Andraplan Administração Empresarial Ltda.
A essência da consultoria.

Publicação de domínio público reproduzida na íntegra por Andraplan Administração Empresarial
Ltda.
Caso tenha necessidade de orientações sobre o assunto contido nesta publicação entre em
contato conosco.
A Andraplan é especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria para
certificação de produtos, serviços e sistemas de gestão.
Saiba mais sobre consultoria e assessoria para certificação de produtos, serviços e sistemas de
gestão no site www.andraplan.com.br.

Consultoria e Assessoria
O método de trabalho da consultoria consiste em orientações direcionadas aos diretores,
gerentes e líderes da empresa. Estas orientações podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou email, na empresa do cliente ou em nossos escritórios.
O método de trabalho da assessoria é o mesmo da consultoria, sendo complementado pela
execução de atividades que frequentemente são de responsabilidade dos clientes, como a elaboração
de manuais, procedimentos, instruções e relatórios, realização de pesquisas, tomada de decisões, etc.
As atividades de assessoria podem ser feitas na empresa do cliente ou em nossos escritórios.
Como o principal produto de uma consultoria são as informações, existe uma sistemática para
atualização periódica da equipe de trabalho. Esta atualização de informações é reforçada nos assuntos
relacionados a legislação e regulamentação técnica, com vistas a permitir que os consultores estejam
preparados para fornecedor informações adequadas para a tomada de decisões por parte dos clientes.
Serviços
•

Consultoria e assessoria para certificação compulsória e voluntária de produtos e serviços,
dentro dos padrões INMETRO, ANATEL, UL, RoHS, Marcação CE, etc.

•

Consultoria e assessoria para certificação de sistemas de gestão
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PBQP-H, SA 8000, SASSMAQ, PBQP-H, etc.

•

Consultoria e assessoria organizacional
Planejamento estratégico, Vendas, Marketing, Produção, Recursos Humanos,
Compras, Logística, Finanças, Projeto e desenvolvimento, Tributos, Falências e
recuperação empresarial, etc.

