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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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Dispõe sobre a utilização do seguro-
garantia de execução de contratos
públicos de obras e de fornecimento de
bens ou de serviços de valor igual ou
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais) e dá outras providências.

''1

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dovereadorFelípeCamozzato. ' ' ' '

A Procuradoria desta Casa, em parecer prévio (f]. 14), apontou óbice
de natureza jurídica à tramitação da matéria, ao entender que ''a p/aros/ç(2o é?m

questão apt"asCEta vício de incortstitucionatidade /ormat, por usurpação da
:ompetência da união para dispor sobre normas gerais de licitação e contrição,
)em como viola o princípio da harmonia e independência entre os poderes''

O vereador proponente apresentou contestação ao parecer prévio, às
fls. 1 5/18, refutando os vícios alegados pelo procurador --Geral deste Parlamento.
alegando, dentre outros, que a competência da União é para legislar sobre normas
gerais envolvendo licitações, enquanto que a proposição em tela trata de norma
específica de .seguro-garantia para determinadas licitações e execução dos
contratos dela decorrentes, a partir do valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões (ie

IS

É o sucinto relatório

Inicialmente, cumpre frisar que o presente Prometo de Lei deve ser
examinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por força do art. 36, inc.
1, al. "a", do Regimento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre.

Regimento
alterações.

A proposição encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101 do
desta Casa e na Lei Complementar n' 95/1998 e suas respectivas

Como relatado, o prometo de lei apresentado visa instituir o seguro-
garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou
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de serviços de valor igual ou superior a R$ 1 0.000.000,00 (dez milhões de reais) e
dá outras providências.

O seguro-garantia, no caso da espécie p'e/:romance Band, tem origem
norte-americana, utilizada no Direito Administrativo brasileiro como forma de
assegurar a plena execução do contrato, em que, numa singela definição, uma
seguradora passa a garantir a realização completa do objeto do contrato ou paga à
Administração o necessário para ela mesma realize, ou ainda, transfira à terceiro.

')
Como exemplo de contrato administrativo assegurado

/''e/:Xormance Z?ond no Brasil, citamos o da construção do Metro de São Paulo
pela

Calha dizer que, conforme a Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), a
Administração tem a faculdade de exigir do licitante vencedor uma garantia de que
o contrato será cumprido. E compete ao contratado escolher qual garantia prevista
em lei será oferecida, senão vejamos:

"Art. 56. A critério da autoridade competente , em cada caso.
e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

g lo Caberá ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

IT- seguro-garantia".
( )

Calha citar trecho da Exposição de Motivos, que explicita o escopo da
proposição, a qual está calcada em três ftlndamentos primordiais, que dão
supedâneo ao mérito e a necessidade de sua implementação em nosso Município,
senão vejamos:

" em primeiro lugar, estipula uma modalidade de garantia que
abarca a totalidade do valor da obra ou do serviço lícitado. estruturando
um anteparo a paralisações e atrasos na execução das obras;

em segundo lugar, prevê a participação da seguradora na fase de
análise dos projetos básicos, criando um ambiente de maior controle na

fase de pré-contratação, na medida em que a seguradora só prestará a
garantia se estiver de acordo com as balizas da licitação, estruturando um
anteparo a aditivos e a superfaturamentos na obra; e

em terceiro lugar, prevê a possibilidade de que, na ocorrência de
algum sinistro na execução do contrato, notadamente paralisação deHlnitiva
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da obra, a seguradora possa assumir a sua execução, sub-rogando-se nos
direitos do prestador do serviço, adimplindo o contrato nos moldes da
contratação originária, estruturando um mecanismo de efetividade e
rapidez na solução dos problemas ligados à execução da obra"

No que conceme à constitucionalidade, legalidade, organicidade,
enfim, sobre a aspecto legal da proposição, entendo que não há nada que possa
prqudicar ou impedir a tramitação do prometo de iei, mesmo que a matéria de fundo
trate de licitação e contratos administrativos, que poderia a levar ao erro de se
pensar que tal assunto seria de competência privativa da União legislar, nos termos
do art. 22, XXVll, da Constituição Federal.

