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Cadastrar usuário
Para cadastrar um novo usuário, você deve estar na página inicial do Portal
de Serviços do Inmetro, clique no botão “Realizar Login”, onde você será
redirecionado para a página de login do usuário, nesta tela você poderá clicar no
link “Cadastre-se”.

Figura 1

Figura 2

Para efetuar o cadastro digite as informações que se pede:
1. Selecione a Tipo de Acesso;
2. Selecione a opção CPF ou CNPJ e digite o número do documento;
2. Nº de Registro do Inmetro (é o número da autorização referente ao
credenciamento junto ao Inmetro, o número possui 8 dígitos);
3. E-mail (o e-mail informado será o seu login de acesso);
4. Senha (deve conter no mínimo 6 caracteres).

É possível cadastrar vários usuários para a mesma oficina permissionária
/empresa autorizada, porém, o e-mail de acesso deve ser diferente daqueles já
cadastrados. Ao digitar o Nº do Registro o sistema fará uma validação para saber se
a autorização informada corresponde ao CPF/CNPJ da oficina credenciada.
Após efetuar o cadastro, caso seja o primeiro acesso este estará liberado, os
próximos cadastros deverão ser liberados pelo Inmetro ou por um usuário já
cadastrado, sendo assim, você deverá solicitar a liberação do cadastro ao órgão
delegado do Inmetro no estado ou algum usuário de sua empresa que já tenha
acesso, após a liberação, você poderá acessar o PSIE.

Figura 3

Realizar o Login
A tela de 2ª Via de GRU e Extrato é protegida por autenticação de usuário, por
este motivo, quando o usuário clicar sobre o ícone da Segunda Via de GRU na página
inicial, ou no menu Serviços / 2ª Via e Extrato de GRU, caso ele não esteja
autenticado, ele será redirecionado a página de login, o usuário deverá realizar o login
utilizando uma das opções disponíveis abaixo:
Usuário de Oficina Permissionária ou Empresa Autorizada

Caso o usuário seja representante de uma oficina permissionária ou empresa
autorizada, ele já deve possuir cadastro no PSIE, que lhes concedem acesso aos
módulos destinados aos seus respectivos serviços, neste caso, o login poderá ser
efetuado utilizando essas credenciais.

Figura 4
Após informar o seu e-mail e senha, o usuário deverá clicar no botão “Entrar”.

Usuário do SGI

Caso o usuário seja servidor ou colaborador do Inmetro, e possua acesso ao
sistema SGI, ela poderá se logar no PSIE utilizando as credenciais do SGI, para isto,
na tela de login, o usuário deverá clicar no botão “Entrar com SGI”.

Figura 5
Ao selecionar o login pelo SGI, o usuário deve informar o seu login, senha e
estado, e clicar no botão “Entrar”.

Figura 6

Usuário do Gov.Br

Caso o usuário não possua nenhum cadastro no PSIE, não possua nenhum
vínculo com oficina permissionária ou empresa autorizada, e não seja um servidor ou
colaborador do Inmetro.
Este usuário deverá se autenticar no sistema utilizando a sua conta Gov.Br,
para isto, o usuário deverá clicar no botão “Entrar com gov.br”.

Figura 7
Após clicar neste botão, o usuário será redirecionado ao formulário de login
do Gov.Br, onde deverá informar o seu CPF e clicar em avançar, posteriormente
informar a sua senha e clicar em “Entrar”.

Figura 8

Meu Painel
A página inicial apresentada à oficina é “Meu Painel”. Nesta página é possível
verificar diversas informações de sua permissionária, como os dados da
permissionária (Razão Social, Nº Autorização, etc.), últimos reparos realizados e
algumas estatísticas exibidas através de gráficos.

Figura 9

Nesta tela, você poderá também realizar a alteração de senha caso
necessário, clicando no botão “Alterar Senha” do painel “Meus Dados”.

Meus Lacres
Em “Meus Lacres Azuis”, são listados todas os lacres adquiridos pela empresa.
Nesta tela, a oficina poderá pesquisar as “faixas de lacres” por período de entrega
(data em que os documentos foram adquiridos), fazendo isto, ele estará filtrando os
resultados listados.
Esta tela também exibe um “Resumo de Utilização”, que são os totalizadores com a
quantidade de documentos por situação.

