
 

 
ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO GOVERNADOR 

LEI Nº 6.547, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

Alterada pelos Decretos Autônomos nº 4.018, de 10 de junho de 2008 e nº 4.037, de 

22 de julho de 2008. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO 

DE METROLOGIA E QUALIDADE DE 

ALAGOAS – INMEQ/AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS 

Faço saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 1º O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, entidade 

autárquica, dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa, financeira e operacional, será vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, da 

Tecnologia e da Inovação. (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.037, de 22.07.2008.) 

 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO AUTÔNOMO Nº 4.018, DE 10.06.2008: 
 
“Art. 1º O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, entidade autárquica, dotado de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa, financeira e operacional, será vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico.”  

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“Art. 1º Fica criado o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, órgão autárquico, vinculado à Secretaria Executiva de 

Indústria, Comércio e Serviços, dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 

operacional”. 

 

Art. 2º O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL tem sede na 

Capital do Estado e jurisdição em todo território alagoano. 

 

Art. 3º O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL tem por 

finalidade coordenar, executar e orientar, no Estado de Alagoas, o Sistema Nacional de 

Metrologia, em plena adequação com as diretrizes estabelecidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

 

Art. 4º Compete ao Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL: 

 

I – executar, no âmbito do Estado de Alagoas, verificação inicial, periódica e 

eventual de instrumentos metrológicos, controle, inspeção e fiscalização, interdição, 

apreensão, aplicação de penalidades, laudos técnicos e outros serviços técnicos referentes às 

atividades de metrologia, normalização e qualidade de bens e serviços; 
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II – assessorar o governo estadual e federal na aquisição de bens, onde seja 

necessária a utilização do padrão de unidade de medidas; e 

 

III – assessorar o governo federal, mediante convênio, na fiscalização em todo o 

território do Estado de Alagoas. 

 

Parágrafo único. O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, 

para o cumprimento de suas finalidades, poderá firmar acordos, convênios e contratos com 

entidades públicas ou privadas. 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA BÁSICA 

 

Art. 5º O Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL terá a 

seguinte estrutura básica: 

 

I – Órgão Colegiado: 

 

a) Conselho de Administração. 

 

II – Órgãos de Direção e Assessoramento Superior: (Redação dada pelo Decreto 

Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“II – Órgão de Direção Superior:” 

 

a) Diretoria da Presidência; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, 

de10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 

 
“a) Gabinete do Diretor Presidente, integrado por:” 

 

b) Chefia de Gabinete; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 

10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL:  
 

“1. Assessoria de Comunicação;” 
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c) Assessoria Jurídica; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 

10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“2. Assessoria Técnica;” 

 

d) Assessoria Técnica; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 

10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“3. Coordenadoria Jurídica; e” 

 

e) Ouvidoria; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“4. Coordenadoria de Planejamento.” 

 

f) Assessoria de Comunicação. (Redação acrescentada pelo Decreto Autônomo nº 

4.018, de 10.06.2008.) 

 

III – Órgãos de Apoio Administrativo: (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 

4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“III – Órgão de Apoio Administrativo:” 

 

a) Coordenadorias: (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“a) Diretoria Administrativa e Financeira, integrada por:” 

 

1. Coordenadoria Setorial de Gestão de Finanças, de Pessoas, Administrativo, de 

Informática e da Informação; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 

10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

“1. Gerência Administrativa, integrada por:” 

 

1.1 Divisão de Recursos Humanos; 

 

1.2 Divisão de Serviços Gerais; 
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1.3 Setor de Transportes; 
 

1.4 Setor de Compras; e 
 

1.5 Setor de Almoxarifado. 
 

2. Coordenadoria Setorial de Gestão do Planejamento e Orçamento. (Redação dada 

pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 
REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

“2. Gerência Financeira, integrada por:” 

 

2.1 Divisão de Arrecadação; e 
 

2.2 Divisão de Tesouraria. 
 

IV – Órgãos de Execução: 
 

a) Diretoria Técnica de Qualidade e Metrologia, integrada por: (Redação dada pelo 

Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 
REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

“a) Diretoria Técnica, integrada por:” 

 

1. Gerência Metrológica, composta de: 
 

1.1 Divisão de Laboratório, composta de: 
 

1.1.1 Setor de Massas; 
 

1.1.2 Setor de Volumes. 
 

1.2 Divisão de Pré-medidos; 
 

1.3 Divisão de Taxímetros; 
 

1.4 Divisão Regional; 
 

2. Gerência da Qualidade, composta de: 
 

2.1 Divisão Têxtil; 
 

2.2 Divisão de Produtos Certificados; e 

 

2.3 Divisão de Produtos Perigosos. 
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Art. 6º A Direção Superior do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – 

INMEQ/AL será exercida pelo Diretor Presidente, nomeado, em comissão, pelo Governador 

do Estado de Alagoas, e suas decisões deverão ser diretamente vinculadas às deliberações do 

Conselho de Administração. (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“Art. 6º A Direção Superior do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL será exercida por um Diretor Presidente, 

nomeado, em comissão, pelo Governador do Estado.” 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

 

Art. 7º O Conselho de Administração do Instituto de Metrologia e Qualidade de 

Alagoas – INMEQ/AL, tem caráter consultivo e deliberativo, conforme dispuser o seu 

regimento interno, possuindo as seguintes atribuições: (Redação dada pelo Decreto Autônomo  

nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“Art. 7º O órgão colegiado de que trata o inciso I do art. 5º tem caráter consultivo, conforme dispuser seu regimento interno, e é vinculado 

diretamente ao Diretor Presidente, sem qualquer grau de subordinação.” 

 

I – definir diretrizes e políticas da autarquia; (Redação acrescentada pelo Decreto 

Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 

II – analisar e julgar as demonstrações econômico-financeiras da autarquia; (Redação 

acrescentada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 

III – aprovar o orçamento geral de investimentos da autarquia; (Redação 

acrescentada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 

IV – resolver os casos extraordinários e omissos; (Redação acrescentada pelo 

Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 

V – fixar atribuições aos membros da Diretoria Executiva; (Redação acrescentada 

pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 

VI – fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 

da autarquia; (Redação acrescentada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
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VII – manifestar previamente e/ou solicitar informações sobre todos os contratos 

celebrados ou em via de celebração da Diretoria Executiva; (Redação acrescentada pelo 

Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 

VIII – escolher e destituir os auditores independentes, se for o caso. (Redação 

acrescentada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 

Art. 8º O Conselho de Administração do Instituto de Metrologia e Qualidade de 

Alagoas – INMEQ/AL, terá 05 (cinco) membros e a seguinte composição: (Redação dada 

pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“Art. 8º Competirá ao Conselho de Administração do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, definir as diretrizes e 

políticas de atuação da autarquia e será composto de:” 

 

I – o Secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, que o presidirá; 

(Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.037, de 22.07.2008.) 
 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO AUTÔNOMO Nº 4.018, DE 10.06.2008: 
 

“I – o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, que o presidirá;” 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“I – 1 (um) Presidente;” 

 

II – o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico; (Redação dada pelo 

Decreto Autônomo nº 4.037, de 22.07.2008.) 
 
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO AUTÔNOMO Nº 4.018, DE 10.06.2008: 
 

“II – o Secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação;”  

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 

 

“II – 1 (um) representante do Gabinete do Governador;” 

 

III – um representante da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas; (Redação 

dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“III – 1 (um) representante da Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Econômico;” 

 

IV – um representante da Federação das Associações Comerciais do Estado de 

Alagoas; (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 
 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“IV – 1 (um) representante da Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Serviços; e” 
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V – o Diretor Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – 

INMEQ/AL. (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“V – 1 (um) representante das classes empresariais.” 