')

Isto porque tal dispositivo constitucional reservou à União, com
efeito, a competência para edição de normas gerais sobre licitação e contratos
administrativos em todas as suas modalidades. Dessa forma, resta claro que, em
suplementação à legislação federal atinentes a essas matérias, podem ser
disciplinadas por cada ente federativo, ou sda, ficam eles obrigados a seguir, na
legislação federal sobre licitações e contratos o que for, efetivamente, norma geral,
restando-lhes quanto ao mais, poder regulatório próprio.

Para melhor entendimento, cito que a Constituição, ao tratar
competências legislativas da União, assim dispõe em seu artigo 22, XXVll:

das

''3 'Art. 22. Compete prívativamente à União legislar sobre

XXVll - , em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, $ 1', 111;

(Redação dada pela Emenda Constitucional n' 1 9, de 1 998). (gritei)

Desta forma, inconteste são as disposições constitucionais no sentido
de conferir à União a competência plena, direta e reservada para legislar sobre
normas gerais de licitações e contratações públicas, normas essas de observância
obrigatória para todos os entes da federação brasileira (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios).

Em face dessa competência privada deferida constitucionalmente à
cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, todavia, aUnião.
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possibilidade de exercer competência legislativa suplementar em matéria de
licitações e contratações públicas, conforme autoriza os seguintes dispositivos da
CF/88

"Art. 24. (. . .)
$ 2' - A competência da União para legislar sobre normas gerais
não exclui a competência suplementar dos Estados.

Art. 30. Compete aos Municípios:

11 - suplementar a legislação f'ederal e a estadual no que couber''

)(

( )')

Nessa esteira, observa-se que a competência legislativa suplementar
deferida aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no caso de licitações e
contratações públicas, somente poderá ser exercitada em caráter complementar, ou
sqa, apenas para especificar normas gerais já estabelecidas em Lei Federal
"Nacional", tendo em vista a existência da Lei n' 8.666/93.

Por meio da edição da Lei n' 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), a União, cumprindo o mandamento constitucional insculpido no
incisa XXVll do artigo 22 da CF/88, estabeleceu normas gerais para as licitações e
as contratações públicas.

Pelo exposto, depreende-se que a competência para legislar sobre
normas gerais de licitação e contratação públicas é privativa da União, cabendo aos
demais entes da federação a possibilidade de legislarem sobre a matéria, apenas de
forma suplementar sobre normas específicas (especiais).

'')

A doutrina muito discute sobre o alcance do conteúdo normativo
apresentado pela Lei n' 8.666/93, para alguns a Lei estabelece tanto normas gerais
quanto normas específicas sobre licitação e contratação públicas, o que ferida a
autonomia legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo em
vista que a União somente estaria constitucionalmente autorizada a dispor sobre
"normas gerais'' e não sobre "normas específicas''

Nesta linha, envera Mana Sylvia Zanella Di Pietro i, /n vc?ró;s

"Enquanto o Decreto-lei n' 2.300/86, com a norma do artigo 85,
deixava a possibilidade de separar as normas gerais das que não
tinham essa natureza (ainda que com a apontada dificuldade), a Lei

' DI PIETRO, Mana Sylvia Zanella. Z);re//o adm/n/s/ra//vo. 24. ed. - São Paulo: Atlas, 20 1 1 . p. 359
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n ' 8.666/93 já declara, no artigo l ' , que todas as disposições nela
contidas têm a natureza de normas gerais. Se alguma dúvida
houvesse, ela se dissiparia com a norma do artigo 118, que
determina aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às
entidades da administração indireta a obrigatoriedade de adaptarem
as suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei. A
inconstitucionalidade do artigo l ' da Lei n ' 8.666/93 é manifesta.
porque nada deixa para que Estados e Municípios legislem em
matéria de licitação e contrato administrativo"

'')
Para Marçal Justen Filhos, a discussão se apresenta nos seguintes

termos

"A interpretação da fórmula "normas gerais" tem de considerar, em
primeiro lugar. a tutela constitucional à competência local. É
inquestionável que a Constituição reservou competência legislativa
específica para cada esfera política disciplinar licitação e
contratação administrativa. (. . .) Logo, apenas as normas "gerais"
são de obrigatória observância para as demais esferas de governo,
que ficam liberadas para regular diversamente o restante.
exercendo competência legislativa irredutível para dispor acerca
das normas especínlcas"

Convém salientar que o Estado do Rio Grande do Sul propôs Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADT 927-3/RS) ao Supremo Tribunal Federal --
STF pretendendo a declaração de inconstitucionalidade para os ans. 1', 17 e 1 18 da
Lei n' 8.666/93.

