Ipem-MG verifica cerca de 10 mil táxis na
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Cerca de 10 mil táxis da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) serão verificados pelo
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG), do dia 4 de abril a 13 de
maio, de acordo com o final da placa. O objetivo da verificação é constatar se o preço registrado pelo
taxímetro corresponde, com base na distância e no tempo gasto, ao trajeto percorrido pelo carro.
Conforme explica o gerente da Regional de Belo Horizonte, Anderson Rocha, a verificação é
importante tanto para o consumidor quanto para o taxista. No caso do passageiro, a verificação
garante a veracidade do valor que está sendo cobrado no taxímetro. Já para o operador de transporte,
elimina o uso da tabela contendo o reajuste anual de preço, o que é uma confiança a mais para o
profissional no momento de realizar a cobrança ao cliente.
“O procedimento é bastante simples. Primeiramente os taxistas devem comparecer a uma das
oficinas credenciadas ao Ipem-MG/Inmetro para alterar a tarifa. Em seguida são realizados os ensaios
metrológicos na pista, onde verificamos se os quilômetros rodados correspondem aos valores que
estão sendo cobrados nas bandeiras 1 e 2”, explica.
Para realizar a verificação o taxista deve apresentar o certificado do veículo (CRLV), último certificado
de verificação metrológica, alvará/permissão do taxista e a Guia de Recolhimento da União (GRU)
paga. A GRU pode ser retirada diretamente no site do Ipem (www.ipem.mg.gov.br), clicando no
banner PSIE. O valor da taxa é R$ 51,96 e pode ser paga em qualquer agência bancária e casa
lotérica.
Cabe ressaltar que o taxista que não comparecer na semana do agendamento da sua placa está
sujeito às penalidades da lei 9.933/99. Caso isso ocorra, o responsável pelo veículo deve procurar o
Ipem-MG para regularizar a situação.
Confira o cronograma de verificação conforme final da placa:
- Placas final 1 e 2 – 4/4 a 8/4
- Placas final 3 e 4 – 11/4 a 15/4
- Placas final 5 e 6 – 25/4 a 29/4
- Placas final 7 e 8 - 2/5 a 6/5
- Placas final 9 e 0 – 9/5 a 13/05
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