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Cadastrar usuário
Para cadastrar um novo usuário, acesse a página inicial do PSIE - Portal de
Serviços do Inmetro, link: https://servicos.rbmlq.gov.br , e clique no botão “Realizar
Login”. Você será redirecionado para a página de login do usuário, nesta tela, clique
na opção “Cadastre-se”, conforme figuras 1 e 2.

Figura 1

Figura 2

Na tela seguinte, preencha as seguintes informações:

1. Tipo de acesso: Oficina Permissionária;
2. Selecione o seu Estado;
3. Selecione o tipo de documento, podendo ser CPF ou CNPJ, e digite o
número (deve ser o mesmo utilizado no cadastro da oficina permissionária no
Órgão Delegado do Inmetro);
4. Número de Registro do Inmetro (é o número da autorização referente ao
credenciamento junto ao Inmetro, o qual possui 8 dígitos);
Obs.: Ao digitar o “Número do Registro do Inmetro”, o sistema fará uma
validação para verificar se a autorização informada corresponde ao CPF/CNPJ
da oficina credenciada.
5. E-mail (o e-mail informado será seu login de acesso ao PSIE);
6. Senha (deve conter no mínimo 6 caracteres).

Após a conclusão do preenchimento das informações, clique no botão
“Cadastrar”, conforme figura 3.

É

possível

cadastrar

vários

usuários

para

a

mesma

oficina

permissionária, porém, o e-mail de acesso deverá ser diferente daqueles já
cadastrados.

Figura 3

Após realizar o cadastro do primeiro usuário da oficina permissionária, o
acesso ao PSIE já estará liberado.
A partir do segundo cadastro de usuário, o acesso deverá ser liberado por
colaborador da oficina permissionária que já tenha acesso ao PSIE, o qual deverá
realizar login com suas credenciais e clicar na opção “Meus Usuários”.
Em “Meus Usuários”, clique no botão de cor verde “Ativar Usuário” para
realizar a liberação de acesso do novo usuário cadastrado.
Nesta tela também é possível desativar usuários que não mais estejam
vinculados à oficina permissionária, para isso, basta clicar no botão de cor vermelha
“Desativar Usuário”.
Caso exista apenas um usuário cadastrado, este tenha perdido acesso ao
PSIE e não seja possível realizar o procedimento de recuperação de senha (descrito
adiante neste manual), será necessário solicitar a liberação do novo usuário ao Órgão
Delegado do Inmetro em seu Estado (IPEM), visto que, não será possível acessar a
opção “Meus Usuários”.
Segue o link da página do PSIE com informações para contato com os Órgãos
Delegados do Inmetro nos Estados:
https://servicos.rbmlq.gov.br/Suporte/InmetroNosEstados
Na seção “Filtros para a pesquisa” é possível filtrar o resultado por “Status” do
usuário, basta selecionar a opção desejada e clicar no botão “Consultar”. Por padrão,
o PSIE seleciona sempre a opção “Todos”.

Figura 4

Edição dos Dados do Usuário

O PSIE permite a alteração de alguns dados do usuário, para isso, clique no
botão “Dados do Usuário”, na parte superior direita da tela, conforme destacado na
Figura 4, na página anterior.
Na página "Dados do Usuário", você poderá alterar o nome, telefone e e-mail
para notificações (não é o e-mail de login), além de efetuar a verificação de e-mail e
ativar ou desativar notificações do PSIE.
Ressalto que, a fim de manutenção de histórico, não é possível a exclusão de
usuários ou alteração de e-mail de login.
Caso deseje realizar login com outro e-mail, será necessário criar um novo
usuário para acesso ao PSIE. Nesse procedimento você não perderá nenhuma
informação da sua área de permissionária, visto que, o cadastro da oficina será o
mesmo.
Na figura 5 constam os detalhes referentes às informações do usuário que são
editáveis, ou seja, que podem ser alteradas.

