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Legalizac;ao de Elevadores e
Plataformas na Prefeitura do Rio de Janeiro

]

A prefeitura do Rio de Janeiro possui legislagao especffica para a instalagao e funcionamento de elevador residencial unifamiliar
e plataforma elevat6ria de acessibilidade. Na terminologia legal estes equipamentos sao chamados de "ATs" - Aparelhos de
Transporte - e sao regulamentados pela Lei Municipal n° 2.743/99. Outro name que aparece com frequencia no dia a dia do
trabalho com elevadores no Rio e o "GEM".
0 GEM, Gerencia de Engenharia Mecanica da Rioluz, e o 6rgao do municfpio responsavel par regulamentar e fiscalizar as
empresas fabricantes, instaladoras e conservadoras dos aparelhos de transporte vertical de pessoas. Trata-se de um 6rgao
atuante, que homologa cada elevador e plataforma, com embasamento nas normas da ABNT. 0 GEM tambem fiscaliza a
estrutura da empresa e seus recursos aplicados nas opera96es em campo.
0 processo de instalagao de um nova aparelho de transporte passa par duas etapas. A primeira e o deferimento do PEDIDO DE
LICEN<;A PARA INSTALA<;Ao, que depende do despacho e tramite de documentos de responsabilidade do cliente e do
fornecedor. Com essa licenga a instalagao pode ser iniciada. Na segunda etapa, com a obtengao do CERTIFICADO DE
FUNCIONAMENTO E GARANTIA, o equipamento pode ser ligado e posto em funcionamento.
Na primeira etapa, para o deferimento do PEDIDO DE LICENCA PARA INSTALACAO, serao solicitados documentos de
responsabilidade do cliente, como:

- pessoa jurfdica: c6pia autenticada do contrato/estatuto social;
- pessoa ffsica: c6pia autenticada do CPF, RG, comprovante de propriedade e Assembleia do Condomfnio;
- c6pia da planta baixa e cortes aprovada pela prefeitura local, com o AT devidamente localizado;
- c6pias do projeto de exaustao mecanica aprovado pelo GEM, caso a casa de maquina nao tenha ventilagao natural;
- mem6ria de calculo, ART e outros documentos similares emitidos pelo calculista da obra em edifica96es sabre laje com piso
inferior habitavel;
- identificagao do PREO: termo que o GEM usa para o profissional responsavel pela obra, contratado pelo cliente, com registro
no GAU/CREA atualizado.
Na segunda etapa, para emissao do CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO E GARANTIA, o GEM ira fiscalizar presencialmente
a instalagao do equipamento, realizando testes e validando as infraestruturas do local. Neste ponto, o cliente devera ter um
contrato de manutengao firmado com uma das empresas licenciadas no 6rgao.
Conclufda a legalizagao do equipamento nova, inicia-se, com seu funcionamento, o ciclo de inspe96es anuais feitos pela empresa
conservadora. Os relat6rios dessas inspe96es sao apresentados ao GEM que mantem o controle atraves do numero de AT
gerado no processo de legalizagao do equipamento.
A legalizagao de um AT nova e feita atraves de formularios e com a apresentagao dos documentos diretamente no GEM. 0 prazo
para analise do 6rgao pode variar. A Mantele normalmente cuida do despacho completo para os seus clientes.

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 mfnimas 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 nfvel medio.
Rioluz - Companhia Municipal de Energia e lluminac;:ao, empresa gestora do sistema municipal de iluminac;:ao publica do Rio de Janeiro vinculada a Secretaria Municipal de
Conservac;:ao e Servic;:os Publicos.

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.

