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ESR ealizada entre os dias 21 e 24 de 
novembro em postos de combus-
tíveis da capital, cidades do ABC, 
da Baixada Santista, Campinas e 
Ribeirão Preto, a Operação Olhos 
de Lince fiscalizou 190 estabele-
cimentos comerciais; desses, 19 
(10%) foram autuados por irre-
gularidades. No total, a inspeção 
verificou 3.151 bombas, dessas, 
142 (5%) apresentaram uma ou 
mais desconformidades.

Ipem-SP autua 10% dos postos
de combustíveis inspecionados

Ação conjunta da ANP, 
Procon e Secretaria da 
Fazenda verifi cou 3,1 
mil bombas de 190 
estabelecimentos; operação 
visa a coibir a sonegação 
e detectar irregularidades 
lesivas ao consumidor
e ao fi sco

Organizado pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) e 
Secretaria Estadual da Justiça e 
da Defesa da Cidadania, a fis-
calização teve a parceria da 
Secretaria Estadual da Fazenda 
e foi integrada por equipes do 
Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado (Ipem-SP) da Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-SP) e do Departamento 
de Polícia de Proteção ao Cidadão 
(DPPC) da Polícia Civil.

A ação visa a identificar frau-
des na quantidade e na qualida-
de dos produtos comercializados, 
coibir a sonegação de impostos 
e detectar eventuais irregulari-
dades lesivas ao consumidor e 
ao fisco. Segundo o diretor do 
Departamento de Metrologia 
Legal e Fiscalização do Ipem, 
João Carlos de Lima, a parceria 
entre os órgãos públicos poten-
cializa os efeitos da operação e o 
cruzamento dos dados entre as 
instituições estatais tem aumen-
tado a eficiência da fiscalização.

Defesa – Os postos autuados 
são de Campinas (4), Diadema (2), 

Guarujá (1), Mongaguá (1), Praia Grande 
(2), Ribeirão Preto (2), Santo André (2), 
Santos (1), São Bernardo do Campo (2), 
São Paulo (1) e São Vicente (1). Os pro-
prietários têm dez dias para apresentação 
de defesa no Ipem-SP. O nome e o ende-
reço dos estabelecimentos estão disponí-
veis para consulta no site do Ipem-SP (ver 
serviço).

De acordo com a Lei federal nº 
9.933/1999, a multa pode chegar a R$ 
1,5 milhão e o Ipem apura também a res-
ponsabilidade da oficina encarregada da 
manutenção das bombas de combustíveis 

– caso seja comprovada sua participação 
na fraude, ela poderá ter sua autorização 
de funcionamento cassada.

Balanço – Desde o dia 1º de junho, 
o Ipem-SP adota nova metodologia para 
desinterditar bomba medidora com frau-
de detectada. Agora, o estabelecimen-
to autuado deve endereçar ofício de soli-
citação à direção do Departamento de 
Metrologia Legal e Fiscalização do órgão, 
acompanhado de cópia da nota fiscal dos 
equipamentos utilizados para a ativação 
da bomba e de guia de serviço da oficina 

Com a proximidade do Natal e o paga-
mento da primeira parcela do 13º salário, 
o movimento de pessoas que se dirigem 
às regiões de compras da capital aumen-
ta gradativamente, sobretudo na Estação 
Brás, localizada em um dos principais polos 
comerciais. Para atender esse público, a 
CPTM adotou no sábado, 26, a Operação 
Natal na Estação Brás.

O aumento de demanda nessa época 
pode ser avaliado ao se verificar que, na 
segunda-feira que antecedeu o feriado do 
dia 15, a Estação Brás registrou embarque 
de 172.251 passageiros e bateu o recorde 
do ano. Essa marca superou em 8,63% o 
número de usuários na mesma data do 
ano passado, quando houve movimento de 
158.567 pessoas. Em dezembro, aos sába-

dos, a Estação Brás chega a ter um milhão 
de passageiros circulando pelo local.