Figura 5

Recuperação de Senha no PSIE

Para recuperar a senha de acesso ao PSIE, você deverá acessar a página
inicial do Portal de Serviços, por meio do link: https://servicos.rbmlq.gov.br
e seguir os seguintes passos:
- Clique no botão “Realizar Login”.
- Na página seguinte, clique na opção “Esqueci a Senha”, na seção “Login do
Usuário”.
Digite o e-mail de login e clique no botão “Recuperar Senha”.

A senha cadastrada será enviada para o e-mail informado, para que seja
possível efetuar o login no PSIE.
Caso não receba a mensagem no e-mail, sugiro que verifique também a caixa
de SPAM.
Caso não obtenha êxito no procedimento de recuperação de senha, será
necessário cadastrar um novo usuário.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Realizar o Login
Para realizar login no PSIE, você deverá acessar a página inicial do Portal de
Serviços, por meio do link: https://servicos.rbmlq.gov.br , e seguir os seguintes
passos:
- Clique no botão “Realizar Login”.
- Na seção “Login do Usuário” digite o e-mail, a senha e clique no botão
“Entrar”.

Figura 9

Figura 10

Meu Painel
A página inicial apresentada à oficina é “Meu Painel”. Nesta pagina é possível
verificar diversas informações de sua permissionária, como os dados da
permissionária (Razão Social, Nr. Autorização, etc.), últimos reparos realizados e
algumas estatísticas exibidas através de gráficos.
É possível também verificar rapidamente a situação de um selo específico
através da opção “Consultar Situação do Selo” e alterar sua senha caso necessário.

Figura 11

Meu Selos e Meus Lacres
Em “Meus Selos” e “Meus Lacres”, são listadas todas as cartelas de
documentos adquiridos pela empresa.
Nestas telas, a oficina poderá pesquisar as “faixas de documentos” por
períodos 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.
Obs.: Para medidores de velocidade não existirá no menu o item “Meus Selos”.

Figura 12

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

Figura 13

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 14

Figura 15

Distribuir
Para distribuir selos e 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 16
Será exibida uma janela onde o usuário terá as opções “Distribuir Selos” e
“Recolher Selos”.

Figura 17

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

Figura 18

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

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

Figura 19
Serão exibidos os relatórios disponíveis para impressão, após clicar no
relatório, será aberta uma nova aba com o relatório desejado em pdf.

Figura 20

Relatórios Disponivéis


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 distribuido.

Prestação de Contas de Etiquetas de Reparo
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 21

Para iniciar a sua prestação de contas clique na opção do menu “Realizar
Prestação de Contas”. Na página de prestação, que pode ser vista na Figura 15, digite
o CNPJ/CPF do cliente onde foi realizada a manutenção do instrumento. Para itens
do tipo taxímetro é possível também fazer a busca por Permissão/ Alvará.
Existem 3 situações que podem ocorrer ao pesquisar um cliente:
1. O cliente e seus instrumentos já estão cadastrados no banco de dados
do Inmetro;
2. O cliente está cadastrado no banco de dados do Inmetro, mas não
possui instrumento vinculado;
3. O cliente não está cadastrado.

Vale ressaltar que orientações que serão passadas a seguir são válidas para
proprietários ou instrumentos de Bombas Medidores e IPNA. Para cadastrar um
proprietário ou instrumento de outro tipo, é necessário que se entre em contato com
o órgão delegado de seu estado.

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

Figura 22

Selecione 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. Caso não encontre o instrumento desejado para o proprietário,
será necessário informar os dados do equipamento onde foi efetuada a manutenção
manualmente. Para isto, clique em “Cadastrar novo instrumento para este
proprietário” conforme a figura abaixo.

Figura 23
Se o instrumento for encontrado na lista, clique no botão “Selecionar” para
continuar a prestação de contas. O sistema irá preencher automaticamente algumas
informações, tais como, número do Inmetro, número de série e marca. Veja a figura
abaixo.