 

§1º Os representantes da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e da 

Federação das Associações Comerciais do Estado de Alagoas serão indicados por cada uma 

das entidades em lista tríplice e designados pelo Governador do Estado. (Redação dada pelo 

Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“§ 1º A Presidência do Conselho de Administração será exercida pelo Diretor Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade de 

Alagoas – INMEQ/AL.” 

 

§2º A designação dos integrantes do Conselho de Administração do Instituto de 

Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL será mediante ato do Governador do 

Estado. (Redação dada pelo Decreto Autônomo nº 4.018, de 10.06.2008.) 

 
REDAÇÃO ORIGINAL: 
 

“§ 2º O representante das classes empresariais será indicado pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, em lista tríplice e 

designado pelo Governador do Estado.” 

 

§ 3º A designação dos integrantes do Conselho de Administração do Instituto de 

Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL será mediante ato do Governador do 

Estado, observado o disposto no § 1º deste artigo. 

 

§ 4º O Conselho de Administração do Instituto de Metrologia e Qualidade de 

Alagoas – INMEQ/AL terá por atribuição assessorar e orientar o Diretor Presidente para fins 

de análise e julgamento das demonstrações econômico-financeiras da autarquia. 

 

Seção II 

Da Presidência 

 

Art. 9º Cabe ao Diretor Presidente por em prática as diretrizes e as políticas de 

atuação do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, cabendo-lhe o 

direcionamento, a organização, a direção e o controle da coordenação superior de todas as 

atividades da autarquia, e ainda: 

 

I – dirigir e administrar o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – 

INMEQ/AL, praticando os atos necessários ao exercício desta função e das normas 

estabelecidas pelo INMETRO e pelo Governo do Estado; 
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II – observar, cumprir e fazer cumprir as normas e regulamentos estabelecidos para o 

Sistema Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, pelo INMETRO; 

 

III – representar a autarquia, em juízo e fora dele; 

 

IV – movimentar os recursos financeiros e assinar, conjuntamente com o Diretor 

Administrativo-Financeiro, convênios, contratos e compromissos de qualquer natureza, 

inclusive cheques e ordens de pagamento, bem como dar e receber quitação prestando contas 

ao INMETRO. 

 

V – nomear e exonerar através de portaria os ocupantes de função gratificada, 

conforme definido na estrutura organizacional do INMEQ/AL, observando a legislação 

pertinente; 

 

VI – avaliar o desempenho dos ocupantes de cargos em comissão, indicando as 

nomeações e exonerações necessárias; e 

 

VII – baixar os atos de concessão e cancelamento de autorizações e registros 

previstos pelo Sistema Nacional de Metrologia Legal e Qualidade Industrial. 

 

Parágrafo único. No caso de impedimento eventual ou temporário do titular, a 

Presidência será exercida pelo Diretor Técnico. 

 

Subseção I 

Da Assessoria de Comunicação Social 

 

Art. 10. A Assessoria de Comunicação Social tem por objetivo assessorar o Diretor 

Presidente e aos demais órgãos da estrutura nas tarefas de relações públicas e na divulgação 

das atividades da autarquia. 

 

Subseção II 

Da Assessoria Técnica 

 

Art. 11. A Assessoria Técnica tem por objetivo dar subsídios técnicos ao Diretor 

Presidente e aos demais órgãos da autarquia, quando determinado pelo primeiro. 

 

Subseção III 

Da Coordenadoria Jurídica 

 

Art. 12. A Coordenadoria Jurídica tem por competência: 

 

I – prestar assistência jurídica ao Diretor Presidente e aos demais órgãos do 

INMEQ/AL; 
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II – defender os interesses do INMEQ/AL, em juízo e fora dele; 

 

III – cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela Procuradoria 

Geral do Estado e pelo INMETRO; 

 

IV – dar parecer jurídico nos assuntos e processos que lhe forem despachados pelo 

Diretor Presidente; 

 

V – examinar contratos, convênios, acordos e ajustes de natureza jurídica, 

chancelando-os e emitindo pareceres nos processos, para posterior envio ao setor competente; 

 

VI – elaborar minutas de contratos, convênios, editais, acordos e ajustes de interesse 

do INMEQ/AL, bem como de quaisquer outros documentos de natureza jurídica, com base 

em informações prestadas pelas áreas interessadas; 

 

VII – representar o INMEQ/AL na qualidade de preposto, nas causas em que ele for 

autor, réu ou terceiro interveniente, conforme determinação do Diretor Presidente; 

 

VIII – cumprir as determinações emanadas do Diretor Presidente; e 

 

IX – executar outras atividades inerentes à área de sua competência. 

