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PARECER Nº 288/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

516/12. 
De autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei 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. 

Segundo o autor, muitas empresas, após concluírem as obras/serviços, fecham ou não 
tem como arcar com eventuais prejuízos gerados pelos serviços prestados, que acabam sendo 
custeados pelo município. Afirma, ainda que a medida garantirá o pagamento de indenizações 
relativas a reparações por danos materiais, corporais e morais, causados involuntariamente a 
terceiros, assegurando, desta forma, a qualidade, solidez e segurança das obras, projetos e 
serviços executados, além de "salvaguardar os parcos recursos público empregados em obras 
contratadas pelos órgãos da administração pública municipal" 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade, por entender que há amparo jurídico à propositura em estudo. 

Cabe destacar que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), instituída pela Lei 
Federal nº 6496/77, é obrigatória para todo contrato escrito ou verbal para a execução de obras 
ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA. 

De acordo com o art. 3º da Resolução nº 1025/09, do CONFEA, "Todo contrato, escrito 
ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços referentes à 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia fica sujeito a "Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART)", no Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade". 

O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), por sua vez, substitui, em 
conformidade com a Lei n° 12.378/10 (que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo), nas 
áreas de Arquitetura e Urbanismo, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Tanto a ART como a RRT devem, para projetos, laudos, avaliações e arbitramentos, 
entre outros, ser emitida e recolhida na jurisdição onde o profissional mantém o seu escritório 
ou empresa. Já as execuções de obras ou serviços técnicos, só podem ser registradas na 
jurisdição do CREA ou CAU onde o trabalho será realizado. 

Face ao exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
manifesta-se favoravelmente a sua aprovação na forma de um substitutivo, elaborado com a 
finalidade de adequar a redação do art. 2º às citadas normas. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLITICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE  AO PROJETO DE LEI Nº 516/12. 

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. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
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Art. 1º É obrigatória a exigência de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil 
Profissional das Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e 
serviços contratados pelos órgãos da administração direta e indireta, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 2º O seguro de que trata o art. 1º deverá ser apresentado, no momento da 
assinatura do contrato, pelo responsável técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de 
acordo com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou os Registros de 
Responsabilidade Técnica (RRT) emitidos e registrados, respectivamente, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado em 
cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade. 

§ 1º O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser especifico para cada 
obra, projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 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 art. 23 
da Lei nº 8.666/93. 

§ 2º 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 ou 
Registro de Responsabilidade Técnica RRT, vinculadas à principal, na forma do § 1º. 

Art. 3º Para assegurar a plena execução de obras, projetos e serviços de engenharia 
contratados pelo Município, será exigido Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das 
empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 16/03/2016. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Dalton Silvano - (DEM) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) 

Paulo Frange - (PTB) - Relator 

Souza Santos - (PSD) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2016, p. 102 
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