Figura 24

Agora será preciso informar somente a data do reparo, o número da etiqueta
de reparado, o técnico, as informações da ordem de serviço e algumas informações

específicas para determinados tipos de instrumentos, ex.: Bombas Medidoras e
Balança. Veremos algumas particularidades dessas espécies mais à frente.
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.
2. Somente o Proprietário Cadastrado
Outra situação que pode ocorrer na prestação de contas é a de não
encontrarmos instrumentos cadastrados para o proprietário selecionado. O sistema
irá mostrar a lista com os proprietários, onde iremos selecionar o endereço correto, e
feito isso, como não será encontrado nenhum instrumento, as informações deverão
ser preenchidas manualmente.
3. Proprietário Não Encontrado
Ao digitarmos um CNPJ/CPF para efetuarmos a pesquisa, pode ser que o
sistema não encontre nenhuma informação na base de dados.
Caso isso ocorra, iremos proceder ao cadastramento manual do proprietário
conforme a figura abaixo.

Figura 25

Para o cadastro do novo proprietário é necessário informar os seguintes dados:

1. Razão Social;
2. CEP (Ao informar o CEP o sistema irá buscar os dados do endereço na
base de dados dos correios);
3. Número;
4. Complemento.

Caso o sistema não encontre o CEP, os campos: Estado, Município, Bairro e
Logradouro serão habilitados para o preenchimento manual. Para salvar os dados
clique no botão “Adicionar”. Após o cadastramento correto podemos continuar o
processo de prestação de contas.
A seleção do técnico responsável pelo reparo é automática, ao digitar o número
da etiqueta de reparado, o sistema irá buscar o técnico na distribuição dos
documentos e preencher automaticamente o campo.
Se todos os campos estiverem preenchidos, clique no botão “Salvar Reparo”
para salvar as informações. Alguns campos são validados nesse momento. A etiqueta
de reparado deve pertencer à sua carga ou então o sistema não deixará proceder
com a inserção. Caso tenha problema com a numeração da etiqueta, entre em contato
com o órgão delegado no seu estado.

Marcas de Selagem (Lacres Azuis)
Obs:. Esta secção se aplica as oficinas permissionárias com credenciamentos
em Bombas Medidoras de Combustíveis, Taxímetros, Mototaxímetros, Medidor
de Umidade de Grãos e Medidores de velocidade.
Para informar as marcas de selagem utilizadas e rompidas, utilize os campos
abaixo.

Figura 26
Para informar as marcas de selagem (lacres azuis) utilizadas (afixadas),
selecione o tipo de ação “Afixado”, depois basta selecionar o local em que foi
utilizado e informar o número do lacre, após informar os dados, clique em
“Adicionar”.

Figura 27
Repita este procedimento para todos os lacres afixados no reparo do
equipamento.
Para informar as marcas de selagem (lacres azuis) rompidas, selecione o tipo
de ação “Rompido”, depois basta selecionar o local em que o lacre estava e
informar o número do lacre, após informar os dados, clique em “Adicionar”.

Figura 28
Repita este procedimento para todos os lacres rompidos no reparo do
equipamento.
Caso nenhum lacre tenha sido rompido no reparo do equipamento, é
necessário marcar a opção “Declaro que não retirei nenhuma marca de selagem
do equipamento”.
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 29
Após informar todos os lacres afixados e rompidos, e as outras informações
do formulário de prestação de contas, basta clicar em “Salvar Reparo”.

Balanças
Para a prestação de contas de permissionárias de balança, será necessário
informar a carga máxima do equipamento. Para isso, digite a carga máxima digitando
apenas valores numéricos, como pode ser visto na imagem abaixo.
Selecione também a unidade de medida de acordo com o instrumento que está
sendo inserido. Os valores permitidos são de 1 miligrama até 180 toneladas.

