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PODER EXECUTIVO 
 

1 

IMPLANTAÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA ANUAL 

DOS TAXÍMETROS 

 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 3616 de 14 de junho de 2019 expedido 

pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis, que estabelece a regulamentação do serviço 

de transporte de passageiros em veículos automotores de aluguel (táxis) do município; 

Considerando a Portaria IPEM 224/2019 de 20 de dezembro de 2019, publicada do Diário 

Oficial do Estado de São Paulo em 28 de dezembro de 2019; 

Considerando a baixa adesão ao plantão anual para aferição de taxímetros e as normas 

legais previstas pelo IPEM; 

Fica estabelecido para 11/02/2020, no horário das 10 às 12 horas a realização da 

IMPLANTAÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA ANUAL DOS 

TAXÍMETROS instalados nos veículos de aluguel para o transporte de passageiros do 

Município de Iracemápolis, referente ao exercício de 2020, que será realizada na Av. 

Jeronymo Ometto, cruzamento com a Rua Pedro Gonçalves de Lima. 

Todos os taxistas devem comparecer na regional de Piracicaba para fazer o cadastramento 

para que possam efetuar o agendamento pelo sistema on line. Esclarecemos que a regional 

não faz agendamento, os taxistas deverão fazer o agendamento direto no sistema até dia 

10/02/2020, e a guia deverá estar quitada no ato da verificação dos taxímetros. 

Em hipótese alguma se fará agendamento na data da verificação, os taxistas que não 

fizerem o agendamento até a véspera da verificação estão sujeitos a lavratura de auto de 

infração conforme previsto pela Lei 9.933/1999. 

No momento da aferição do taxímetro será necessário apresentar: 

 

 Certidão de taxista fornecida pelo município; 

 Certificado de registro e licenciamento do veículo (categoria aluguel); 

 Guia de recolhimento da União (GRU) quitada; 

 Guia de serviço fornecida por oficina credenciada e devidamente autorizada pelo 

IPEM-SP para execução dos serviços de instalação, manutenção e reparo em taxí-

metros. 

 

Iracemápolis, 04 de fevereiro de 2020. 
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