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PARECER TÉCNICO N°.007/2017 
 

 

À Coordenara de Engenharia, 

 

O Setor de Auditoria Interna e Suporte Setorial, no cumprir dos ditames legais, 

em especial o que dispõem os arts. 31 e 74 da Constituição Federal; art. 59 da 

Lei Complementar nº. 101/2000; arts. 29, 70 e 76 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo; art. 5° da Lei Municipal n°.873/2012; no exercício de suas 

funções específicas estabelecidas na Lei Municipal nº. 834, de 17 de fevereiro 

de 2012 e; atendendo ao despacho às fls. 62-63 dos autos, expede parecer 

técnico cerca do processo: 

 

Processo Administrativo nº. 6522/2017 

Requisitante: Fortaleza Ambiental e Gerenciamento de Resíduos  

Data de Abertura Processo: 25 de setembro de 2017. 

Solicitação: Devolução de glosa de medição. 

 

1. Do relatório processual 

 

Cuidam os autos que tratam de devolução de glosas referentes as medições 45-

51, sob alegação de que os itens 2.1.1 e 2.2.1 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não são passíveis de glosa, por se tratarem de serviços contratados e 

efetivamente realizados. 

 

Para balizar tal alegação a Requerente inclui aos autos o Quadro Geral de Glosas 

(fl.03) totalizando um valor de R$253.132,81 (duzentos e cinquenta e três mil, 

cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavo) e quadro de glosa por medição 

(fls.04-10). 

 

De posse da solicitação a Coordenadora de Engenharia, responsável pela 

execução contratual desde janeiro de 2017, encaminha os autos para 

Procuradoria Geral do Município, a fim de que seja analisada a legitimidade do 

pedido, esclarecendo que a empresa calcula seus pedidos baseado dos itens 2.1.1 

e 2.2.1 com base na pasta diária dos motoristas, entretanto esta não é a 
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metodologia adotada pela SESIM, a qual mede o serviço com base nas horas 

efetivas de coleta, descontando assim o tempo em que o motorista da empresa 

realiza atividades alheias ao objeto contratado, autuando em seguida as 

contramedições realizadas pela equipe de fiscalização contratual (fls.13-58). 

 

A Procuradoria manifesta-se no sentido de que não é órgão competente para 

confrontar as medições apresentadas pela empresa e pela equipe de fiscalização 

contratual, ou seja, não cabe a ela analisar se deve ou não se devolver tais 

glosas, orientando assim que a Controladoria Geral seja ouvida nesse sentido 

(fl.59-60). 

 

Tendo por base a orientação da Procuradoria Geral, a Coordenadora de 

Engenharia solicita manifestação da Controladoria Geral no sentido de que seja 

apurada a melhor maneira de realizar-se tais medições, visto haver divergência 

nas metodologias adotadas pela Requerente e pela SESIM.  

 

2. Procedimentos 

 

Inicialmente esclareço que glosa nada mais é que a retenção de valores em 

pagamentos, em tese, devidos ao particular contratado. Ou seja, a 

Administração, no exercício de sua função de controle, bloqueia créditos em 

faturas emitidas pelo particular, de modo a compensar os débitos a ele 

imputados. 

 

Sobre o instituto da glosa, cabe trazer à colação as lições do Tribunal de Contas 

da União enunciadas no Acórdão nº 3.114/2010 – Segunda Câmara, in verbis: 

 
"O termo glosar, segundo o Dicionário Aurélio, é equivalente a censurar, criticar, suprimir ou anular, 
dentre outras acepções. Trata-se de juízo de reprovabilidade que alguém tem em relação a algo. No 

serviço público o instituto da glosa é mais freqüentemente associado ao exercício da função controle, ou 

seja, é dever de quem tem prerrogativas de fiscalizar ou auditar censurar as ações incompatíveis ou 
irregulares. Nem sempre a glosa possui repercussão financeira. 

 

Quando a glosa tem efeito financeiro, dois podem ser os reflexos: a um, perda em definitivo de uma dada 
importância; a dois, retenção ou suspensão na transferência de valores até que a pessoa ou a entidade 

afetada pela glosa restitua uma importância ou faça algo. 

 
No caso do SUS, se a glosa decorre de um recebimento indevido, como no caso de pagamento de 

procedimentos não realizados, a medida tem por fim restituir os cofres públicos, logo a glosa deve ser 

processada como uma perda em definitivo. 
 

