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Substitutivo  Integral  ao  Projeto  de  Lei  n.º
215/2013  que  trata  da  obrigatoriedade  de
apólice  de  Seguro  de  Responsabilidade  Civil
Profissional  de  Empresas  de  Engenharia,
Arquitetura e Agronomia em obras, projetos e
serviços  contratados  pelo  Estado  de  Mato
Grosso.

             

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

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 - A apólice de seguro de que trata o artigo 1º deverá ser apresentada pela Empresa, no momento da
assinatura do contrato junto ao órgão público estadual, em nome do 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 e Agronomia do Estado de Mato Grosso –
CREA/MT e (RRT) emitida e registrada junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado
de Mato Grosso – CAU/MT.

§ 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 % (dez por cento) do
valor previsto na alínea “a” do inciso I, do art. 23 da Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993.

§ 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 pelos
Poderes do Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas, também será exigido Seguro de
Responsabilidade Civil Profissional das empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por escopo garantir o bom emprego do recurso público, em especial aqueles
aplicados em obras contratadas pelos órgãos da administração pública estadual, dando maior credibilidade e
segurança aos serviços contratados, tanto em obras, quanto em projetos ou quaisquer outros serviços
executados, fiscalizados, aprovados e gerenciados por profissionais registrados junto ao CREA-MT e
CAU-MT, conforme emissão da "Anotação de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade
Técnica”, restando assegurada a indenização em casos de eventuais vícios de construção.

Considerando o alto número de obras públicas, e o aumento da construção civil, é pertinente que se busque
uma maior segurança, haja vista, que houve, uma elevação no número de acidentes e problemas nas obras,
principalmente em obras públicas. Nesse contexto estarão protegidos pelo seguro, o contratante da obra,
projeto ou serviço, bem como, toda e qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato que for de
alguma forma prejudicada, por danos materiais, corporais ou morais, causados na execução do serviço,
conforme emissão da ART ou RRT.

Do mesmo modo, o profissional responsável também passa a ter uma garantia da qualidade do seu
trabalho;  O contratante passa a contar com a garantia de um seguro, caso tenha que cobrar indenização,
em função de alguma falha na execução dos serviços de seus contratados, e o Órgão Público terá uma
garantia efetiva do serviço contratado, assegurando a eficaz aplicação dos recursos públicos.      

Há que se ressaltar, que a má qualidade das obras civis tem sido objeto de preocupação. Tem-se
evidenciado, o surgimento de problemas na construção logo após a entrega da obra, das mais diversas
formas, em algumas situações são descumpridos editais, contratos, e a construção é feita com materiais de
baixa qualidade ou com a utilização de mão-de-obra pouco qualificada, o que resulta na baixa durabilidade
das construções.

O seguro de Responsabilidade Civil Profissional garante o pagamento de indenizações relativas a
reparações por danos materiais, danos corporais e danos morais, involuntariamente causados a terceiros no
exercício da profissão, assegurando a responsabilidade técnica do profissional e garantindo a qualidade,
solidez e segurança das obras, projetos e serviços executados.

Em várias legislações pátrias, podemos visualizar essa busca pela proteção, como exemplo, o Decreto Lei nº.
73 de 21/11/1966, em seu art. 20, estabelece a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil do
construtor de imóveis em zonas urbanas; o Decreto nº. 61.687 de 07/12/1967 submete os Órgãos públicos a
esta exigência; a Lei 8.666/93, em seu art. 40 que dispõe em seu item XIV – condições de pagamento, na
letra “e)” exigência de seguros, quando for o caso; e o art. 69 que dispõe que o contratado é obrigado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas o objeto do contrato em que se
verificarem, vícios de construção, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados.

No mesmo diploma, o art. 70 responsabiliza o contratado pelos danos causados diretamente à administração
ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato;

Ademais, uma vez que a União é competente para legislar, privativamente, apenas sobre normas gerais de
licitação, resta ao Estado competência para suplementar a matéria. É o que se depreende da leitura
conjugada do art. 22, inciso XXVII, com os SS§ do art. 24 da Lei Maior.

Nessa linha, Estados e Municípios editam legislações que prevêem essa obrigatoriedade, como é o caso do
Estado do Rio Grande do Sul que exige garantia nas licitações de obras públicas desde 2005, assim como
diversas prefeituras municipais como a de São Paulo, do Rio de Janeiro.

Pelo exposto, entendemos que deva ser uma preocupação dessa Casa Legislativa, a responsabilidade
técnica do profissional por eventuais vícios de construção, na execução de obras em desrespeito ao projeto
ou projetos mal elaborados, que se caracterizarem após o término da obra, é nosso dever resguardar o
erário público dos maus profissionais e da ocorrência de problemas sérios, que prejudicam a população.



Espero contar com o apoio dos meus nobres pares na aprovação de tão importante Projeto de Lei.
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