 

Parágrafo único. Os pareceres serão obrigatoriamente submetidos à Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

Subseção IV 

Da Coordenadoria de Planejamento 

 

Art. 13. A Coordenadoria de Planejamento tem por competência o planejamento, a 

programação, a organização, a supervisão e a coordenação das atividades de planejamento, 

estatísticas, controle documental e processamento de dados do INMEQ/AL. 

 

Seção IV 

Da Diretoria Administrativa e Financeira 

 

Art. 14. A Diretoria Administrativa e Financeira tem por competência planejar, 

coordenar e executar as atividades administrativas, financeiras e contábeis do INMEQ/AL, 

competindo-lhe especialmente: 

 

I – prestar apoio administrativo e financeiro a todas as unidades componentes da 

estrutura organizacional do INMEQ/AL, em sua área de competência; 
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II – movimentar os recursos financeiros da autarquia, sempre através do seu titular 

junto com o Presidente do INMEQ/AL; 

 

III – planejar, programar e coordenar a movimentação orçamentária, financeira e 

contábil do INMEQ/AL; 

 

IV – manter atualizado os registros contábeis e financeiros, contas bancárias, 

elaborar os balancetes e balanços, controlar os recursos financeiros provenientes de 

arrecadação e prestações de contas; 

 

V – coordenar e supervisionar a execução da política de pessoal; 

 

VI – coordenar e supervisionar a execução dos serviços auxiliares de protocolo, 

reprografia, arquivo geral, portaria, segurança e medicina do trabalho, vigilância, 

intercomunicações, limpeza, conservação, oficinas e serviços externos, compra de material e 

almoxarifado; e 

 

VII – promover o registro, movimentação, conservação, recuperação e manutenção 

dos bens móveis, imóveis e veículos, supervisionando sua execução e opinando quanto à 

baixa dos mesmos, todo de acordo com as normas do INMETRO. 

 

Subseção I 

Da Gerência Administrativa 

 

Art. 15. A Gerência Administrativa, que será exercida por um Gerente com função 

gratificada Símbolo FG-1, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, tem por 

competência: 

 

I – cumprir normas relativas à área de recursos humanos em observância à legislação 

pertinente; 

 

II – coordenar a organização e manutenção dos registros relativos aos servidores em 

efetivo exercício no INMEQ/AL; 

 

III – elaborar o cronograma de aquisição de materiais para atender às necessidades 

do INMEQ/AL; 

 

IV – controlar a concessão de diárias, seus planos de utilização e comprovação; 

 

V – coordenar a realização de inventários periódicos dos bens patrimoniais do 

INMEQ/AL; 
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VI – controlar e acompanhar serviços de portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, 

limpeza, manutenção e conservação; e 

 

VII – executar outras atividades inerentes à área de sua competência. 

 

§ 1º À Divisão de Recursos Humanos, que será exercida por um Chefe de Divisão 

com função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 

 

I – cumprir normas relativas à área de recursos humanos em observância à legislação 

pertinente; 

 

II – organizar e manter atualizado o registro de pessoal do INMEQ/AL; 

 

III – processar, examinar e expedir todos os atos e documentos relativos aos 

servidores do INMEQ/AL; 

 

IV – elaborar e acompanhar a escala de férias dos servidores do INMEQ/AL; 

 

V – registrar a movimentação e afastamento de pessoal; 

 

VI – proceder ao exame e informação de todos os processos relativos a direitos e 

deveres, vantagens e responsabilidade dos servidores; 

 

VII – elaborar a folha de pagamento de pessoal; 

 

VIII – organizar e manter atualizados os registros de treinamento e qualificação de 

pessoal; 

 

IX – organizar e manter atualizado o cadastro financeiro dos servidores; e 

 

X – executar outras atividades inerentes à área de sua competência. 

