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Legalizac;ao de Elevadores e
Plataformas nas Prefeituras de Vitoria e Vila Velha

]

Os municipios de Vitoria e Vila Velha tambem possuem legislac;ao especifica para a instalac;ao e tuncionamento de elevadores
residenciais e platatormas de acessibilidade. Em Vitoria as licenc;as sao administradas pela Secretaria de Desenvolvimento da
Cidade - Controle de Edificac;oes e seguem o texto da Lei Municipal 4821 /98. Em Vila Velha as exigencias estao descritas na Lei
Municipal 1674/97.
Para Vitoria e Vila Velha, os fundamentos sao os mesmos: para receber os alvaras e necessario comprovar que o equipamento
sera instalado em edificac;ao em situac;ao legal junto a municipalidade, fabricado e montado de acordo com as normas especfficas
da ABNT e instalado por empresa apta a executar o servic;o.
0 processo e feito em duas etapas. Na primeira etapa busca-se o deferimento do ALVARA DE APROVAQAO E EXECUQAO, que
depende do despacho e tramite de documentos de responsabilidade do cliente e do tornecedor. Apos este evento a instalac;ao
pode ser iniciada. Na segunda etapa, com a obtenc;ao do ALVARA DE FUNCIONAMENTO, o equipamento pode ser ligado e
posto em funcionamento.
Durante o processo serao solicitados documentos de responsabilidade do cliente, como:

- Plantas completas da edificac;ao, com o ponto de instalac;ao identificado e detalhes da caixa, cortes e casa de maquinas (quando
houver);
- "Nada Consta" do proprietario no Municipio;
- Comprovante de quitac;ao das taxas referentes aos Alvaras;
- Copia do contrato de manutenc;ao do equipamento - para o deferimento do Alvara de Funcionamento.
Apos a instalac;ao e com a obtenc;ao do ALVARA DE FUNCIONAMENTO, o equipamento devera ter manutenc;ao periodica. A
empresa mantenedora, contratada pelo cliente, devera emitir um Relatorio de lnspec;ao a cada ano, denominado "RIA" (Relatorio
de lnspec;ao Anual), assinado por seu Engenheiro Mecanico registrado no CREA do Espirito Santo.
E importante esclarecer que as licenc;as possuem prazos. 0 ALVARA DE APROVAQAO E EXECUQAO (que antecede a
instalac;ao) tern validade legal de 30 dias e o ALVARA DE FUNCIONAMENTO e renovado anualmente com a apresentac;ao do
"RIA", citado acima. As duas prefeituras sao extremamente atuantes e acompanham o processo de legalizac;ao com fiscalizac;oes
tecnicas para validar os atendimentos das normas da ABNT.

Glossario
ABNT -Associac;;ao Brasileira de Normas Tecnicas, responsavel por determinar e manter atualizadas as normas brasileiras de elevador unifamiliar ou de uso restrito as pessoas com
mobilidade reduzida e plataforma elevat6ria de acessibilidade. As regras especificam dimens6es minimas para o equipamento, local de instalac;;ao, requisitos de seguranc;;a e finalidade
do USO.
ART -Anotac;;ao de Responsabilidade Tecnica, um documento utilizado para identificar a responsabilidade tecnica pelas obras ou servic;;os prestados por profissionais ou empresas. No
mercado de elevadores o registro e assinado por um engenheiro mecanico com cadastro ativo no CREA.
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, responsavel pela fiscalizac;;ao de atividades profissionais nas areas da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e
Meteorologia, alem das atividades dos Tecn61ogos e das varias modalidades de Tecnicos lndustriais de nivel medio.

Este texto e meramente informative, podendo ocorrer altera�oes em qualquer informa�ao sem aviso
previo. Recomenda-se consultar o 6rgao municipal responsavel para qualquer questionamento.
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Atendimento Nacional:

Mais de 11.000 equipamentos instalados.