'')

Nesta ADI, foi questionada, justamente, o alcance do conteúdo

normativo trazido pela Lei n' 8.666/93, pois poderia representar um
extrapolamento das prerrogativas da União em estabelecer "nonnas gerais" sobre
licitação e contratação, estatuindo, no caso, também normas específicas que seriam
de competência dos demais entes da federação.

No caso, o STF, veio acompanhar parte da doutrina, ao limitar-se em
ratificar o entendimento de que compete privativamente à União legislar sobre
normas gerais de licitação e contratação públicas, cabendo aos demais entes da
Federação a possibilidade de legíslarem sobre a matéria apenas sobre normas
específicas (especiais), apreciando cautelarmente a constitucionalidade, no caso
concreto, de alguns poucos dispositivos constantes da Lei n' 8.666/93.

2 JUSTEN FILHO, N4arçal. Comem/ór/os à /,e/ de /,/c//anões e Con/ra/os ,4dmz/m;s/ra//vos. 1 1 . ed. - São Paulo
Dialética. 2005, pag. 13.



Câmara..NTunicipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 1255/18
PLL N' 113/18

FI.6

PARECER N' J L \ /19 -- CCJ

Nesse sentido, ante a ausência de delimitação material definitiva, tanto
da doutrina quanto da jurisprudência sobre quais seriam as nomlas de caráter geral
e as de caráter especifico constantes da Lei n' 8.666/93, entendo que todas elas são
normas gerais, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, se manifestar
sobre a matéria, conforme o fez na MC do ADI 927-3/RS.

Este entendimento, inclusive, encontra ressonância na lição Marçal
Justen Filho

.')

"A disputa sobre o conteúdo da cláusula constitucional ("normas
gerais") gera grandes dificuldades. No tocante à Leí n' 8.666.
houve disputas relevantes, que não foram resolvidas sob o prisma
teórico. O decurso do tempo acabou por tornar superada a
discussão, prevalecendo a tese de que a esmagadora maioria das
disposições legais se conHigurava como "norma geral"

Dessa forma, o Município, no exercício de sua competência legislativa
suplementar, nos termos do art. 30, inciso 11, da Carta Republicana de 1988, pode
editar regras que doem maior eficácia aos princípios da licitação, sem conflitar com
as normas gerais contidas na Lei n' 8.666/93, até por observância ao princípio da
Federação, no qual assegura-se a cada ente federativo uma margem de autonomia
mínima. No caso, a União não pode valer-se de sua competência legislativa para
editar normas gerais para frustrar a eficácia do supracitado princípio, e, por via de
consequência, o inciso XVll, do art. 22 da Constituição Federal, deve ser
interpretado em função do princípio federativo.

Nesse sentido, mais uma vez nos valemos dos ensinamentos de
Marçal Justen Filho, a saber:

"A competência da União para legislar sobre norma geral não se
sobrepõe ao princípio da Federação. As competências locais
derivadas da organização federal não podem ser limitadas mediante
lei da União, destinada a veicular normas gerais. Em termos ainda
mais diretos: norma geral não é instrumento de restrição da
autonomia federativa.

Daí se extrai que todas as regras acerca de organização.
funcionamento e competência dos organismos administrativos não
se incluem no âmbito de normas gerais. A lei federal disciplina o
procedimento administrativo e as competências, mas não institui
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órgãos nem interfere sobre os assuntos de peculiar interesse local.«3

A proposição deve tramitar porque encontra amparo nos princípios
constitucionais atrelados à administração pública, os quais estão expressos no
capa// do art. 37, da Carta Republicana de 1988 -- legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência -- e são responsáveis por organizar e reger
toda a estrutura e atou da administração pública na União, Estados, Municípios e
Distrito Federal.

'']
Não por acaso, tais princípios foram erigidos à Constituição Federal

como fundamentos da Administração Pública, visto que estão expressos no capz//
do art. 37, estabelecendo que tanto a administração pública direta, quanto a
indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerão aos princípios supracitados, ou sda, deles os gestores não
podem se afastar.