Figura 30

Bombas Medidoras
Para a prestação de contas de instrumentos do tipo Bomba Medidora, algumas
informações específicas são obrigatórias, tais como: Número da OS, os serviços
prestados, e a numeração das marcas de selagem (lacres azul) utilizadas no reparo
e as marcas de selagem (lacres) que foram rompidas. Veja na figura abaixo.

Figura 31

Reparos em Ilha
Ao realizar o reparo em um equipamento que seja uma ilha, o PSIE irá listar
os outros bicos desta ilha, assim, é possível informar as outras marcas de reparado
utilizadas em uma mesma ordem de serviço.
Vale ressaltar que os campos “Bicos da Ilha” não são obrigatórios, sendo
assim, eles podem ser deixados em branco.
Informando as marcas de reparado utilizada nos bicos, o PSIE irá replicar as
informações do reparo e realizar a baixa das marcas de reparado separadamente,
assim, informações como Mecânico, Data do Reparo, Nº da Ordem de serviço e as
Descrições dos reparos só serão informadas uma única vez, eliminando a
necessidade de se realizar vários reparos para a mesma ordem de serviço.
Obs:. Neste tipo de reparo, somente é possível informar os 12 lacres
azuis utilizados no corpo da bomba, caso no reparo tenha sido utilizado mais
de 12 lacres, o reparo deve ser informado separadamente.

Figura 32

Taxímetros
Para a prestação de contas de permissionárias de taxímetros, será necessário
informar os serviços realizados. Para isso, clique no serviço realizado (Troca de
Proprietário, Troca de Taxímetro, Troca de Veículo) e preencha as informações
solicitadas, como pode ser visto na figura abaixo.

Figura 33

Caso a descrição da ordem de serviço não esteja na lista, selecione a opção
“Outros” e preencha manualmente as informações. Mais de uma descrição pode ser
selecionada.
A numeração do lacre azul também é verificada. Caso não esteja vinculada ao
seu cadastro, entre em contato com o órgão delegado do seu estado.

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

Figura 34

Após realizar a consulta, também será possivel 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 35

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 36

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 37

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 38

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 39
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 40

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 41
Ao clicar no botão Pagar GRU, o sistema irá disponibilizar uma janela modal
com as duas opções de pagamento.

Figura 42

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 43

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 44

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 45

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 46

Solicitações de Renovação de Credenciamento
Cadastrar
Para cadastrar uma nova solicitação de renovação, o usuário deverá clicar
em “Nova Solicitação” na tela de solicitações, uma janela modal será aberta para a
seleção do tipo da solicitação, o usuário deverá selecionar o tipo “Renovação de
credenciamento”, onde será redirecionado para a tela de “Nova Solicitação”.
Na tela de cadastro da solicitação, o usuário deverá selecionar
obrigatóriamente a “Regional” que irá lhe atender, também deverá selecionar o
“Escopo da Solicitação”, isto é, para qual credenciamento está sendo solicitada a
renovação. As opções listadas neste campo são restritas aos credenciamentos
vencidos ou próximos ao vencimento (restando 30 dias ou menos), por fim, o
usuário deverá concordar com o termo de responsabilidade para que possa concluir
o cadastro da solicitação.
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.
Após cadastrar a solicitação, uma GRU será emitida para o serviço solicitado.

Figura 47

Figura 48

Figura 49

Pagamento da GRU
Após cadastrar a solicitação com sucesso, a GRU emitida para a solicitaçãoo
estará disponível para impressão na tela de visualizar, para visualizar a solicitação,
basta localizar na tela de “Solicitações” a solicitação de renovação e clicar em
“Visualizar” no canto direito da tabela.

Figura 50

Figura 51

Após clicar no botão de impressão, uma nova aba será aberta e a GRU será
exibida em formato Pdf.

Encerrar Solicitação
O usuário poderá a qualquer momento encerrar a solicitação de renovação.
Neste caso, ao visualizar a solicitação, o botão de “Encerrar Solicitação” estará
disponível para a oficina, basta clicar sobre o botão e na janela de confirmação informar o
motivo da desistência do processo, e clicar em “Sim”.

