Manual de Utilização
Parcelamento / 2ª Via de GRU / Extrato

Acesso
O acesso deve ser realizado através do endereço http://servicos.rbmlq.gov.br. Será
Aberta a página no Portal de Serviços do Inmetro - PSIE.

Emissão de Parcelamento / 2ª Via de GRU / Extrato
Para emitir o seu parcelamento, segunda via ou verificar o extrato dos pagamentos,
clique na página inicial no serviço em destaque “Segunda Via de Gru”, ou acesse o
menu Serviços selecionando a opção Parcelamento / 2ª Via de GRU / Extrato.

Consulta
Para realizar a consulta dos débitos, basta digitar o número do CNPJ/CPF,
selecionando ou não a opção Estado. Caso selecione essa opção, o sistema irá
buscar débitos somente da UF selecionada. Após digitar o CNPJ/CPF basta clicar em
consultar.

Resultados da Consulta
Após clicar em consultar, será mostrada a tela de resultados. Essa, exibe os dados
do cliente, Razão Social e CNPJ/CPF. Logo abaixo será exibida 3 Abas,
Parcelamento, 2ª Via de GRU e Extrato.

Parcelamento
Para fins de impressão de uma parcela, o usuário deverá buscar a GRU desejada na
aba Parcelamento, verificando o status da parcela que poderá ser, Paga,
Vencimento Futuro, ou Atrasada.
O PSIE somente disponibiliza a opção de impressão, caso a parcela esteja com o
status Vencimento Futuro.
Para a impressão da GRU o usuário deverá clicar no botão imprimir no canto direto
da linha da GRU.
Caso a GRU encontra-se com o status Atrasada, o usuário deverá entrar em contato
com o IPEM no seu Estado, via telefone, e-mail ou pessoalmente e solicitar a
segunda via atualizada.

Segunda Via de GRU
Na aba 2ª Via de GRU, o usuário poderá imprimir a segunda via de uma Guia caso
ela não esteja vencida.
Para a impressão da GRU o usuário deverá clicar no botão imprimir no canto direto
da linha da GRU.

Extrato
A aba extrato disponibiliza para o usuário apenas o opção de visualização das guias
vencidas e pagas para simples conferência, sendo possível também a impressão em
formato .pdf deste relatório.