 

§ 2º À Divisão de Serviços Gerais, que será exercida por um Chefe de Divisão com 

função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 

 

I – executar e controlar os serviços de expedição, recebimento, distribuição e 

tramitação de documentos; 

 

II – organizar e manter atualizado o arquivo do INMEQ/AL; 

 

III – controlar os serviços de reprodução de cópias; 
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IV – supervisionar a execução dos serviços de portaria; telefonia, zeladoria, 

vigilância, limpeza, manutenção e conservação; 

 

V – controlar a utilização e movimentação dos veículos do INMEQ/AL; 

 

VI – organizar e manter atualizado o cadastro dos veículos; 

 

VII – promover a manutenção da frota de veículos; e 

 

VIII – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 3º Ao Setor de Compras, que será chefiado por um Chefe de Setor com função 

gratificada Símbolo FG-3, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, compete: 

 

I – cumprir o cronograma de aquisição de material e suas alterações; 

 

II – organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores e catálogo de 

especificações do material de uso comum; 

 

III – atender às requisições de material oriundas das diversas unidades 

administrativas; 

 

IV – receber, conferir e guardar o material o material adquirido; 

 

V – efetuar o controle físico-financeiro dos materiais estocados; 

 

VI – elaborar balancetes mensais e balanço anual de material; 

 

VII – efetuar o cadastramento e tombamento dos bens móveis e imóveis do 

INMEQ/AL, bem como o controle de sua utilização; 

 

VIII – promover a alienação de bens, quando autorizado; 

 

IX – inspecionar, periodicamente, as condições de conservação e uso dos bens 

móveis e imóveis do INMEQ/AL; 

 

X – realizar os inventários dos bens patrimoniais do INMEQ/AL; e 

 

XI – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 4º Ao Setor de Transportes, que será chefiado por um Chefe de Divisão com 

função gratificada Símbolo FG-3, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 
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I – controlar a utilização e movimentação dos veículos do INMEQ/AL; 

 

II – organizar e manter atualizado o cadastro dos veículos; 

 

III – promover a manutenção da frota de veículos; e 

 

IV – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

Subseção II 

Da Gerência Financeira 

 

Art. 16. A Gerência Financeira, que será exercida por um Gerente com função 

gratificada Símbolo FG-1, tem por competência: 

 

I – executar as atividades relativas à execução orçamentária, controle contábil e 

tesouraria; 

 

II – cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pelo 

INMETRO; 

 

III – fornecer dados ao INMETRO para o acompanhamento e elaboração do 

orçamento anual e plurianual; 

 

IV – coordenar a elaboração do cronograma de desembolso e do demonstrativo 

necessário ao controle orçamentário e financeiro; 

 

V – acompanhar e controlar o recebimento da receita do INMEQ/AL; 

 

VI – emitir relatórios referentes à arrecadação das receitas, repassando as 

informações para as unidades envolvidas; 

 

VII – supervisionar, controlar e acompanhar os atos relativos a convênios e 

contratos, elaborando demonstrativos orçamentários e financeiros para compor a prestação de 

contas do exercício; 

 

VIII – avaliar o demonstrativo de licitações realizadas no exercício; 

 

IX – coordenar a elaboração do demonstrativo de restos a pagar e as despesas dos 

exercícios anteriores, ao final de cada exercício financeiro; 

 

X – supervisionar a elaboração de balancetes e balanços do INMEQ/AL; 

 

XI – elaborar relatório mensal das atividades; e 
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XII – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 1º À Divisão de Arrecadação, que será exercida por um Chefe de Divisão com 

função gratificada Símbolo FG-2, compete: 

 

I – efetivar o registro da arrecadação e guarda de títulos e valores; 