Figura 10

Detalhar
Para obter as informações detalhadas de uma faixa de lacres azuis, basta o usuário
localizar a faixa desejada e clicar no botão da lista referente a coluna “detalhar”.

Figura 11
Após clicar no botão detalhar, o PSIE irá exibir todos os documentos da cartela, neste
ponto, caso um documento tenha o status “Utilizado”, o usuário poderá clicar neste item e
visualizar os detalhes do reparo.

Figura 12

Distribuir
Para distribuir os lacres de uma faixa entre os seus mecânicos, basta o usuário
localizar a faixa desejada, e clicar no botão da lista referente à coluna “distribuir”.

Figura 13
Será exibida uma janela onde o usuário terá as opções “Distribuir Lacres” e
“Recolher Lacres”.

Figura 14

Ao clicar em Distribuir, basta selecionar o mecânico, informar a data de entrega
dos lacres, clicar e arrastar sobre a numeração desejada. Após selecionar os lacres,
clique em Salvar para concluir a distribuição.
Após a distribuição dos lacres, somente o mecânico de posse do documento
poderá utilizá-lo.

Figura 15

Para recolher lacres de posse de um mecânico, e redistribui-los a outros
mecânicos, basta clicar em “Recolher Lacres”, selecionar a Data de Entrega e clicar
e arrastar sobre os lacres desejados, após a seleção, clicar em Salvar.
Após o recolhimento, os documentos podem ser redistribuídos novamente para
outros mecânicos.

Imprimir
Você também pode imprimir relatórios dos documentos de uma faixa, para
isso, localize a faixa na lista e clique no botão “Imprimir”.

Figura 16
Serão exibidos os relatórios disponíveis para impressão, após clicar no
relatório, será aberta uma nova aba com o relatório desejado em pdf.

Figura 17

Relatórios Disponíveis







Imprimir Faixa Completa
Imprime um documento em pdf com os detalhes de toda a faixa, exibindo no
relatório o status de cada documento.
Imprimir as Pendências
Imprime todos os documentos pendentes da faixa; caso a faixa não tenha
nenhum documento pendente exibe “Nenhum documento pendente na Faixa”.
Imprimir os Reparos da Faixa
Imprime a relação de reparos realizados com os documentos desta faixa.
Imprimir a Distribuição
Imprime todos os documentos da faixa agrupados por mecânico a quem o
documento foi distribuído.

Prestação de Contas
Recomendamos a utilização do navegador Google Chrome que pode ser
baixado no endereço https://www.google.com/chrome?hl=pt-br.
É necessário no mínimo 1 MB de conexão com a internet para o bom
funcionamento do sistema.

Figura 18

Para iniciar a sua prestação de contas clique na opção de o menu “Realizar
Prestação de Contas”. Na página de prestação, que pode ser vista na Figura 15, digite
o CNPJ/CPF do proprietário do instrumento que teve a manutenção realizada.
Empresas de medidores de velocidade, onde o reparo é realizado em seu
próprio instrumento, o CPNJ digitado será o próprio CNPJ do cadastro junto ao
Inmetro.
Existem 3 situações que podem ocorrer ao pesquisar o CNPJ:
1. O proprietário e seus instrumentos já estão cadastrados no banco de
dados do Inmetro;
2. O proprietário está cadastrado no banco de dados do Inmetro, mas não
possui instrumento vinculado;
3. O proprietário não está cadastrado.

1. Proprietário e Instrumentos Já Cadastrados
Quando digitar um CNPJ/CPF que já estiver cadastrado o sistema exibirá uma
janela conforme imagem abaixo.

Figura 19

Para selecionar um dos instrumentos que aparecer na lista, confira o número
do Inmetro, o número de série e o endereço proprietário, pois pode ser que apareça
mais de um registro na lista, clique no botão “Selecionar” para continuar a prestação
de contas.

2. O proprietário está cadastrado, mas não possui instrumentos
3. O proprietário não está cadastrado.
Em ambos os casos, não é possível realizar a prestação de contas até que os
dados sejam inseridos na base de dados do Inmetro pelo IPEM (órgão delegado do
Inmetro no estado).

Instrumento Selecionado

Ao selecionar o instrumento, o sistema irá preencher automaticamente
algumas informações, tais como, número do Inmetro, número de série e marca.

Figura 20

Caso seja o primeiro reparo de um instrumento cadastrado via declaração da
conformidade, a tela irá apresentar o seguinte campo.

