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Na publicação havida em 29/06/2017, página 74, coluna 04, considere-se a publicação 
do parecer como segue e não como constou: 

PARECER Nº 856/2017 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 515/12 
Objetiva o presente Projeto de Lei 515/12, de autoria do nobre vereador Elizeu Gabriel 

(PSB), obrigatoriedade da contratação do Seguro Garantia e Responsabilidade Civil 
Profissional a todas as Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e profissionais 
autônomos, contratados pelo Poder Público Municipal, para realização de obras, projetos e 
serviços. 

O seguro em questão deverá ser apresentado, no momento da assinatura do contrato 
junto ao órgão público municipal, pelo profissional responsável técnico pela execução da obra, 
projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida e 
registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

O Seguro Garantia deverá ser específico para cada obra, projeto ou serviço, de acordo 
com a ART apresentada e terá como importância segurada o porcentual equivalente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou serviço contratado superior a 10% (dez 
por cento) do valor previsto na alínea “a” do inciso Ido artigo 23 da Lei nº 8.666/93. 

Nos casos de subcontratação, o seguro deverá ser apresentado por parte dos 
responsáveis técnicos pela execução da obra, projeto ou serviço das empresas 
subcontratadas, específicas para as Anotações de Responsabilidade Técnica ART, vinculadas 
à principal, na forma do parágrafo 1º. 

Justifica o Autor que há inúmeras denúncias de obras públicas que apresentam 
problemas por falhas nos projetos ou na sua execução.  

Objetivo do presente Projeto de Lei é salvaguardar os parcos recursos públicos 
empregados em obras contratadas, pelos órgãos da administração pública municipal, a fim de 
garantir a qualidade, solidez e segurança dos serviços contratados tanto em obras, quanto em 
projetos ou quaisquer outros serviços executados, 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer 
sobre a matéria pela legalidade do mesmo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posicionou favorável 
ao Projeto de Lei. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se contrária a matéria proposta. 

A matéria proposta quanto ao mérito é oportuna, pois, implantada viabilizará uma 
garantia efetiva à aplicação de recursos em obras públicas. Bem como além da qualidade, a 
diminuição do custo final das obras, e execução mais célere destas. 

Assim sendo, favorável o nosso parecer ao presente projeto. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 28/06/2017. 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Abou Anni (PV)  
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Adilson Amadeu (PTB) 

Alessandro Guedes (PT) 

Ricardo Teixeira (PROS) – Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2017, p. 138 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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