Informamos que a partir da data de 01/08/2020 os agendamentos para verificação de veículos
tanque rodoviários no Escritório Regional de Itajaí serão feitos exclusivamente pelo e-mail:

vtritajai@imetro.sc.gov.br
Os agendamentos respeitarão a ordem de recebimento das solicitações com
dados completos, corretos e legíveis e com observância às demais solicitações deste documento,
bem como à otimização do serviço.

O envio da data, ordem de atendimento e da respectiva GRU acontecerá em
até 5 dias úteis para o endereço de e-mail solicitante. Não é necessário
ligar. Somente após este prazo, se a resposta não for recebida, entre em
contato pelo (47) 3346-1418.

Para solicitar o agendamento:

Informe no campo “Assunto” do e-mail a(s) placa(s) do veículo (ex:
“Verificação IMT 2020”). Solicite apenas um agendamento por e-mail
(veículos que possuem dois ou mais tanques devem ser encaminhados no
mesmo e-mail).

 1.

 2.

Anexos:

A) Para primeira verificação:
I. Anexe cópia legível do Certificado de propriedade (CLRV) ou, na falta deste, da Nota Fiscal do
veículo.
II. Informe no corpo do e-mail:
- O número de tanques;
- A capacidade (em L) de cada compartimento;
- Caso possuam, a quantidade de dispositivos de referência adicionais (setas) em cada
compartimento e as respectivas indicações (em L).

B) Para verificação Periódica e Eventual:
I. Anexe cópia
legível do Certificado
Verificação anterior.

de

propriedade (CLRV) e

do Certificado

de

II. Informe eventuais adições de dispositivos de referência (seta) e modificações que alterem as
características técnicas do tanque de carga.

 3.

Informe o nome completo de um responsável e contatos.

Na data de verificação, apresente os seguintes ocumentos originais (na falta de algum
destes, apresente declaração de extravio com firma reconhecida pelo proprietário do veículo
tanque, juntamente com o respectivo Boletim de Ocorrência):

A) Para primeira verificação:
- Declaração de conformidade;
- Nota fiscal do tanque;
- Certificado de propriedade (CRLV), se houver;
- Certificado de Inspeção Veicular (CIV);
- Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos (CIPP);
- Certificado de verificação do cronotacógrafo;
- Data book.

B) Para verificação periódica ou eventual:
- Certificado de verificação anterior;
- Certificado de propriedade (CRLV);
- Certificado de Inspeção Veicular (CIV);
- Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos (CIPP);
- Certificado de verificação do cronotacógrafo;
- Certificado de desgaseificação conforme normas em vigor.

ATENÇÃO:
 Tolerância

de 10 minutos para apresentação do veículo, após o qual deverá ser realizado
novo agendamento por e-mail;

A

verificação poderá ser cancelada e/ou reagendada em virtude de impossibilidade técnica
para realização da mesma, bem como por irregularidades na documentação entregue;
 Valores de taxas conforme Portaria Interministerial MF/MDIC 44, de 27 de janeiro de 2017.

Endereço do Escritório Regional de Itajaí: Rua Rosa Orsi Dalçóquio, 800. Bairro Cordeiros.
Itajaí / SC. CEP: 88311-720. Telefone: (47) 3346-1418.

