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Definição dos Dados (Metadados) – Taxímetros 

 
O PSIE – Portal de serviços do Inmetro nos estados é um portal que foi desenvolvido com o 

objetivo de fornecer a sociedade brasileira acesso aos principais serviços relacionados ao 

processo de controle metrológico e de avaliação da conformidade. 

Desde 2011 o portal está disponível através do sitio https://servicos.rbmlq.gov.br/ onde 

disponibilizou consultas aos instrumentos verificados pelo Inmetro em equipamentos 

metrológicos, consultas as oficinas permissionárias credenciadas pelo órgão e consulta as 

verificações iniciais em fabricas de balanças. 

O portal também disponibiliza serviços as oficinas permissionárias quanto ao controle de 

serviços realizados e utilização da marca do Inmetro e ao próprio órgão no controle as oficinas 

credenciadas. 

 

A consulta de taxímetros, permite ao cidadão verificar se determinado instrumento sofreu 

verificação pelo inmetro e qual foi a data da ultima verificação realizada no instrumento. 

 

A definição de cada dado está listada abaixo: 

 
 

Nome Descrição Tipo 

SIGLAUF Sigla da unidade federativa em que o taximetro 

está cadastrado. 

Alfanumérico 

ESTADO Nome do estado onde o taxímetro está 

cadastrado. 

Alfanumérico 

MUNICIPIO Nome do município do endereço do proprietário. Alfanumérico 

NUMEROINMETRO Número de identificação do taxímetro junto ao 

INMETRO. 

Numérico 

NUMEROSERIE Número de Série do taxímetro. Alfanumérico 

MUNICIPIODEPERM

ISSAO 

Nome do município de permissão do taxímetro. Alfanumérico 

DATAALVARA Data do alvará. Datetime 

DATAULTVERIFICAC

AO 

Data da ultima verificação realizada pelo INMETRO 

no taxímetro. 
Datetime 

NUMEROSELOTAXIME

TRO 

Número do lacre amarelo utilizado na verificação 

do taxímetro. 
Alfanumérico 

NOMEMARCAVEICULO Nome da marca do veiculo em que o taxímetro está 

instalado. 
Alfanumérico 

ANOVEICULO Ano do veiculo em que o taxímetro está instalado. Numérico 

PLACAVEICULO Placa do veiculo em que o taxímetro está instalado. Alfanumérico 
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