Para compreender os Princípios da Administração Pública é
necessário entender a definição básica de princípios, visto que estes servem de base
para nortear e embasar todo o ordenamento jurídico e é tão bem exposto por
Miguel Rede 4, ao afirmar que: ' '

"Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que
servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos.
ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da
realidade. As vezes também se denominam princípios certas
proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de
evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema
particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários".

Assim, os princípios são proposições que servem de base para toda
estrutura de uma ciência, no Direito Administrativo não é diferente, já que temos
princípios que servem de alicerce para este ramo do direito público. Em relação
aos princípios constitucionais, Hely Lopes Meirelles5 afirma que:

Os princípios básicos da administração pública estão

3 JUSTEN FILHO, Marça]. C'z/rso de D/rez/o ,4(]mzm/ó//'a/ivo. 1 2. ed. rev. anual. e ampl.
dos Tribunais, 2016, p. 328.

' REALE, Miguel. /;//os(ZPa do D/re//o. 1 1 . ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 60.

São Paulo: Editora Revista

5 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 8 1
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consubstancialmente em doze regras de observância permanente e
obrigatória para o bom administrador: legalidade, moralidade.

impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade,
proporcionalidade. ampla defesa, contraditório, segurança jurídica.
motivação e supremacia do interesse público. Os cinco primeiros estão
expressamente previstos no art. 37, caput, da CF de 1988; e os demais.
embora não mencionados, decorrem do nosso regime político. tanto
que. ao daqueles. foram textualmente enumerados pelo art. 2' da Lei
federal 9.784.de 29/01/1999"

O Direito Administrativo é composto por um conjunto harmónico de
princípios e leis aplicados a uma função administrativa pública com fito precípuo
de atender as finalidades desejadas pelo Estado. O regime jurídico administrativo
se faz por uma série de prerrogativas, tendo em vista que o gestor público deverá
atuar sempre em prol da coletividade, cuja prerrogativas em praticar seus aros
deverão ser pautados pelos princípios supracitados.

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores
fundamentais e ao seu arcabouço lógico.

') Dentre os princípios que se aplicam ao escopo da proposição,
vislumbro os princípios da moralidade e da eficiência administrativa aqueles com
maior alcance e incidência ao caso em tela.

O PLL em estudo mira primordialmente a moralidade e a eficiência, já
que o primeiro dispõe, em apertada síntese, a exigência de que a administração
pública tenha um comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a
moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e
de equidade, com a ideia comum de honestidadeÕ, enquanto que o segundo, por sua
vez, traz ínsita a ideia de celeridade e simplicidade, sem procrastinações, sem
delongas, sem descumprimento de prazos, e outros meios que possam impedir que
o cidadão tenha uma resposta a sua pretensão, consubstanciada na execução eficaz
do contrato administrativo.

A eficiência é, pois, antânimo de morosidade, lentidão, desídia. Nesse
sentido, cabe ao Parlamento propor e fiscalizar o cumprimento de leis que visem

6 DI PIETRO. Mana Sylvia Zanella. Z)/re//o aú/m/nn/ra//vo. 30 ed., Rio de janeiro:Forense. 20 1 7, p. 423
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uma prestação célere e adequada da obra ou serviço pretendido, em consonância
com o desço da sociedade de rapidez na solução das questões, e, para tanto,
cumpre administrar o processo administrativo com eHlciência, ou, no caso,
apresentar proposições legislativas que assegurem a celeridade dos processos, o
que ocorre com o presente PLL.

Sob o aspecto formal, entendo que a matéria em comento se trata,
evidentemente, de atividade sujeita à disciplina legislativa de iniciativa
parlamentar, uma vez que o legislador não está dizendo onde, como e quando o
administrador público deve gerir ou empreender, mas, sim, de exigir garantias para
o fiel cumprimento dos contratos firmados com a Administração Pública, bem
como servirá para elidir práticas delituosas decorrentes, por exemplo, do
superfaturamento da obra ou da prestação de serviços, tanto que é também é
conhecido como Seguro Anticorrupção.

