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RIA eletrônico (On Line): mais segurança e qualidade na manutenção de
elevadores
A luta do SECIESP pelo RIA eletrônico, On Line, chegou a um final feliz. O prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab, assinou, no último dia 31 de Maio, o Decreto nº
47.334, que dispõe sobre a emissão via Internet do Relatório de Inspeção Anual RIA ON-LINE para elevadores. O decreto regulamenta a lei nº 12.751, de 4/11/98,
que afirma que os proprietários dos elevadores devem enviar o RIA para verificação
do Contru.
A exigência do RIA On Line é uma antiga bandeira do SECIESP. "Há muito tempo
lutamos por um sistema de fiscalização que efetivamente fiscalize as empresas e os
próprios elevadores. Apenas empresas regulamentadas terão acesso ao RIA On
Line. Será uma rede fina, pela qual só passarão as empresas credenciadas pelo
Contru. O sistema dará mais segurança ao usuário, e maior agilidade e facilidade de
trabalho para a Prefeitura", afirma Max Santos, presidente da SECIESP.
Com o sistema eletrônico, estão eliminados os relatórios em papel que eram
encaminhados pelas empresas de conservação de elevadores para a Prefeitura.
"São pilhas de documentos que a Prefeitura não tem condições de analisar
manualmente. Há empresas sem registro no Contru fazendo manutenção de
elevadores. O RIA On Line irá permitir ao Contru maior controle na fiscalização das
empresas conservadoras", completa Max.
A Prodam (Companhia de Processamento de Dados do Município) desenvolveu um
sistema que permite às empresas de conservação de elevadores enviar via Internet
os relatórios de inspeção de elevadores ao Contru. Há três meses, o sistema foi
testado por montadoras e empresas independentes. Depois do teste, o projeto
seguiu no dia 5 de maio para a Assessoria Técnico-Legislativa do Prefeito de São
Paulo e, finalmente, no dia 31 de maio foi sancionado pelo prefeito.
Segundo Vagner Monfardini Pasotti, diretor do Contru, estão sendo intensificadas as
vistorias a empresas de manutenção de elevadores. "Vamos tornar rotina essas
ações", garante. Frederico Jun Okabayashi, assistente jurídico do Contru, lembra que
em um condomínio o síndico é responsável pela contratação da empresa de
conservação de elevadores. O RIA On Line irá coibir as empresas conservadoras
sediadas fora do município de São Paulo, sem registro no CONTRU que estão
atuando irregularmente na Capital. O condomínio ou o proprietário do aparelho de
transporte corre o risco de receber multas, e o engenheiro responsável pela
empresa, de sofrer um processo disciplinar perante o CREA-SP. "O objetivo principal
do RIA On Line é o maior controle do funcionamento dos aparelhos e das empresas,
com a desburocratização do Contru. A empresa conservadora credenciada que se
adequar ao RIA garantirá qualidade e segurança dos serviços para o consumidor ",
completa Frederico.
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