•

Terceirização de serviços técnicos
Controle da qualidade (inspeção e ensaios), Garantia e gestão da qualidade
(documentação e gerenciamento), Desenho de produtos, Projeto e desenvolvimento de
produtos, Pesquisa de mercado, Levantamento de custos e formação de preços,
Responsabilidade técnica, Auditorias, Representação em comissões de estudos, etc.
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Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Considerando a Portaria Inmetro n.° 02, de 06 de janeiro de 2010, que estabelece o prazo de 06
(seis) meses após a data da acreditação do primeiro Organismos de Avaliação da Conformidade (OAC),
ocorrida em 18 de dezembro de 2009, para a certificação compulsória dos veículos objetos da Portaria
Inmetro n.° 152/09;
Considerando a necessidade da inspeção de segurança da adaptação de acessibilidade da frota de
veículos de características rodoviárias para o transporte coletivo de passageiros, fabricados a partir de 1° de
janeiro de 2009, devido ao não atendimento aos requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 15320;
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos requisitos estabelecidos no Regulamento de
Avaliação da Conformidade para Fabricação de Veículos Acessíveis de Características Rodoviárias para
Transporte Coletivo de Passageiros, aprovado pela Portaria Inmetro n.° 152, de 28 de maio de 2009,
resolve baixar as seguintes disposições:
Art. 1º Determinar que os veículos de características rodoviárias para o transporte coletivo de
passageiros, fabricados entre 1º de janeiro de 2009 e 17 de dezembro de 2010, deverão atender aos
requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico da Qualidade aprovado pela Portaria Inmetro n.° 168/08
e ser inspecionados por Organismos de Inspeção Acreditados (OIA).
§1º Após a aprovação das inspeções, o Selo Acessibilidade deverá ser afixado internamente, na
parte superior do vidro da porta de serviço dianteira dos veículos.
§2º Para que haja a isenção destas adaptações e a dispensa das inspeções, os proprietários dos
veículos deverão comprovar, aos Detran e Ciretran, que os mesmos já possuíam as características de
acessibilidade previstas na norma ABNT NBR 15320, para que seja promovida a alteração nos CRLV e
CRV, através de um dos seguintes documentos:
I - Documento fiscal de aquisição dos veículos com inscrição de atendimento da norma supracitada;
II - Declaração do encarroçador evidenciando que os veículos foram fabricados com as características de
acessibilidade previstas na norma supracitada.
Art. 2° Determinar que nas adaptações de acessibilidade dos veículos fabricados entre 1º de janeiro
de 2009 e 17 de dezembro de 2010, e nas fabricações a partir de 18 de dezembro de 2010, deverão ser
atendidos os requisitos de comunicação visual e de segurança estabelecidos a seguir:
I) a tecla ou botão do interruptor para solicitação de parada deverá conter o símbolo de parada perceptível
de forma visual e tátil, na cor laranja, podendo estar localizado na parede lateral ou na parte inferior do
bagageiro junto aos assentos preferenciais;
II) o adesivo de indicação dos assentos preferenciais deverão abranger pictogramas, inscrições e cores em
conformidade com a norma ABNT NBR 14022, porém com dimensões aproximadas de 220mm de
comprimento x 95mm de largura, podendo estar localizado na parede lateral junto aos assentos
preferenciais;
III) o dispositivo tátil para identificação dos assentos preferenciais deve ser aplicado na região mais
próxima possível desses assentos, seja na parede que delimita o posto de comando (quando forem os
primeiros assentos da fileira), na parte inferior do porta-pacotes (quando existir) ou então, na parede lateral
do veículo, desde que não se constitua em risco potencial de acidente aos usuários.
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IV) o pictograma, a cor e as dimensões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverão estar em
conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022;
V) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na lateral direita do veículo poderá, alternativamente,
estar localizado na porta de serviço;
VI) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) aplicado na parte frontal do veículo deverá estar localizado
no lado do condutor, na parte superior ou inferior do para-brisa;
VII) o corrimão de acesso junto à porta de serviço poderá conter identificação integral ou demarcação
visual na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), em dois segmentos do corrimão, com
comprimento mínimo de 200mm;
VIII) a alça de apoio junto à porta de serviço poderá conter identificação integral, ou demarcação visual na
cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), em pelo menos no segmento central da alça;
IX) o encosto de cabeça dos assentos preferenciais deverá ser identificado na cor amarela (referência
Munsell 5Y 8/12 ou similar), podendo ser utilizada uma capa lavável e substituível;
X) os perfis dos degraus das escadas e dos desníveis internos deverão possibilitar visão superior e frontal
dos limites;
XI) o mecanismo retrátil dos cintos de segurança aplicado nos assentos preferenciais deverá estar
embutido;
XII) o vão livre de passagem, desde a porta de serviço até a localização dos assentos preferenciais, deverá
ser de 550mm, sendo admitida tolerância de -150mm, em decorrência de impedimentos técnicos ou
construtivos da carroçaria;
XIII) no caso da existência de degraus ou inclinação do piso no salão de passageiros, que dificulte o
transbordo da pessoa com deficiência aos assentos preferenciais, será admitido o reposicionamento desses
assentos para a região plana mais próxima da porta de serviço;
XIV) o letreiro frontal deverá possuir caracteres com altura de 150mm;
Nota: admite-se tolerância de -40% na altura dos caracteres, em decorrência de impedimentos técnicos ou
construtivos da carroçaria ou ainda, pela concepção do equipamento, que inviabilizem o atendimento da
altura de 150mm;
XV) o letreiro frontal fabricado em pano oleado (tecido) deverá, somente, apresentar caracteres na cor
amarelo-limão ou verde-limão;
XVI) o letreiro frontal do tipo eletrônico deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-âmbar ou
branco.
Parágrafo Único. Para a adaptação dos veículos fabricados entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de
dezembro de 2008, objeto da Portaria Inmetro n.° 168/08, é facultativo o atendimento aos requisitos de
comunicação visual e de segurança estabelecidos nesse artigo.
Art. 3° Determinar que o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverá ser aplicado somente nos
veículos equipados com plataforma elevatória veicular ou que possibilitem o embarque de pessoas com
deficiência em cadeira de transbordo.
Art. 4° Determinar que a isenção da apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
e da Declaração do proprietário do veículo e do responsável técnico pela adaptação de acessibilidade,
previstas no subitem 5.1 do Regulamento supracitado, estará vinculada somente à instalação da plataforma
elevatória veicular.
2010.
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Art. 5° Determinar a dispensa da apresentação da Declaração de isenção, ou documento similar,
emitida pelos Órgãos Gestores, referente à instalação da plataforma elevatória veicular prevista no subitem
5.1 do Regulamento supracitado.
Art. 6º Determinar que as infrações aos dispositivos desta Portaria sujeitarão o infrator às
penalidades previstas na Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999.
§1º A fiscalização estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele vinculadas por
convênio de delegação.
§2º Para efeitos de fiscalização, deverá ser considerado o estabelecido nos artigos 1º e 2º desta
Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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