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PARECER Nº 57/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 515/2012  

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa obrigar a 
contratação de Seguro Garantia 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.  

A propositura determina que o Seguro Garantia de Responsabilidade Civil Profissional 
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 do Município de São Paulo, sendo 
que o Seguro Garantia deverá ser especifico para cada obra, projeto ou serviço, de acordo com 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) apresentada e terá como importância 
segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou 
serviço contratado, cujo valor seja superior a 10% do valor previsto na alínea “a” do inciso I do 
artigo 23 da Lei nº 8.666/93 - que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências - e que, 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. 

O projeto prevê ainda que, para assegurar a plena execução de obras, projetos e 
serviços de engenharia contratados pelo Município, será exigido Seguro Garantia Profissional 
das empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.  

A Comissão de Comissão de Administração Pública exarou parecer contrário, já que a 
“obrigatoriedade de Seguro Garantia Contratual para a realização de obras, serviços e projetos 
junto aos órgãos públicos municipais contraria o que determina a Lei Federal n° 8.666/1993, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública”, ou seja, a exigência 
de garantia, além de ser ato administrativo discricionário da autoridade competente, pode ser 
prestada em uma das 3 formas estabelecidas na referida lei: caução em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, à escolha do contratado”.  

Em solicitação de quesitos que subsidiassem a análise do Projeto em tela, a 
Procuradoria Geral do Município manifestou-se 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 à iniciativa, o projeto padece de vício formal", conjuntamente com a afirmação pela 
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de que ”embora não haja estudos técnicos que 
permitam dimensionar o impacto financeiro da exigência de contratação de seguros no preço 
das obras licitadas, a opinião majoritária entre os técnicos que atuam nas licitações desta 
Pasta é que tal obrigação acarretará considerável acréscimo aos preços ofertados pelos 
licitantes”. 

Assim, em que pese as elevadas intenções do nobre autor da propositura, contrário é o 
parecer, pelos motivos acima expostos. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/02/2018 

Adriana Ramalho – PSDB (Relatora) 

Isac Felix – PR 



Atílio Francisco – PRB  

Ricardo Nunes – MDB  

Soninha – PPS 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR OTA E DO VEREADOR RODRIGO 
GOULART DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO 

DE LEI N° 515/2012 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, visa obrigar a 

contratação de Seguro Garantia 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.  

A propositura determina que o Seguro Garantia de Responsabilidade Civil Profissional 
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 do Município de São Paulo, sendo 
que o Seguro Garantia deverá ser especifico para cada obra, projeto ou serviço, de acordo com 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) apresentada e terá como importância 
segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou 
serviço contratado, cujo valor seja superior a 10% do valor previsto na alínea “a” do inciso I do 
artigo 23 da Lei nº 8.666/93 - que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências - e que, 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. 

O projeto prevê ainda que, para assegurar a plena execução de obras, projetos e 
serviços de engenharia contratados pelo Município, será exigido Seguro Garantia Profissional 
das empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.  

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/02/2018 

Jair Tatto – (Presidente) (abstenção) 

Ota – PSB (Relator) 

Isac Felix – PR (contrário) 

Adriana Ramalho – PSDB (contrário) 

Atílio Francisco – PRB (contrário) 

Ricardo Nunes – MDB (contrário) 

Rodrigo Goulart – PSD  

Soninha – PPS (contrário) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/03/2018, p. 123 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0515/2012 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

