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Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML 

 

A OIML foi fundada em 1955, com o intuito de promover a 

harmonização dos procedimentos no âmbito da metrologia legal.   

Para cumprir o seu papel a OIML foi estruturada da seguinte maneira: 

 

Conferência Internacional de Metrologia Legal  

 

Essa conferência é composta por representantes dos países membros da organização, por 

países que se unem à OIML como observadores e por associações de instituições 

internacionais.  

As reuniões ocorrem a cada 4 anos e visam definir a política geral e promover a 

implementação das diretrizes metrológicas da OIML.  

 

Comitê Internacional de Metrologia Legal (CIML) 

Esse comitê realiza reuniões anualmente com o objetivo de avaliar o progresso técnico e as 

operações administrativas da OIML.  

 

Comitês e Subcomitês Técnicos 

São compostos por representantes dos países membros da OIML, de organizações 

internacionais técnicas e de normalização, associações de fabricantes e organismos 

reguladores regionais responsáveis pela obtenção de consensos internacionais na 

comunidade de metrologia legal. O objetivo desse comitê é estabelecer diretrizes técnicas 

internacionais para o desempenho metrológico e avaliar os procedimentos de testes dos 

instrumentos de medição sujeitos a controles legais.  

 

Bureau Internacional de Metrologia Legal (BIML) 

Atua como secretaria e sede da OIML, trabalhando na coordenação das atividades técnicas e 

na preparação, impressão e distribuição das publicações da OIML.  

 

https://www.oiml.org/en
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 Em 1991 a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) criou um sistema de 

certificação chamado Sistema de Certificado OIML. Esse sistema tem o objetivo de facilitar a 

realização dos serviços de metrologia legal e aprovar os instrumentos de medição de acordo 

com as determinações da OIML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


