

a) ... 

b) ... 

c) ... 

 

OBS (CONAFIPP). Para o caso de transporte de produtos perigosos nesses veículos, o 

item 68 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para entrar em vigor a cobrança do 

CIPP e do CIV, lembrando que a data de publicação do D.O.U. foi em 30/06/2014. 

 

Item 55)Retirar a alínea a da nota do campo 28 “Observações” do Anexo B do RTQ 5, 

aprovado pela Portaria Inmetro n.° 457/2008. 

 

OBS (CONAFIPP). A alínea “a” citada traz o seguinte texto: “a) Deve ser impresso nas 02 

(duas) vias do CIV, ocupando, aproximadamente, 25% da área total, o registro fotográfico 

colorido e digitalizado do veículo rodoviário”. 

Assim, a partir de 30 de junho de 2014 (D.O.U), não é mais obrigatória a foto do 

veículo no verso do CIV. 

 

Item 56) Dar nova redação a alínea a da nota do campo 28 “Observações”, do Anexo B 

do RTQ 5, aprovado pela Portaria Inmetro n.° 457/2008.  

“a) Deve ser preenchido com o seguinte texto: “Este certificado tem validade 

prorrogada, por 30 (trinta) dias, a partir da sua data de vencimento, aplicável somente 

nos casos em que o veículo rodoviário estiver em viagem de retorno, para a sua base, 

considerando ainda que o seu equipamento rodoviário esteja vazio e contaminado (com 

resíduos).” (N.R). 

 

Comentário (CONAFIPP). A portaria Inmetro 457/2008 se refere ao CIV. 

 

OBS (CONAFIPP). Conforme o item 69 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para 

entrar em vigor a exigência dessa frase. Ressalta-se que essa prorrogação é somente 

para o CIV, não alterando a data de validade do CIPP, que não dispõe de prazo de 

prorrogação. 

Esse prazo de concessão é para equalizar o mesmo procedimento adotado no transporte 

internacional terrestre de produtos perigosos conforme estabelece o Decreto 1.797/96. 

 

 



 

 

Item 57) Dar nova redação ao campo 23 do Anexo B do RTQ 5, aprovado pela Portaria 

Inmetro n.° 457/2008.  

“Campo 23 - Data de Vencimento  

Deve ser preenchido de acordo com a data de vencimento do CIV, no formato dia / mês / 

ano.  

Exemplo: 31 / DEZ / 14 ou 31 / 12 / 14.” (N.R.)  

 

Comentário (CONAFIPP). A portaria Inmetro 457/2008 se refere ao CIV. 

 

OBS (CONAFIPP). Conforme o item 69 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para 

entrar em vigor a exigência dessa frase. 

 
Item 58) Dar nova redação ao campo 01 do Anexo A da Portaria Inmetro n.° 204/2011.  

“Campo 01 - Data de Vencimento  

Deve ser preenchido conforme indicado no campo 11, no formato dia / mês / ano, sendo a 

validade máxima de 36 (trinta e seis) meses, no formato dia / mês / ano.  

Exemplo: 31 / DEZ / 14 ou 31 / 12 / 14.” (N.R.) 

 

Comentário (CONAFIPP). A portaria Inmetro 204/2011 se refere ao CIPP. 
 

OBS (CONAFIPP). Conforme o item 69 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para 

entrar em vigor a exigência dessa frase. 

 

Item 59) Dar nova redação ao campo 11 do Anexo A da Portaria Inmetro n.° 204/2011.  

“Campo 11 - Data da Próxima Inspeção  

Deve ser preenchido com o dia, mês e ano da próxima inspeção do equipamento 

rodoviário, com base nos documentos de inspeção utilizados, tomando-se sempre a data 

de validade especificada na Lista de Grupos de Produtos Perigosos, com menor prazo, 

no formato dia / mês / ano.  

Exemplo: 31 / DEZ / 14 ou 31 / 12 / 14.” (N.R.) 

 

 

OBS (CONAFIPP). Conforme o item 69 da mesma Portaria, dá prazo de 90 dias para 

entrar em vigor a exigência dessa frase. 

 

Item 63)..... 

Nota: Não é permitido o transporte de produtos perigosos sólidos a granel em 

carroçarias abertas ou fechadas, devendo os mesmos serem transportados em caçamba 

ou caçamba intercambiável, com exceção do carvão vegetal." (N.R.) 

 

Item 68) Para o atendimento dos itens 48, 49, 50 e 52 desta Portaria, fica estabelecido o 

prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta Portaria no Diário 

Oficial da União. 

 

 

 



 

 

Item 69) Para o atendimento dos itens 55 a 60 desta Portaria, fica estabelecido o prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação desta Portaria no Diário Oficial da 

União, considerando que os CIPP e CIV emitidos até esta data, ou até a entrada em 

vigor desta Portaria, continuam válidos. 

 

 