No caso em tela, não há norma superior que impeça a aprovação da
proposta em exame, sda no plano das Constituições da República e do Estado, seja
no âmbito da legislação federal de caráter nacional, muito antes pelo contrário,
pois o objetivo contido no texto em exame tem a pretensão de reforçar o
compromisso, dos agentes públicos e de quem contrata ou pratica ates vinculados à
administração, com a verdade, com a legalidade, com a transparência e com a
moralidade que deve haver nas relações entre Estado e sociedade, entre a
administrador e administrado.

''')

Gaze-se que a proposição legislativa em análise encontra supedâneo
no art. 30, inciso 1, da Constituição Federal, que dispõe ser de competência dos
Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local.

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles7

"0 governo local é que provê a Administração em tudo
quanto respeito ao interesse local do Município, repelindo, por
inconstitucional, qualquer intromissão de outro órgão, autoridade ou
poder. SÓ a hierarquia entre as leis quando, por inexistir exclusividade
de Administração, as três entidades (União, Estado-membros.
Municípios) regularem concorrentemente a mesma matéria, caso em
que a leí municipal cede à estadual, e esta à federal. Não há, pois.
submissão do Município ao Estado ou à União, porque nenhuma
dessas entidades pode substituir o governo local na solução de casos

7 MEIRELLES, Hely topes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 82
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abetos à Administração municipal: o que há é respeito recíproco pelas
atribuições respectivas de cada qual"

O princípio constitucional da ''azz/ontem;a mz/n/cz»a/ '' permite que o
Município proveja tudo quanto conceme ao interesse local, estabelecendo suas

próprias leis, decretos e aros relativos aos assuntos peculiares. Este princípio
encontra-se consagrado no art. 29, capa//, da Constituição Federais, no art. 8', da
Constituição Estadual9, e nos ans. I'io, e 9', incs. ll e lllii, da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre.

'')

Ao disciplinar a repartição de competências, a Constituição Federal
dispôs que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local (art.
30, 1, CF). Questão tormentosa é precisar o sentido da expressão, pois, como
adverte Hely Lopes Meirellesi2:

"Interesse local não é interesse exclusivo do Município; não é
interesse privativo da localidade; não é interesse único dos munícipes.
Se se exigisse essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade,
bem reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se
a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há
interesse municipal que não seja reflexamente da União e do Estado-
membro, como, também, não há interesse regional ou nacional que
não ressoe nos Municípios, como partes integrantes da Federação
brasileira. O que define e caracteriza o "interesse local", inscrito como
dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município
sobre o do Estado ou da União"

''3

Constituição f'ederal:
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois tumor, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
9 Constituição Estadual RS:
Art. 8'- O Município: dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela
legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
10 Art. I' O Município de Porto Alegre, pessoa jurídica de direito público interno, parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política. administrativa e
ílnanceira, reger-se-á por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas
Constituições Federal e Estadual.

li Art. 9' Compete ao Município, no exercício de sua autonomia: ll - prover a tudo quanto concerne ao interesse
local, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, promovendo o bem-estar de seus
habitantes; 111 - estabelecer suas leis, decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local.
12 MEIRELLES, Hely Lopes. Z)/re//o A4zln/c/pa/ aras//eira. Atualização Márcio Schneider Reis e Edgard Neves da
Salva. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 109-10.
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Já, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu art. 13,
inc. 1, dispõe sobre o poder de polícia administrativa dos Municípios nas matérias
de interesse local.

Ademais, a Lei Orgânica, além de garantir a edição de legislação
atrelada ao interesse local, como dito acima, determina que o Município de Porto
Alegre, no artigo 6', inciso 11, promova vida digna aos seus habitantes e será
administrado com base em alguns compromissos fundamentais, dentre eles, a
moralidade de seus atos, bem como, por simetria, observe os princípios
constitucionais da administração pública (art. 1 7).

Sobre eventua] apontamento de vício de iniciativa da proposição em
razão de que a matéria estaria entre aquelas elencadas na competência do Poder
Executivo, entendo que tal argumento não deve prosperar, uma vez que nada veda
que membro do Poder Legislativo apresente prometo de lei que trate sobre
licitações.

Isto porque entendo que o regramento das licitações e contratos não se
insere na esfera de atuação legislativa exclusiva do Chefe do Executivo, uma vez
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas na Carta Magna (art. 61, $
I'), nem na Lei Maior do Estado (art. 60), tampouco na Lei Orgânica de Porto
Alegre (art. 94).