Figura 21
Nele será selecionado o tipo de serviço.
Utilize "Instalação" quando for informar os lacres azuis utilizados na instalação
do instrumento após a declaração da conformidade.
Utilize "Reparo" quando for informar uma manutenção/reparo realizada no
instrumento.

Agora será necessário informar o mecânico responsável pelo reparo, a data do
reparo, e as informações da ordem de serviço, como Nº da O.S e a sua descrição,
além de informar as marcas de selagem (lacres azuis) utilizadas no reparo e as
marcas de selagem (lacres) que foram rompidas.

Figura 22

Os lacres só poderão ser rompidos pela permissionária sem prévia
autorização, caso estejam afixados no plano de selagem secundário, definidos pela
portaria de aprovação do modelo, desta forma o PSIE somente irá permitir que sejam
baixados lacres azuis utilizados nestes locais.

Figura 23
Caso seja necessário realizar o rompimento de lacres do plano principal, a
oficina deverá solicitar uma autorização ao Inmetro, se o Inmetro autorizar que a
oficina realize o rompimento (o processo de solicitação será descrito mais a frente) o

PSIE irá exibir a opção para que a permissionária possa informar os lacres utilizados
no plano principal.

Figura 24

Para informar os lacres rompidos, o procedimento é o mesmo já utilizado para
informar os lacres afixados no equipamento, basta selecionar o tipo de ação, o local
de utilização em que o lacre estava, e o número do lacre, após informar, basta clica
no botão adicionar.

Figura 25

Em casos onde não é possível informar as marcas de selagens (lacres)
rompidas, seja por a numeração estar ilegível, ou o equipamento não ter nenhum
lacre, ou qualquer outro motivo, você poderá descrever este motivo utilizando o
campo habilitado.

Figura 26
Após informar todos os dados do reparo, o usuário poderá clicar em “Salvar
Reparo” para concluir a prestação de contas.

Caso queria continuar com a prestação de contas nos instrumentos do
proprietário selecionado, não é necessário efetuar a pesquisa novamente para trazer
os equipamentos cadastrados, basta clicar no botão “Lista de Instrumentos” para
que a lista seja aberta novamente.

Reparos Realizados
Nesta tela, você poderá consultar todos os seus reparos informados no PSIE.
É possível filtrar os reparos pela data do reparo, ou pelo CNPJ do proprietário
do instrumento reparado.

Figura 27

Após realizar a consulta, também será possível efetuar a impressão do
resultado da pesquisa em um documento PDF ou no formato do Excel. Para isso
utilize as opções de download que podem ser vistas na figura abaixo.

Figura 28

Solicitações
Nesta tela, serão listadas todas as solicitações cadastradas pela empresa
permissionária, é possível filtrar as solicitações utilizando o filtro de Status e
intervalo de datas da solicitação.
Após informar os filtros desejados, basta clicar em “Consultar” para que o
PSIE liste os resultados de acordo com os filtros informados.

Figura 29

Solicitações de Rompimento de Lacres
Aviso 1: A oficina só deve realizar a solicitação de rompimento de
lacres, caso precise romper lacres que estão localizados no plano de selagem
principal.

Aviso 2: Recomendamos que a solicitação seja cadastrada com
antecedência a data do reparo, isto para que o IPEM tenha mais tempo para
analisar a solicitação, desta forma, ao identificar a necessidade de
manutenção no equipamento, cadastre a solicitação de rompimento com o
máximo de antecedência possível.

Cadastrar
Para cadastrar uma nova solicitação de rompimento de lacres, o usuário
deverá clicar em nova solicitação, será exibida a tela de seleção da solicitação,
onde o usuário deverá escolher o tipo de solicitação “Rompimento de Lacres” e
clicar em “Prosseguir. ”

Figura 30

Ao clicar em prosseguir, o usuário será redirecionado para a tela de “Nova
Solicitação”, nesta tela, ele terá que informar obrigatoriamente o mecânico, a data
do reparo, e os instrumentos que desejam realizar o rompimento dos lacres no
plano de selagem principal.
Inicialmente a tela irá listar os medidores de velocidade pertencentes a
própria permissionária, se for solicitar o rompimento para instrumentos de sua
propriedade, basta preencher todas as informações.
Caso seja necessário solicitar o rompimento para medidores de velocidade
que não pertençam a própria permissionária, como por exemplo uma filial ou um
cliente para quem se presta serviços, você deverá clicar em “Alterar Proprietário”,
digitar o CNPJ/CPF do proprietário e “Consultar”, serão listados os proprietários
encontrados, onde você poderá selecionar o proprietário desejado.
Atenção: somente é possível uma solicitação por proprietário, não
sendo possível realizar uma solicitação para medidores que pertençam a
proprietários diferentes.