 

II – promover a cobrança de créditos do INMEQ/AL, controlando a saída e o retorno 

dos respectivos documentos, bem como os comprovantes de depósitos bancários; 

 

III – executar a emissão e recepção de dados para a cobrança bancária; e 

 

IV – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 2º À Divisão de Tesouraria, que será exercida por um Chefe de Divisão com 

função gratificada Símbolo FG-2, compete: 

 

I – efetuar depósitos e saques bancários; 

 

II – efetuar procedimentos relativos a pagamentos dos valores, compromissos e às 

obrigações do INMEQ/AL; 

 

III – controlar fichas orçamentárias e financeiras; 

 

IV – efetuar procedimentos relativos ao recolhimento de saldos e adiantamentos e 

convênios não aplicados; e 

 

V – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

Seção V 

Da Diretoria Técnica 

 

Art. 17. A Diretoria Técnica tem por competência desenvolver as atividades 

operacionais de aferição, controle, inspeção, verificação, análise, exame, certificação, 

inspeção, credenciamento, interdição, apreensão e fiscalização periódica e eventual nas áreas 

previstas pelo Sistema Nacional de Metrologia Legal e Qualidade Industrial, no âmbito de 

competência do INMEQ/AL, competindo especialmente: 

 

I – exercer as atividades próprias da função operacional do Sistema Nacional de 

Metrologia Legal e Qualidade Industrial, coordenando, orientando, posicionando e 

controlando a execução de todos os serviços de ações e atividades operacionais periódicas ou 

eventuais, pertinentes às áreas de Metrologia Legal e de Qualidade Industrial, do Sistema 

Nacional de Metrologia Legal, decorrentes de convênios, contratos, delegações; 



 

 
ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE DO GOVERNADOR 

II – elaborar o planejamento técnico e estratégico do INMEQ/AL; e 

 

III – estudar e propor as parcerias, convênios, contratações e terceirizações de 

atividades e serviços, quando for tecnicamente recomendável e dentro das diretrizes do 

INMETRO. 

 

Subseção I 

Da Gerência Metrológica 

 

Art. 18. A Gerência Metrológica, que será exercida por um Gerente com função 

gratificada Símbolo FG-1, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, tem por 

competência: 

 

I – formular e apresentar propostas e planos de atividades inerentes à execução 

metrológica; 

 

II – padronizar, normalizar e coordenar as atividades inerentes ao controle 

metrológico dos instrumentos de pesar e medir e de produtos pré-medidos regulamentados 

pelo INMETRO; 

  

III – proceder à seleção, aquisição, registro, classificação, catalogação e manutenção 

de instrumentos metrológicos inerentes ao INMEQ/AL; 

 

IV – requisitar e manter em perfeito estado de conservação e controle, a utilização de 

materiais, equipamentos de metrologia e padrões necessários ao desempenho das tarefas de 

fiscalização do INMEQ/AL; e 

 

V – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 1º À Divisão de Laboratórios, que será exercida por um Chefe de Divisão com 

função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 

 

I – executar aferição e fiscalização de medidas e instrumentos metrológicos 

regulamentados, de uso no comércio e em serviços; 

 

II – autuar, interditar, apreender e notificar instrumentos irregulares ou fraudulentos, 

de conformidade com a legislação metrológica em vigor; 

 

III – esclarecer e orientar o usuário sobre a correta utilização dos instrumentos de 

pesar e medir conforme legislação em vigor; 
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IV – elaborar relatórios dos serviços realizados e apresentar prestação de contas da 

receita arrecadada; 

 

V – prestar assistência técnico-científica às atividades de verificação metrológica, 

sobretudo assegurando rastreabilidade aos padrões; 

 

VI – controlar e acompanhar o balanço de incerteza das áreas de calibração do 

Laboratório; e 

 

VII – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 2º À Divisão de Produtos Pré-medidos, que será exercida por um Chefe de Divisão 

com função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 

 

