
 

ACÓRDÃO TC-754/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

PROCESSO - TC-4468/2015 

JURISDICIONADO  - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL  - ROGÉRIO FEITANI 

 

EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 

– REGULAR – QUITAÇÃO – ARQUIVAR. 

 

O EXM. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO: 

1 RELATÓRIO 

Cuidam estes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de 

Jaguaré, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Rogério 

Feitani, Prefeito Municipal, analisadas sob o aspecto da sua conduta no exercício de 

suas funções administrativas. 

A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal em, 16 de 

abril de 2015, por meio do OFÍCIO Of. Nº 168/2015, em observância ao prazo 

regimental. 

A área técnica, em sua primeira manifestação no processo, Análise Inicial de 

Conformidade AIC 495/2015 (fls. 06-09), verificou que “considerando que os 

arquivos gravados na mídia digital que acompanha a mensagem protocolizada não 

estão de acordo com as exigências estabelecidas no Anexo 03 da IN 28/2013, 

especificamente para o exercício a que se refere essa prestação de contas, 
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conforme Nota Técnica SEGEX 003/2015, o processo não se encontra apto à 

análise e instrução técnica na forma regimental”. 

Para tanto, foi emitida a Instrução Técnica Inicial ITI 2058/2015 (fls. 10-12), 

sugerindo a notificação do senhor Rogério Feitani  “para apresentação da devida 

Prestação de Contas Anual, nos termos da IN TC 28/2013, com fulcro no artigo 139 

e no § 3 do artigo 138, ambos do Regimento Interno desta Corte de Contas.” 

Foi, então, o gestor notificado, na forma da Decisão Monocrática Preliminar 

DECM 1908/2015 (fls. 14-15), para que encaminhe a devida Prestação de Contas 

Anual indicada na Instrução Técnica Inicial ITI 2058/2015. 

A documentação encaminhada pelo gestor foi analisada pela área técnica, na 

Manifestação Técnica Preliminar MTP 920/2015 (fls. 73-74), concluindo que o 

processo encontrava-se apto para análise e instrução técnica na forma regimental. 

Em manifestação quanto à análise dos documentos encaminhados, a área técnica 

elaborou o Relatório Técnico 148/2016 (fls. 76-84), no qual aponta a existência de 

possíveis irregularidades merecedoras de esclarecimentos: 

 

1. CONCLUSÃO 

 

As contas anuais ora avaliadas refletiram a conduta do Sr. Rogério Feitani, no exercício 
de funções como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Jaguaré  no 

exercício de 2014. 
 
Respeitado o escopo delimitado pela Resolução TC 273/2014, a análise consignada neste 

Relatório Técnico Contábil teve por base as informações apresentadas nas peças e 
demonstrativos contábeis encaminhados pelo gestor responsável, nos termos da Instrução 
Normativa TC 28/2013. 

 
Sob o aspecto técnico-contábil, opina-se pelo chamamento do(s) responsável(eis) 
para apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme 

propostas de encaminhamento sugeridas a seguir:  

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

Item 3.1.1 deste relatório – divergência 
entre folha de pagamento – arquivo 

FOLRGP e contabilidade( valores liquidados 
e pagos).  
 

Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64 

Rogério Feitani citação 
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 Item 3.1.2 deste relatório –  elevado valor 
de saldo a pagar referente contribuição 

previdenciária patronal remanescente ao 
final do exercício de 2014 no valor de 
R$1.309.223,04 . 

Base legal:. Art. 4º da Lei Federal 
10.666/2003 

Rogério Feitani citação 

Item 3.4.1 deste relatório – Ausência de 
metodologia utilizada para atualização de 
dívida ativa tendo em vista que  os valores 

referente à atualização representam mais 
que o dobro do saldo no início do exercício 
financeiro daquele ano. 

