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À Sua Excelência a                   
Senhora Deputada Federal                                          
Soraya Santos                                                                                                              
MD Relatora da Comissão Mista sobre a MP 700 de 2015           
Congresso Nacional  
 
 
 
Excelentíssima Senhora Deputada, 
 
Ao cumprimentá-la, cordialmente, agradeço à Comissão Mista do Congresso Nacional 
que estuda a Medida Provisória 700, de 2015, pelo convite para que o Instituto de 
Arquitetos do Brasil IAB participasse da Audiência Pública marcada para o dia 05 do 
corrente, que, certamente por razões relevantes, infelizmente, não pode ser realizada. 
Assim, uso do presente para apresentar a Vossa Excelência ponderações do IAB a 
propósito da MP 700/15. 
 
Senhora Deputada Relatora, 
 
Através do seu artigo 3º, inciso IV, a MP 700/15 se coloca como o coroamento de um 
processo que tem causado enormes prejuízos ao país. 
 
Referimo-nos ao processo de redução de exigências necessárias para a licitação de 
obras públicas cujo resultado empírico é o aumento dos custos e dos prazos e a 
diminuição da qualidade dessas mesmas obras. Assim: 

A) A Lei 8.666/93 permitiu licitar obras públicas sem projeto completo, admitindo 

o que chamou por projeto básico (incompleto);          

B) após, concedeu-se à Petrobras um regime próprio, que dispensou o projeto 

básico;              

C) em 2011, baseado no modelo da Petrobras, criou-se o regime de 

Contratação Integrada/RDC, que delega à empreiteira fazer o projeto da obra 

que construirá, mas, no caso, “aplicável exclusivamente” às obras da Copa, 

Olimpíadas e aeroportos;                         

D) em 2012, estendeu-se o regime para obras do PAC e do SUS. Em 2013, 

para obras da Saúde e da Educação;          

E) Em 2015, a Contratação Integrada/RDC passou a valer para todas as obras 

federais, estaduais e municipais. 

Desse modo, para todo o país, estabeleceu-se o regime da Contratação Integrada, 
constante do Regime Diferenciado de Contratações RDC.  

O Instituto de Arquitetos do Brasil afirma que licitação sem projeto completo resulta 
em obra com custo sem limite, prazo ampliado e qualidade baixa — demonstrado 
pelos preços dos estádios da Copa, pelas obras paradas do PAC, pela Refinaria 
Abreu e Lima, com custo dez vezes maior e muitas outras. 
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Agora, pela MP 700/15, a empreiteira contratada por Contratação Integrada (isto é, 
sem projeto) recebe do Estado o poder de desapropriação (Art 3º, IV). Inclui obra 
de urbanização, de renovação urbana ou de reparcelamento do solo (Art 4º, § 
único). A empreiteira poderá desapropriar “imóvel ocupado  coletivamente por 
assentamentos sujeitos a regularização fundiária de interesse social” - favelas e 
loteamentos (Art 4ºA). Os bens desapropriados poderão compor fundo de 
investimento. A receita da revenda é da empresa, ressarcido o governo pelos 
desembolsos feitos. Se, após a desapropriação, não prosseguir o negócio, a 
empreiteira poderá alienar o bem (Art 5º, § 6º). 

No âmbito territorial, a MP 700/15 há de ter implicações a avaliar. No âmbito 
urbano, por certo haverá consequências políticas e sociais graves, visto o direito 
das populações atingíveis, pois a MP é potencialmente dirigida às favelas e áreas 
pobres bem situadas no contexto da cidade.  

Ressalte-se que, mesmo que se argumente que a desapropriação se dará após 
decreto governamental, tal instrumento será baseado em estudos e projetos 
elaborados pela empreiteira, o que, por óbvio,  atenderá prioritariamente a seus 
próprios interesses comerciais.  

Como pode o governo transferir a uma empreiteira o poder de definir o que fazer 
com um trecho da cidade? E que isso se dê sem prévio projeto? Sem ouvir os 
cidadãos? De fato, o governo alienará o que não lhe pertence. A cidade é da 
cidadania, não é do governo. 

Senhora Deputada Relatora, 

Esclareço que o IAB aqui se manifesta em unidade de pontos de vista com as 
seguintes instituições nacionais de arquitetura, urbanismo e engenharia: Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU BR, Associação Brasileira de Escritórios de 
Arquitetura AsBEA, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas ABAP, Federação 
Nacional de Arquitetos e Urbanistas FNA, Associação Brasileira de Consultores de 
Engenharia ABCE e Sindicato Nacional de Empresas de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva SINAENCO – todas convencidas da imperiosa necessidade da revogação 
do regime da Contratação Integrada/RDC e igualmente contrários à MP 700 pelas 
razões que foram aqui expostas. 

Receba, senhora Deputada Relatora, os protestos de elevada consideração. 

Respeitosamente, 

 

Arquiteto Sérgio Magalhães, presidente 