Para facilitar o deslocamento dos usuá-
rios nos embarques e desembarques, a ação 
contemplará, até o dia 24 de dezembro, 
estratégias operacionais e com reforço da 
segurança durante todo o horário de fun-
cionamento do sistema.  Aos sábados, o 
horário de pico será ampliado e o número 
de empregados no local será elevado em 
48%, passando de 44 para 65, com apoio do 
pessoal de outras linhas e o reforço de mais 
dez agentes no efetivo da segurança.

Será intensificada, ainda, a emissão dos 
avisos sonoros e as informações de seguran-
ça aos usuários, como cuidados redobrados 
com pertences, bolsas, celulares, e até com 
as crianças, além da compra antecipada do 

bilhete para a volta. Todos os guichês da 
bilheteria estarão abertos e um deles vai 
receber exclusivamente pagamentos feitos 
em moedas e no valor exato da tarifa.

Para organizar as filas na bilheteria 
serão usados direcionadores de fluxo e gra-
dis para a linha de bloqueios (catracas). 
Haverá orientação para o embarque segu-
ro nas plataformas e acessos preferenciais 
às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. Outra ação importante é o ponto 
de encontro, logo após a linha de bloqueios, 
para acolher momentaneamente pessoas 
que se desencontraram.

A CPTM enviou ofício à Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) solicitando 
a proibição do acesso de veículos à Praça 
Agente Cícero, que fica em frente à Estação 

Brás, para facilitar a saída e a entrada dos 
usuários, a fim de evitar a aglomeração 
de pessoas e eventuais tumultos. A CPTM 
solicitou ao comando da Polícia Militar 
atenção especial no policiamento do entor-
no da Estação Brás e iniciou tratativas com 
a Guarda Civil Metropolitana (GCM) para 
pedir reforço da segurança no local.
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Operação Natal na Estação Brás da CPTM para atender aumento de demanda

SERVIÇO
Em caso de dúvida, o passageiro pode 
ligar para o Serviço de Atendimento ao 
Usuário (SAU) pelo  0800 055 01 21 ou 
acessar o site www.cptm.sp.gov.br/.

SERVIÇO
Ipem-SP – www.ipem.sp.gov.br
Nomes dos postos de combustíveis 
autuados podem ser consultados em 
goo.gl/wtVO1V
Guia prático de consumo e outras 
publicações em goo.gl/Waw0P1
Quem desconfiar ou encontrar 
irregularidades no comércio pode 
denunciar a situação à Ouvidoria do 
Ipem, pelo telefone 0800 013 05 22, 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 
horas, ou enviar e-mail para 
ouvidoria@ipem.sp.gov.br. Todas as 
denúncias são registradas e o 
reclamante é informado do desfecho

credenciada pelo Ipem devidamente pre-
enchida para análise da alta direção.

De janeiro até o fim de outubro, o 
Ipem visitou 8.556 postos de combustíveis 
no Estado de São Paulo e autuou 1.665. 
Nesse período, foram verificadas 97.455 
bombas, sendo reprovadas 5.580. Também 
houve emissão de 207 autos de infração 
contra oficinas credenciadas.

Para orientar o consumidor, o instituto 
tem disponíveis em seu site diversos mate-
riais informativos, como, por exemplo, 
o Guia prático de consumo. Essa publi-
cação traz informações sobre quais cui-
dados devem ser observados ao comprar 
combustíveis, produtos embalados, têx-
teis, eletrodomésticos e sobre os itens que 
devem trazer o selo do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) no rótulo ou embalagem, além 
das regras de utilização de balanças em 
supermercados, padarias, açougues e 
outros tipos de comércio.

Rogério Mascia Silveira
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Fiscais localizaram irregularidades em 142 bombas de gasolina

Detectada a irregularidade, a bomba de gasolina é lacrada

Fiação de bomba de gasolina em desacordo
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