Base Legal: art.85 da lei 4.320/64 

Rogério Feitani citação 

 

4.1 – RECOMENDAÇÃO 

Com relação ao baixo desempenho na arrecadação dos créditos vencidos, inscritos ou 
não em dívida ativa,  alertamos que a deliberação conjunta assinada em set/2015, entre 

Ministério Público Especial de Contas, TCEES e Corregedoria de Justiça do Estado do ES, 
estabeleceu prazo até 31/12/2015 para que os municípios adotem medidas efetivas para 
a cobrança de dívida ativa e outros créditos, na forma da Lei Estadual 9876/2012, bem 

como utilização de patamar mínimo para execuções fiscais nos moldes das Leis Estaduais 
7727/2004 e 9747/2011. 

Em sequência, a SecexContas manifestou-se através da Instrução Técnica Inicial 

ITI 435/2016 (fls.90-91), sugerindo a citação do responsável, senhor Rogério Feitani, 

nos termos do Relatório Técnico 148/2016.  

Acolhendo a propositura da unidade técnica, promoveu-se a citação do senhor 

Rogério Feitani, por força da Decisão Monocrática Preliminar DECM 796/2016 

(fls. 93-95), que lhe concedeu o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para 

apresentar justificativas em face das indicações de irregularidades dispostas no 

Relatório Técnico 148/2016 e da Instrução Técnica Inicial ITI 435/2016.  

Devidamente citado (fls. 96) - Termo de Citação nº 788/2016, o responsável 

apresentou a documentação em resposta (fls. 101-121).  

Ato contínuo, a área técnica, mediante Instrução Técnica Conclusiva ITC 

4481/2016 (fls. 126-133), em análise, opinou pela regularidade da prestação de 

contas apresentada pelo senhor Rogério Feitani. 
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O Ministério Público de Contas, na lavra do Senhor Procurador de Contas Dr. 

Luciano Vieira, acompanhou o opinamento técnico pela regularidade das contas, 

conforme Parecer 751/2017 (fls. 137); contudo, destaca o registro da área técnica 

quanto: 

 “o baixo desempenho na arrecadação dos débitos”, com alerta para o advento da 

Deliberação Conjunta TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, estabelecendo que as 
recomendações contidas no Ato Recomendatório, de 19/03/2013, devem ser efetivadas 
até 31/12/2015, prazo no qual os municípios terão que comprovar a adoção de 

instrumentos para a cobrança administrativa de seus créditos, em especial, o 
protesto de certidão de dívida ativa , utilizando-se da execução fiscal apenas para os 
débitos de maior valor.” 

Assim, vieram os autos a este Gabinete para emissão de voto, em 11 de maio de 

2017. 

É o relatório. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

O exame dos autos demonstra que o feito encontra-se devidamente instruído e 

saneado, apto, portanto, a um julgamento de mérito, eis que observados todos os 

trâmites legais e regimentais. 

Neste diapasão, ante a documentação carreada aos autos em cotejo com as 

manifestações da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, tornam-se 

desnecessárias maiores considerações. 

Por conseguinte, ratifico o posicionamento da Área Técnica e do Ministério Público 

Especial de Contas, para tomar como razão de decidir a fundamentação exarada na 

Instrução Técnica Conclusiva ITC 4481/2016, nos seguintes termos: 

1 INDICATIVOS DE IRREGULARIDADE 

1.1 DIVERGÊNCIA ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO – ARQUIVO FOLRGP E 
CONTABILIDADE (VALORES LIQUIDADOS E PAGOS) 

Base Legal: art. 85 da Lei 4320/64 

As contribuições previdenciárias devidas a título patronal e as contribuições previdenciárias 
retidas do servidor demonstradas no arquivo FOLRGP – folha de pagamento aponta grande 
divergência quando comparada com as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, 

registradas na contabilidade. 
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A folha de pagamento no tocante á contribuição do servidor traz um valor de R$455.307,43 

enquanto os registros contábeis demonstra um valor pago de R$ 1.774.509,36. 

Com relação a contribuição patronal, a folha de pagamento traz um valor de R$1.357.121,48, 
enquanto os registros contábeis demonstra um valor pago de R$3.243.926,67. 

Justificativas apresentadas (Protocolo 15773/2016-6): 

Diante do presente indicativo de irregularidade, foi trazida a seguinte argumentação:  

Conforme destaca a referida ITC as contribuições previdenciárias devidas a título 

patronal e as contribuições previdenciárias retidas do servidor demonstradas no 
arquivo FOLRGP - folha de pagamento aponta grande divergência quando 
comparada com as contribuições previdenciária, patronal e servidor, registradas na 

contabilidade. 