Figura 31
Para selecionar os medidores em que se deseja realizar o rompimento, o usuário
deverá utilizar os campos Número de Inmetro e Número de Série, estes campos se auto
completam, possibilitando a pesquisa de um equipamento ao digitar o valor no campo.

Figura 32

Figura 33
Outra alternativa é utilizar o botão Listar Todos, clicando neste botão, será aberta
uma janela com a lista de instrumentos do proprietário selecionado, será possível navegar
entre os registros utilizando a paginação da tela, para selecionar o instrumento basta clicar
no ícone de selecionar.

Figura 34

Após informar todos os dados, basta clicar em “Enviar Solicitação” para que a
solicitação seja salva, inicialmente a solicitação terá o status “Aguardando
Aprovação” até que o IPEM a analise, e decida entre aprovar ou reprovar a
solicitação.

Visualizar / Acompanhar Andamento
Para visualizar os dados da solicitação, basta o usuário localiza-la na lista de
solicitações, após localizar a solicitação desejada, basta clicar no botão “Visualizar”
a direita da lista de solicitações.

Figura 35
Ao clicar em “Visualizar”, o usuário será redirecionado para a tela de
visualização da solicitação, nesta tela, é possível acompanhar o progresso da
solicitação.
Após a solicitação ser aprovada pelo IPEM, o mecânico poderá realizar o
reparo e romper lacres no plano de selagem principal sem o acompanhamento dos
fiscais do Inmetro.

Figura 36

Após a realização do reparo nos instrumentos da solicitação, a
permissionária deverá realizar a prestação de contas destes serviços, como a
solicitação de rompimento foi aprovada, é possível informar os lacres azuis
utilizados no plano de selagem principal.
Será disponibilizada a opção para que o usuário seleciona locais de
Utilização do plano de selagem principal conforme imagem abaixo.

Figura 37

Após informar todos os reparos da solicitação na prestação de contas, a
solicitação é finalizada automaticamente, agora, ao visualizar a solicitação é
possível detalhar o reparo realizado em cada instrumento clicando no botão
“Detalhar Reparo” na lista de instrumentos da solicitação.

Figura 38

Solicitação Reprovada
Com a solicitação reprovada, não é permitido a oficina realizar o rompimento
de lacres do plano principal sem o acompanhamento de um fiscal do Inmetro. Neste
caso, o Inmetro enviará o fiscal para acompanhar o rompimento presencialmente.
Para acordar a data do rompimento, o PSIE irá disponibilizar a troca de
mensagens entre IPEM e permissionária na tela da solicitação.

Figura 39

Figura 40

Solicitações de Verificação em Medidores de
Velocidade
Cadastrar
Para cadastrar uma nova solicitação de Verificação em Medidores de
Velocidade, o usuário deverá clicar em nova solicitação, será exibida a tela de
seleção da solicitação, onde o usuário deverá escolher o tipo de solicitação
“Verificação em Medidores de Velocidade” e clicar em “Prosseguir. ”

Figura 41

Ao clicar em prosseguir, o usuário será redirecionado para a tela de “Nova
Solicitação”, nesta tela, ele terá que informar obrigatoriamente a regional que irá
atender à solicitação, e os instrumentos em que se desejam realizar a verificação.

Figura 42

Para selecionar os medidores em que se deseja realizar a verificação, o usuário
deverá utilizar os campos Número de Inmetro e Número de Série, estes campos se auto
completam, possibilitando a pesquisa de um equipamento ao digitar o valor no campo.

Figura 43

Figura 44
Outra alternativa é utilizar o botão Listar Todos, clicando neste botão, será aberta
uma janela com a lista de instrumentos do proprietário selecionado, será possível navegar
entre os registros utilizando a paginação da tela, para selecionar o instrumento basta clicar
no ícone de selecionar.

Figura 45

Caso deseje solicitar uma verificação inicial para um instrumento, o usuário
deve clicar em Cadastrar Novo e informar os dados do novo instrumento.