Por outro lado, se a glosa resulta de um pagamento irregular ou ilegítimo, gasto realizado com recursos da 

União, como neste caso concreto, a glosa pode ter um caráter definitivo se for empregada como meio de 
compensação, ou de retenção/suspensão se a entidade afetada comprovar que depositou no fundo 
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municipal importância equivalente ao montante da glosa, pois assim estaria restituindo o valor 

ilegitimamente gasto. (TCU - Acórdão nº 3.114/2010 – Segunda Câmara)" 

 

Inferimos então, dos conceitos apresentados, que em nenhum momento houve 

glosa nos pagamentos realizados à Requerente, pois não se bloqueou 

pagamentos por imputação de débitos, sendo desse modo, um equívoco invocar 

um instituto que não foi utilizado pela Administração para solicitar o pagamento 

em tela. 

 

De fato, o que ocorreu nos autos foi a aplicação de metodologias de medição 

distintas pela Requerente e pela SESIM para o mesmo objeto, no caso os itens 

2.1.1 e 2.2.1 do contrato Administrativo n°.087/2013, ou seja, a empresa 

apresenta a medição objetivando ser remunerada e a Equipe de Fiscalização 

contratual apresenta a contramedição liquidando a despesa com base nos seus 

apontamentos fiscalizatórios diários. 

 

Repetimos, não se trata de glosa, e sim de pagamentos realizados com base nas 

medições/liquidações apresentadas pela Administração e não com base no 

solicitado pela Requerente, respeitando com rigor o inciso III, § 2º, art.63 da Lei 

Federal n°.4320/64. 

 
"Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base 

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

(...) 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço." (grifei) 

 

Aprofundando-se nas na documentação apresentada nos autos, percebe-se que a 

Requerente parametriza seus pedidos de pagamento dos itens 2.1.1 e 2.2.1 na 

pasta diária dos motoristas dos coletores, onde é registrado o início e o fim da 

jornada de trabalho diariamente. Já a SESIM baliza a suas liquidações na efetiva 

execução do objeto contratado, descontando as horas em que os coletores estão 

realizando atividades alheias à efetiva coleta. 

 

Vejamos o que diz o Contrato Administrativo n°.087/2017. 

 
"2.2 Os valores unitários e totais dos serviços a serem executados estão relacionados na tabela 

abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE 

(...) (...) (...) 

2.1.1 Coleta de RSU/RSD H x CAMIN 

(...) (...) (...) 

2.2.1 Coleta de RSS  H x CAMIN 

(...) (...) (...) 
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2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em parcelas mensais, por 
serviços efetivamente realizados e aceitos, após aprovação das medições pela Secretaria de 

Planejamento Econômico e de Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifei) 

 

O item 2.3 não deixa dúvidas. A fiscalização contratual deve balizar-se no 

serviço efetivamente realizado. 

 

No caso dos itens 2.1.1 e 2.2.2, se os coletores realizam atividades que não 

sejam efetivamente de coleta (conceituado no termo de referência), mesmo que 

no período de jornada normal do motorista do coletor (ponto diário), esse tempo 

em horas deve sim ser descontado para efeito de liquidação de tempo de coleta, 

assim como vem fazendo a Equipe de Fiscalização de Contrato. 

 

Portanto, fica evidente que o uso ponto diário dos motoristas dos coletores, que 

além de coletar, realizam, em suas rotinas diárias de trabalho, atividades alheias 

à efetiva coleta, como, por exemplo, transporte resíduos para o aterro 

(remunerado em outro item do contrato), não é adequada para efeito de medição 

dos itens 2.1.1 e 2.2.1, sendo necessário cronometrar as horas efetivas de coleta 

realizadas para remunerar corretamente os serviços. 

 

3. Conclusões Recomendações  

 

Diante do exposto, verifica-se equívoco da Requerente em solicitar devolução 

de valores alegando a realização de glosa indevida, visto que esse instituto não 

foi aplicado pela SESIM. 

 

Verifica-se ainda que a metodologia utilizada pela SESIM para realização das 

liquidações dos itens 2.1.1 e 2.2.1 do Contrato Administrativo n°.087/2017 é 

adequada ao objeto e, portanto, recomendamos que não seja realizado o 

pagamento solicitado pela Requerente. 

 

 

Fundão, 18 de outubro de 2017. 

 

 

LENARDO DE LIMA OLIVEIRA 

Controlador Geral 

 