Figura 52

Figura 53

Anexar Arquivos
O usuário poderá a qualquer momento em que a solicitação esteja em andamento,
anexar arquivos.
O IPEM poderá solicitar documentos ao analisar o processo de renovação, caso
algum documento seja solicitado, o usuário poderá enviá-los utilizando o campo “Anexar
Arquivos” na tela de visualização a solicitação.
Para anexar, basta clicar em “Selecionar Arquivos” ou “Arrastar os arquivos para a
área destacada” que o arquivo será carregado para envio, após carregar todos os arquivos
desejados, o usuário deve clicar em “Enviar Anexos”.
Os anexos enviados serão listados na sessão “Documentos Anexados”.

Figura 54

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 55
Também é possivel 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 56

Cadastrar
Para cadastrar um novo mecânico/técnicos, basta clicar sobre o botão
“Cadastrar Mecânico” localizado na tela de listagem de mecânicos.
Ao abrir a janela modal com o formulário, basta realizar o preenchimento dos
campos obrigatórios e clicar “Salvar”.

Figura 57

Desvincular Mecânico
Para desvincular um mecânico/técnicos, basta localiza-lo na listagem de
mecânicos, para isto, pode-se utilizar a filtragem ou apenas localizando-o na lista.
Após localizar o mecânico desejado, basta clicar sobre o botão “Desvincular
este Mecânico” localizado no card com os dados do mecânico.
O sistema irá solicitar a confirmação da ação, clicando na opção “Sim”, o
mecânico será desvinculado.

Figura 58
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Minhas GRU’s
Para consultar as GRU’s vinculadas a sua empresa, basta clicar no menu
lateral Minhas Gru’s, ao clicar no link uma nova página será aberta, e suas GRU’s
serão listadas.
Serão apresentadas 3 abas:


Parcelamento
o São listadas as GRU’s que tiveram parcelamento, e suas parcelas.



2ª Via de GRU
o São listadas as GRU’s que ainda não venceram.



Extrato
o São listadas as GRU’s pagas e vencidas

Figura 60

Orientações, Perguntas e Respostas
1.Como definir uma senha?
Resposta:
São aceitas senhas de 6 a 8 dígitos. Em caso de problemas no acesso ao portal
PSIE, favor enviar um e-mail para suportepsie@inmetro.rs.gov.br.

2. A ordem digitada será a ordem de impressão?
Resposta:
Não, a ordem de impressão será em ordem crescente dos selos, então não
precisa se preocupar com a ordem de digitação.

3. No campo "Nº marca verificação" são os primeiros 7 dígitos da etiqueta de
reparado?
Resposta:
Não, a marca de verificação, é aquela etiqueta que o Inmetro coloca no
instrumento, que indica o ano ou a data de verificação.

3.1. MARCA DE VERIFICAÇÃO

Figura 61

Marca colocada em um instrumento de medição, certificando que a verificação
do instrumento foi realizada com resultado satisfatório.

A Marca de Verificação pode identificar a organização responsável pela
verificação e, ainda indicar o ano ou a data da verificação, ou a sua data de expiração.

4.E o campo "Nº etiqueta reparado”, devo informar todos os 8 dígitos, incluindo
o dígito? Posso ir digitando no decorrer do mês? O site vai manter salva a
digitação?
Resposta:
Sim, deverá ser informado todos os números, incluindo o dígito verificador.
Tudo que você adicionar pelo portal PSIE, ficará salvo e poderá ser visualizado na
tela “Reparos Realizados”.

4.1. Etiqueta Reparado

Figura 62
Etiqueta auto adesiva colocada em um instrumento de medição destinada a
indicar o reparo realizado por instalador ou reparador autorizado.