Figura 46

Caso seja necessário solicitar a verificação para instrumentos que não
estejam associados ao cadastro do proprietário da permissionária, é possível
procurar em outros cadastros existentes na base de dados que tenham o mesmo
CNPJ da permissionária, para isto, você deverá clicar em “Alterar Proprietário”,
serão listados os proprietários encontrados para o CNPJ da permissionária, onde
você poderá selecionar o proprietário desejado.

Figura 47

Atenção: Somente é possível solicitar verificações de medidores para
proprietários cadastrados com o seu próprio CNPJ.

Atenção: Somente é possível uma solicitação por proprietário, não sendo
possível realizar uma solicitação para medidores que pertençam a
proprietários diferentes.

Após informar os instrumentos para a solicitação, basta clicar em “Enviar
Solicitação” para que a solicitação seja salva, inicialmente a solicitação terá o status
“Aguardando Aprovação” até que o IPEM a analise, e decida entre aprovar ou
reprovar a solicitação.

Visualizar / Acompanhar Andamento
Para visualizar os dados da solicitação, basta o usuário localiza-la na lista de
solicitações, após localizar a solicitação desejada, basta clicar no botão “Visualizar”
a direita da lista de solicitações.

Figura 48

Ao clicar em “Visualizar”, o usuário será redirecionado para a tela de visualização da
solicitação, nesta tela, é possível acompanhar o progresso da solicitação.

Figura 49

Após a solicitação ser aprovada pelo IPEM, será disponibilizada a GRU para
o pagamento antecipado, está GRU poderá ser impressa na tela de visualização da
Solicitação.

Figura 50

Após o pagamento da GRU, o IPEM irá disponibilizar as datas para a
realização do serviço, estas datas devem ser acordadas entre o IPEM e a
permissionária, isto pode ser feito via troca de mensagens. Após a definição da data
no sistema, o fiscal do Inmetro irá ao local e realizará a verificação.

Figura 51

Figura 52

Após a realização do serviço pelo IPEM, será disponibilizado o laudo modelo
preenchido para a conferência, também deverão ser enviadas ao IPEM as fotos das
passagens do veículo, conferido o laudo modelo e as fotos, o certificado será
emitido para os instrumentos da solicitação, este certificado deverá ser retirado na
sede do IPEM.

Solicitações de Aquisição de Documentos
Cadastrar
Para cadastrar uma nova solicitação de aquisição de documentos, o usuário
deverá clicar em nova solicitação, onde será redirecionado para a tela de “Nova
Solicitação”, nesta tela, ele terá que informar obrigatoriamente a “Forma de Envio” dos
documentos, se houver apenas uma forma de envio para o estado, este campo já
estará selecionado e desabilitado para a seleção.
Após selecionar a forma de envio, o usuário deverá selecionar a Regional que
irá lhe atender, também deverá informar obrigatoriamente a quantidade de Marca de
reparado “e ou” Lacres Azuis que deseja adquirir.
Após informar os dados solicitados, basta clicar em “Enviar Solicitação”, caso
todos os dados estiveram corretos e válidos, a solicitação será enviada a regional
de destino, e o usuário será redirecionado para a lista de solicitações, caso algum
dado esteja faltando, o PSIE irá exibir a mensagem com as inconsistências
encontradas, basta corrigi-las e enviar a solicitação novamente.

Figura 53

Excluir
Somente é possível realizar a exclusão de uma solicitação caso a mesma ainda
esteja aguardando a aprovação do IPEM.
Neste caso, ao visualizar a solicitação o botão de “Excluir” estará disponível para a
oficina, basta clicar sobre o botão e confirmar que deseja realizar a exclusão da solicitação.

Figura 54

Visualizar / Acompanhar Andamento
Para visualizar os dados da solicitação, basta o usuário localiza-la na lista de
solicitações, após localizar a solicitação desejada, basta clicar no botão “Visualizar”
a direita da lista de solicitações.

Figura 55
Ao clicar em “Visualizar”, o usuário será redirecionado para a tela de
visualização da solicitação, nesta tela, é possível acompanhar o progresso da
solicitação e realizar as interações quando solicitado.