I – executar a fiscalização de produtos de consumo final pré-medidos, fazendo a 

verificação metrológica por amostragem do conteúdo embalado ou envasado; 

 

II – fiscalizar a fabricação e a comercialização dos produtos pré-medidos; 

 

III – autuar infratores na forma da legislação específica; e 

 

IV – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 3º À Divisão de Taxímetro, que será chefiada por um Chefe de Divisão com função 

gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, compete: 

 

I – executar aferição e fiscalização de taxímetros instalados nos táxis licenciados; 

 

II – elaborar relatórios dos serviços realizados e apresentar prestação de contas da 

receita arrecadada; e 

 

III – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 4º A Divisão Regional tem por competência desenvolver as atividades técnicas de 

fiscalização, inspeção, controle, análise, exame, interdição e autuação e verificação periódicas 

e eventuais, nas áreas previstas pelo Sistema Nacional de Metrologia Legal e Qualidade 

Industrial. 
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Subseção II 

Da Gerência de Qualidade 

 

Art. 19. A Gerência de Qualidade, que será exercida por um Gerente com função 

gratificada Símbolo FG-1, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, tem por 

competência: 

 

I – formular e apresentar propostas e planos de atividades inerentes aos serviços 

especiais a serem executados; 

 

II – propor normas internas e instruções de procedimento, relacionados à sua área de 

competência e em articulação com a Superintendência Ajunta Técnica; 

 

III – manter registro das atividades executadas e emitir relatórios periódicos de suas 

atividades; 

 

IV – estruturar e implantar o serviço de informações sobre metrologia, normalização, 

qualidade industrial e proteção ao consumidor; e 

 

V – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 1º À Divisão Têxtil, que será exercida por um Chefe de Divisão com função 

gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, compete: 

 

I – executar a fiscalização dos produtos têxteis fabricados e comercializados em todo 

o estado de Alagoas; 

 

II – autuar infratores na forma da legislação específica; 

 

III – subsidiar os organismos de defesa do consumidor com informações para estudo 

e análise dos produtos têxteis industrializados ou comercializados; 

 

IV – elaborar relatórios dos serviços realizados e apresentar prestação de contas da 

receita arrecadada; e 

 

V – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 2º À Divisão de Produtos Certificados, que será exercida por um Chefe de Divisão 

com função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 
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I – fiscalizar a comercialização dos produtos com certificação de conformidade 

técnica, priorizando os produtos cujo uso impactam diretamente a saúde e a segurança do 

consumidor; 

 

II – exercer a fiscalização de produtos industrializados de consumo final de 

comercialização tecnicamente regulamentada; 

 

III – elaborar relatórios dos serviços realizados e apresentar prestação de contas da 

receita arrecadada; e 

 

IV – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

§ 3º À Divisão de Produtos Perigosos, que será exercida por um Chefe de Divisão 

com função gratificada Símbolo FG-2, designado pelo Diretor Presidente do INMEQ/AL, 

compete: 

 

I – exercer a inspeção técnica quanto aos aspectos da segurança e fazer a verificação 

metrológica de veículos e equipamentos de transporte de cargas perigosas e sólidas; 

 

II – executar e manter registros dos serviços de calibração e aferição de instrumentos 

especiais; 

 

III – elaborar relatórios dos serviços realizados e apresentar prestação de contas da 

receita arrecadada; e 

 

IV – executar outras atividades inerentes à sua área de competência. 

 

TÍTULO III 

DAS RECEITAS 

 

Art. 20. Constituem receitas do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – 

INMEQ/AL: 

 

I – a remuneração devida em razão de execução de atividades delegadas; 

 

II – as multas impostas a infratores dos regulamentos técnicos e de normas legais; 

 

III – os juros de mora e emolumentos devidos pelos inadimplentes; 

 

IV – dotações próprias que lhe forem consignadas no orçamento estadual; 

 

V – transferências, auxílios ou subvenções federais, estaduais ou municipais; 
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VI – recursos provenientes de operações de créditos, inclusive os oriundos de 

empréstimos ou financiamentos; 

 

VII – rendas resultantes de seu patrimônio; 

 

VIII – recursos de outras fontes internas ou externas, públicas ou privadas; 

 

IX – subvenções, doações, legados e outras fontes eventuais; e 

 

X – contribuições de qualquer natureza. 

