
 

 

 

 

 

 

MERCOSUL/SGT Nº 3/CAC/ATA Nº 02/17 
 

LXIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SGT Nº 3 “REGULAMENTOS TÉCNICOS E 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE / COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE” 

 

 
Realizou-se, na cidade de Brasília, no Brasil, no Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - Inmetro, entre os dias 27 e 30 de novembro de 2017, a 
LXIII Reunião Ordinária do SGT Nº 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da 
Conformidade” / Comissão de Avaliação da Conformidade, com a presença das 
Delegações de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
 
 

A lista de participantes encontra-se no Agregado I. 
 

A agenda da presente reunião encontra-se no Agregado II. 
 
Os temas tratados na Reunião foram os seguintes: 
 
 

1. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO SOBRE O GUIA PARA A ELABORAÇÃO, 

REVISÃO E REVOGAÇÃO DE REGULAMENTOS TÉCNICOS MERCOSUL E 

PROCEDIMENTOS MERCOSUL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE. 

 
As delegações continuaram trabalhando no texto do Guia para elaboração, revisão e 
revogação de regulamentos técnicos MERCOSUL e procedimentos MERCOSUL de 
avaliação da conformidade, utilizando como base os documentos enviados 
previamente pelas delegações, conforme acordado na reunião ordinária anterior 
(LXII Reunião Ordinária do SGT Nº 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da 
Conformidade / Comissão de Avaliação da Conformidade”). 
 
O documento de trabalho foi todo revisto, acordando-se o texto final do corpo 
principal do documento e o anexo A (Glossário), que contêm parágrafos em 
espanhol e em português. 
 
Dada a revisão da Res. GMC 56/02 no âmbito do GMC, o Guia se restringe à 
elaboração de regulamentos técnicos MERCOSUL e procedimentos MERCOSUL de 
avaliação da conformidade.  
 
Para a próxima reunião devem-se avaliar os demais anexos do Guia, bem como a 
compatibilização das versões em português e em espanhol. 
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As delegações se comprometeram, previamente à próxima reunião, ajustar os textos 
do documento de trabalho, nas suas versões em espanhol e em português.  
 

O documento de trabalho encontra-se no Agregado III. 

 

 

2. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2017/2018 DA COMISSÃO 

DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 
Segundo identificado na última reunião, as delegações acordaram em propor aos 
coordenadores nacionais do SGT Nº 3, a solicitação de revisão da Res. GMC N° 
40/92 - Requisitos a serem cumpridos pelas estruturas de certificação de produtos, 
processos e serviços e de avaliação de sistemas de qualidade nos Estados Partes, 
com vistas a incluí-la no Programa de Trabalho 2017-2018. O objetivo pretendido na 
revisão é avaliar a pertinência do conteúdo desta resolução e sua eventual 
atualização de acordo com as normas técnicas vigentes em avaliação da 
conformidade. 
 
As delegações acordaram também em propor aos Coordenadores Nacionais a 
inclusão, no Programa de Trabalho 2017-2018, de uma atividade destinada à 
identificação das Resoluções GMC, relativas à avaliação da conformidade, que 
deveriam ser atualizadas de acordo com os documentos normativos mais recentes. 
 
Incluiu-se também a finalização do Guia para elaboração, revisão e revogação de 
regulamentos técnicos MERCOSUL e procedimentos MERCOSUL de avaliação da 
conformidade. 
 
De acordo com a instrução recebida dos Coordenadores Nacionais, agregou-se o 
tema da Identificação de mecanismos de aceitação de resultados de atividades de 
avaliação da conformidade ao Programa de Trabalho. 
 

O Programa de Trabalho 2017-2018 consta do Agregado IV. 
 
 

3. RELATORIO DE CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2015 – 

2016 

 
O Relatório de cumprimento do programa de trabalho 2015-2016 consta do 

Agregado V. 

 

4. GRAU DE AVANÇO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE 2015-2016 
 

O Grau de Avanço do Programa de Trabalho 2015-2016 consta do Agregado VI. 

 

 

5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 

 

A Agenda para a próxima reunião encontra-se no Agregado VII.  
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LISTA DE AGREGADOS: 

 
Os Agregados que fazem parte da presente Ata são os seguintes: 

 

Agregado I: Lista de Participantes 

Agregado II: Agenda da Reunião 

Agregado III: Documento de trabalho: Guia para a elaboração, revisão e 
revogação de regulamentos técnicos MERCOSUL e 
procedimentos MERCOSUL de avaliação da conformidade – 
(formato digital) 

Agregado IV: Programa de Trabalho 2017-2018 

Agregado V: Relatório de cumprimento do programa de trabalho 2015-2016 

Agregado VI:    Grau de avanço do Programa de Trabalho 2015-2016 

Agregado VII: Agenda para a próxima reunião 

 

 
 

 

   

Pela Delegação da Argentina 

MARIO WITTNER 

 

 Pela Delegação do Brasil 

FERNANDO GOULART 

 
 

 

 

 

 

 

   

Pela Delegação de Paraguai 

ALBA CABRERA 
 Pela Delegação de Uruguai 

CECILIA AGUERRE 
 
 
 
 