Ademais, o Poder Judiciário, por meio do Orgão Especial do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, já manifestou, no julgamento da ADI n'
2014.043556-7, pela possibilidade da iniciativa parlamentar de proposições que
versem sobre licitações e contratos, cuja ementa segue colacionada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.
3. 714/201{, DO MUNiCíPiO DE SKUSQUE. ALEGAÇÃO DE
rlOLAÇAO DA COMPETÊNCIA FEDERAL EM MATÉRIA
DE TRANSITO E DE USURPAÇÃO DA INICIATIVA
PRIVATIVA DO PREFEITO. INSUBSISTÊNCIA. Norma que
:dispõe sobre Licitação e contratos, disciplina em que a Câmara
Municipal pode suplementar as regras gerais editadas pela União.
!Biçiglipg:Jlç !:ej: da Câmara que não se encontra dentre as

lição em qBe somente o Prefeito
Inteligência do artigo 50, $

2' da Constituição do Estado. Vícios .formais inexistentes.
Possibilidade de o Parlamento Municipal dispor sobre critérios e
diretrizes rto tocarüe à contratação de equipamentos de
lfiscalização nas vias públicas - precedentes deste Tribunal Pleno e
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:lo Supremo Tribunal Federal - improcedência.'' (ADI n'
2014. 043S56- 7, Órgão Especictí, TJSC, Rel. Des. Ctáudio Barreto
[)urra, julgado em 0 7/1 Q/201 5) (.gx\te Ü

Diante do acima esposado, examinados os aspectos constitucionais,
legais e regimentais, manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 29 de março de 201 9

Aprovado pela Comissão em { u.
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l
B

-- Presidente Vereador Clàudio Janta

vellÊ1:311(llêl:llgj$%êi8\jje.Presidente

l

/LS



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECERDORllA:lORN' /19-CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o PLL 1 13/18, de autoria do eminente
Vereador Felipe Camozzato, que dispõe sobre a utilização do Seguro-Garantia de
execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços de
valor igual ou superior a 10 milhões de reais.

O Parecer Prévio da Procuradoria da Casa Legislativa (f1. 14) aponta vício
de inconstitucionalidade formal, por usurpar competência de União e a independência e
harmonia dos poderes, sendo contestado pelo eminente Vereador Autor às fls. 1 5- 1 8.

O Parecer do Relator, o eminente Vereador Mandes Ribeiro, informa que
as alterações propostas pelo Vereador Autor têm o condão de suplementar ou
complementar a Lei das Licitações e Contratos Administrativos (Lei ne 8.666/93),
destacando jurisprudência do STF sobre a matéria. O respectivo Parecer do eminente
Vereador Relator concluiu pela inexistência óbice de natureza jurídica ao PLL.

Neste pedido de vista observamos que inexiste óbice de natureza jurídica,
na forma do Parecer do Vereador Relator, o qual corroboramos.

Ademais, a proposta do eminente Vereador Autor visa regular,
ÇQl11121çmçl111ê!.mçl111ç, a obrigatoriedade de contratação do seguro-garantia, previsto no
inciso IT, $1e, do art. 56, da referida Lei Federal ng 8.666/93, determinando que os
contratos públicos de obras, e de fornecimento de bens e serviços com valor igual ou
superior a 10 milhões de reais, será requisito obrigatório para Administração Direta,
Indireta e Fundacional do Município.

Talvez fosse melhor estabelecer um percentual na contratação, evitando a
mensuração por um valor limite, visto que o valor abaixo de 10 milhões de reais também
é um valor significativo.

Cabe salientar, a jurisprudência do TCE/RS destaca, sistematicamente.
falhas nas contas dos entes públicos, quando deixa de promover contratações sem as
devidas garantias contratuais. As decisões da Corte de Contas consideram uma falha da
Administração Pública e seus gestores, pois a Lei prevê obrigação de fiscalizar os
contratos e demais ajustes públicos. Assim, nos resguardamos para exame de mérito em
Plenário.

Ante ao exposto, concluímos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica, quanto a tramitação do PLL, corroborando as conclusões do Parecer do eminente
Vereador/Relator, permanecendo silente quanto ao mérito, sendo esta a minha
DECLARAÇAODEVOTO.