 

Parágrafo único. A receita do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – 

INMEQ/AL será aplicada integralmente na manutenção, no financiamento de despesas de 

custeio, de pessoal e na aquisição de bens móveis e imóveis que se façam necessários ao 

perfeito funcionamento da Autarquia, obedecidos as normas e procedimentos constantes da 

legislação pertinente. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos 

consignados no Orçamento Geral do Estado, alocados em favor do Instituto de Metrologia e 

Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL. 

 

Art. 22. Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a abrir: 

 

I – no Plano Plurianual 2004-2007 a programação relativa à criação do Instituto de 

Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL; 

 

II – no orçamento geral do Estado um crédito especial no valor de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinqüenta mil reais), conforme inciso II do art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. 

 

Art. 23. Os cargos de provimento em comissão do INMEQ/AL são de livre 

nomeação e exoneração, através de ato do Governador do Estado. 

 

Art. 24. Ficam criados os cargos de provimento em comissão e as funções 

gratificadas relacionados no Anexo Único da presente Lei. 

 

Art. 25. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à implementação do 

Regimento Interno do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL. 
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Parágrafo único. Os cargos efetivos a serem criados por Lei, de acordo com as 

necessidades do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, serão 

preenchidos apenas por concurso público de provas ou provas e títulos, de conformidade com 

o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 

 

Art. 26. A lotação genérica e específica dos cargos do Instituto de Metrologia e 

Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, será definida por decreto do Chefe do Poder Executivo, 

mediante proposta do Diretor Presidente da autarquia, observados os quantitativos fixados em 

lei específica. 

 

Art. 27. As atividades operativas da autarquia serão executadas inicialmente e 

temporariamente por servidores cedidos dos órgãos e entidades da Administração Direta ou 

Indireta por um prazo máximo de 01 (um) ano, quando serão substituídos por servidores 

efetivos. 

 

Art. 28. Os arts. 26 e 36 da Lei Delegada nº 1, de 08 de janeiro de 2003, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 26. (...) 

 

(...) 

 

§ 7º (...) 

 

II – (...) 

 

c) (...) 

 

1. Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL; e (NR) 

 

2. Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL.” (AC) 

 

(...) 

 

“Art. 36. (...) 

 

(...) 

 

I – (...) 

 

(...) 
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j) a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas ARSAL, 

vinculada à Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças; 

(NR) 

 

l) a Agência Alagoana de Habitação e Urbanismo – AGAHU, vinculada à 

Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura e Serviços; e (NR) 

 

m) o Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, vinculado 

à Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Serviços.” (AC) 

 

(...) 

 

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 30. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, em Maceió, 23 de dezembro 

de 2004, 116º da República. 

 

 

RONALDO LESSA 

Governador 

 
Este texto não substitui o publicado no DOE do dia 24.12.2004.  
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LEI Nº 6.547, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Instituto de Metrologia 

e Qualidade de Alagoas – INMEQ/AL, a que se refere o art. 24. 

 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

 

SÍMBOLO 

 

QUANTITATIVO 

 
 

Diretor Presidente 
 

SE-2 
 

1 
 

Assessor Técnico 
 

AS-1 
 

3 
 

Coordenador Jurídico 
 

DS-1 
 

1 

 

Coordenador de Planejamento 
 

DS-1 
 

1 
 

Assessor de Comunicação 
 

AS-2 
 

1 
 

Diretor Administrativo-Financeiro 
 

DS-2 
 

1 

 

Diretor Técnico 
 

SE-3 
 

1 
 

Gerente 
 

FG-1 
 

4 
 

Chefe de Divisão 
 

FG-2 
 

11 

 

Chefe de Setor 
 

FG-3 
 

5 

 