5.Como identificar a etiqueta com o número do Inmetro?
Resposta:

Figura 63
É a marca oficial (etiqueta auto adesiva) de identificação do instrumento com o
número do Inmetro. Caso o número esteja ilegível ou sem a etiqueta informe como o
exemplo abaixo:

Ex: Nº Inmetro = 1, caso já exista o 1, utilize Nº Inmetro = 2, caso exista o 2,
utilize Nº Inmetro = 3 e assim por diante.

6.E no final do mês para fazer a impressão do relatorio de reparos realizados,
basta selecionar a data início e término?
Resposta:
Sim, a pesquisa é feita pela data de reparo que você informou durante o
cadastro de cada etiqueta de reparado, ou seja, a data em que o serviço foi prestado.
Devem ser selecionados o primeiro e o último dia de cada mês, assim o sistema trará
tudo daquele mês.
Selecione o período desejado, clique no período e em seguida no ícone da
impressora que fica na parte inferior da página. Antes de imprimir, visualize a
configuração, pois pode haver variações conforme a impressora utilizada. Quando
não houver serviços de manutenção no período selecionado, proceder a orientação
acima e imprimir o relatório em branco.

Observe que esse relatório serve apenas para conferência, haja vista que não
é mais necessário o envio do relatório ao órgão delegado.

7. Como cadastrar um novo proprietário?
Resposta:
Nos casos de proprietários Pessoa Jurídica, os dados devem ser cadastrados
no Portal conforme o cartão do CNPJ. Estes dados estão disponíveis no site da
Receita Federal. Segue link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitac
ao.asp

Site dos correios para pesquisa de CEP:

http://www.buscacep.correios.com.br/servicos/dnec/menuAction.do?Metodo=menuLogr
adouro

8. Quando precisar cadastrar um novo proprietário, se o número Inmetro estiver
ilegível, qual o procedimento?
Resposta:

Caso o número esteja ilegível ou sem a etiqueta informe como o exemplo
abaixo:
Ex: Nº Inmetro = 1, caso já exista o 1, utilize Nº Inmetro = 2, caso exista o 2,
utilize Nº Inmetro = 3 e assim por diante.

Lembre-se de que isso ficará inconsistente, então a oficina será cobrada por
esse número. É importante tentar sempre identificar o proprietário ou então pesquisar
pelo número de série do instrumento, pois através dele você pode encontrar o número
do Inmetro. Mesmo o instrumento estando vinculado a outro proprietário, você deve
utilizar aquele número de Inmetro.

9. Qual a maneira mais fácil de pesquisar um instrumento?
Resposta:
A maneira mais fácil de encontrar o instrumento é informar o CNPJ do
proprietário e consultar clicando no botão “Consultar”.

10. Como proceder no caso de lançamentos errados no Portal PSIE?
Resposta:
Para realizar a "Exclusão" de reparos, consulte o reparo na tela Relatório de
Selos Reparados ou na Consulta Faixa de Documentos e ao detalhar o reparo,
clique no botão Excluir.
Obs:. A exclusão pode demorar até 10 minutos para ser concluída. Após
a solicitação da exclusão, aguarde alguns instantes e consulte o reparo
novamente.

11. Como faço para alterar os dados de uma determinada baixa?
Resposta:

Você pode fazer a exclusão da baixa e digitar novamente ou alterar algumas
informações simples, tais como: data do reparo, n° do Inmetro e n° de série. Para
isso, acesse a tela de impressão de etiquetas e siga as instruções abaixo.
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Clique no botão “Detalhar”

Figura 65

Caso seja necessário alterar algum dado do reparo, exclua o mesmo e o
cadastre novamente. Para isso clique sobre o botão “Excluir Reparo”.

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 também pode utilizar o nosso formulário de contato, acesse a página
inicial do PSIE - Portal de Serviços do Inmetro, link: https://servicos.rbmlq.gov.br ,
clique no menu “Suporte”, selecione a opção “Fale Conosco”, preencha o formulário
e clique em “Enviar e-mail”. Após enviar o e-mail, basta aguardar a sua resposta.
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Figura 67

