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PARECER nº 317/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 516/2012 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional por 
Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou profissional autônomo, contratados para 
a realização de obras, projetos e serviços junto ao Município de São Paulo." 

Em sua justificativa, o proponente apresenta diversas razões para a iniciativa, entre 
elas o aumento de acidentes e problemas nas obras e a abertura de empresas com o único 
intuito de ganhar as licitações e, findado o contrato, tais empresas são fechadas ou não têm 
capital para arcar com eventuais prejuízos. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela legalidade do projeto. 

No âmbito da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, seu 
Presidente, o nobre Vereador Gilson Barreto, solicitou ao Presidente da Câmara, nobre 
Vereador Antônio Donato, encaminhamento de pedido de informações ao Executivo acerca do 
teor do PL. 

Os órgãos municipais competentes para tratarem da matéria manifestaram-se como se 
segue: 

Em 18/06/2015, a Superintendência de Projetos Viários teceu comentários nos quais 
afirmava, entre outras coisas, que o Seguro de Responsabilidade Civil deve ser atribuição da 
empresa contratada e não do profissional, que o profissional deve responder solidariamente 
com a empresa, que não há no PL menção ao prazo de duração do seguro e que, segundo seu 
entendimento, deve ser feito também um Seguro de Garantia de Risco de Engenharia. 

Em 26/08/2015, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras 
afirmou que a Lei 8.666/93 juntamente com o ordenamento jurídico existente são suficientes 
para regular a matéria. 

Em 28/01/2016, a Procuradoria Geral do Município também se posicionou 
contrariamente ao PL, afirmando que "o projeto de lei, na forma como proposto, implicará 
situações práticas que se distanciam das normas gerais da Lei 8.666/93 e, quanto a iniciativa, 
o projeto padece de vício formal". 

A Digníssima Comissão de Política Urbana, Metropolitana e de Meio Ambiente, após a 
resposta do Executivo, manifestou-se favoravelmente à aprovação do Projeto na forma de um 
substitutivo com a finalidade de adequar o art. 2° aos ordenamentos jurídicos que definem que 
a ART - Anotação de Responsabilidade e a RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 
devem ser emitidos por empresas ou profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura, 
respectivamente. 

No âmbito da análise desta Comissão de Administração Pública, e considerando os 
melhoramentos técnicos promovidos pela Comissão de Política Urbana para o PL em comento, 
consignamos parecer FAVORÁVEL nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de 
Política Urbana. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em  19/04/2017 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 
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Gilson Barreto - (PSDB) - Vice-Presidente 

Andre Santos (PRB) 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Fernando Holiday - (Democratas) 

Quito Formiga - (PSDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/04/2017, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