Figura 56

Após a solicitação ser aprovada pelo IPEM/Regional, será disponibilizada a
GRU (cobrança) para o pagamento, ela será exibida em “Documentos da
Solicitação” na tela de visualizar, e estará disponível para pagamento utilizando
duas opções.
Boleto Bancário: O Pagamento realizado via GRU cobrança (compensação
bancária), poderá levar até 48h para a efetiva quitação e liberação para a realização
do serviço;
PagTesouro: O pagamento realizado via PagTesouro poderá ser efetivado
utilizando as opções PIX ou Cartão de Crédito. Ao efetivar o pagamento, a sua
quitação e liberação para a realização do serviço será automática;

Figura 57
Ao clicar no botão Pagar GRU, o sistema irá disponibilizar uma janela modal
com as duas opções de pagamento.

Figura 58

Ao selecionar a opção “Imprimir”, uma nova aba será aberta em seu
navegador com a GRU em arquivo .pdf disponível para a impressão ou download.

Figura 59

Ao selecionar a opção “PagTesouro”, a janela modal receberá a interface de
pagamentos do PagTesouro, e o usuário poderá optar por duas formas de
pagamento, “PIX” ou “Cartão de Crédito”, basta seguir as instruções da tela e
concluir o pagamento.

Figura 60

Após a conclusão do pagamento utilizando a opção PagTesouro, o sistema já
irá exibir a GRU como quitada.
Após a conclusão do pagamento utilizando a opção Boleto Bancário, o
usuário deverá aguardar os dados do pagamento entrar no sistema, o que poderá
demorar até 48h.
Finalizado o pagamento, o IPEM/Regional irá disponibilizar a numeração das
marcas de reparado, concluindo a etapa “Venda IPEM”.
Obs:. A disponibilização de GRU se aplica a solicitações em que se pede
Marca de Reparado, para solicitações onde se pede apenas lacres azuis, esta etapa
não existe, neste caso, serão disponibilizados os documentos para a oficina, já
concluindo a etapa “Venda IPEM”.

Após a conclusão da etapa “Venda IPEM”, os documentos serão enviados
pelos correios ou retirados pela oficina no próprio órgão, isto irá depender se o
IPEM ao qual se solicitou os documentos trabalhar com o envio via correios, e se
você selecionou está opção ao cadastrar a solicitação.
Ao receber/retirar os documentos, basta visualizar a solicitação e acusar o
recebimento, clicando no botão “Sim, Foram Recebidos”, fazendo isto, a solicitação
será finalizada.

Figura 61

Solicitação Reprovada
A solicitação poderá ser reprovada pelo IPEM/Regional, isto irá ocorrer
quando o órgão julgar que a quantidade de documentos solicitados não corresponde
a necessidade de sua oficina, ou caso a quantidade de pendências esteja maior que
a média de utilização nos últimos 3 meses.
Quando a solicitação for reprovada, o IPEM/Regional irá lhe fornecer uma
justificativa para a reprovação.

Figura 62

Mensagens
A qualquer momento, é possível enviar mensagens ao IPEM, para enviar a
mensagem em uma solicitação, basta clicar no botão “Nova Mensagem”.

Figura 63
Ao clicar em “Nova Mensagem”, o PSIE irá solicitar o assunto e a mensagem
a ser enviada, basta preencher o formulário com os dados desejados e clicar em
“Enviar Mensagem”.

Figura 64
As mensagens enviadas serão listadas como na imagem abaixo. É possível
responder uma mensagem recebida ou enviar novas mensagens clicando em
“Responder”.

Figura 65
As mensagens serão agrupadas por assunto, após ser criados mensagens
para todos os assuntos, não é possível iniciar novas mensagens, apenas responder
as que já estão em discussão.

Mecânicos
Para verificar os mecânicos/técnicos vinculados à sua permissionária utilize o
menu “Mecânicos”.
Ao clicar no menu, serão exibidos os mecânicos vinculados a sua empresa.

Figura 66

Também é possível ver todos os documentos disponíveis e utilizados por este
mecânico, para isto, basta clicar sobre o tipo de documento desejado no rodapé do
cartão do mecânico, a seguinte tela será exibida.

Figura 67

Fale Conosco
Para entrar em contato com o suporte técnico do portal PSIE em caso de erro,
sugestões ou dúvidas, envie e-mail para suportepsie@inmetro.rs.gov.br.
Você pode utilizar o nosso formulário de contato, basta preencher o formulário
e clicar em “Enviar”, após enviar o e-mail, basta aguardar a sua resposta.

Figura 68