Conforme podemos destacar em relatório (Anexo I) o FOLRGP enviado no 
momento do envio da prestação de contas diverge do valor existente hoje, fato que 

pode ter sido ocasionado por erro na geração do referido relatório. Em tempo 
estamos enviando relatoria [sic] (Anexo I) que comprova que os valores 
empenhados no exercício estão de acordo com o mencionado relatório.  

Análise: 

O justificante alega que as diferenças entre relatórios contábeis e os valores evidenciados na 
folha de pagamentos se devem a erro na gravação do arquivo FOLRGP encaminhado junto à 

PCA. 

Dando suporte a essa argumentação, foi apresentado novo Resumo Anual de 2014. Que 
segue confrontado com os valores das contribuições previdenciárias patronais contabilizadas, 

como segue: 

Tabela 01-A: Contribuições previdenciárias – PATRONAL 

Regime de previdência 
Empenhado/ 

Liquidado 
Folha Pgto 

Divergência 

Valor Percentual 

REGIME GERAL 4.234.858,30 4.212.873,74 21.984,56 0,52% 

Fonte: Processo TC 4.468/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 
 

Tabela 02-A: Contribuições previdenciárias – SERVIDOR 

Regime de previdência Liquidado Folha Pgto 
Divergência 

Valor Percentual 

REGIME GERAL 1.792.909,92 1.750.218,69 24.290,67 1,39% 

Fonte: Processo TC 4.468/2015 - Prestação de Contas Anual/2014 
Com efeito, se aplicarmos as instruções contidas na Nota Técnica SEGEX 007/2014, que 

versa sobre a uniformização de análise de contas, entre outras, entendemos, para fins de 
análise, como aceitáveis as variações entre os valores retidos e recolhidos relativos às 
contribuições previdenciárias, não superiores a 10%.  

Assim, uma vez que, diante das justificativas apresentadas, os valores das diferenças 
inicialmente detectadas foram reduzidos a patamares aceitáveis para fins de análise das 
contas, sugere-se que o presente item seja considerado regular. 

1.2 ELEVADO VALOR DE SALDO A PAGAR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REMANESCENTE AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 
NO VALOR DE R$ 1.309.223,04. 

Base legal:. Art. 4º da Lei Federal 10.666/2003. 

O saldo a pagar no valor de R$1.309.223,04, que se transferiu para o exercício seguinte 
representa 30,91% de todo o valor liquidado no ano, portanto, ficando assim descartada a 

hipótese de valores apurados quando do encerramento do exercício.  
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A Lei 10.666/2003, alterada pela Lei 11.933/2009, determina o seguinte prazo para 

recolhimento de contribuições patronais: 
 

[...] 

Art. 4º Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado 
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, 
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o 

dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil 
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.  

 

O que se questiona aqui é que o valor de contribuição patronal devida em 31/12/2014 é bem 
vultosa, aproximadamente 30% de todo o valor apurado no ano, para que seja considerada 
como apuração de final de exercício a ser paga até o dia 20 do mês subsequente.  

Justificativas apresentadas (Protocolo 15773/2016-6): 

Diante do presente indicativo de irregularidade, foi trazida a seguinte argumentação:  

Relata a referida ITC que o saldo a pagar no valor de R$ 1.309.223,04, que se 

transferiu para o exercício seguinte representa 30,91% de todo o valor liquidado 
no ano, portanto, ficando assim descartada a hipótese de valores apurados 
quando do encerramento do exercício. 

Com relação ao item ora mencionado é importante salientar que durante o 
exercício de 2014 houve grande redução no valor das receitas arrecadadas pelo 
município e com isso foi necessário o parcelamento no exercício de 2015 das 

competências 10/2014; 11/2014 e 13/2014 (Anexo II). Sendo assim se 
verificarmos os valores destas competências perceberemos claramente que 
todos os valores foram e estão sendo quitados através do parcelamento ora 

mencionado (Anexo II). 

Para comprovar a regularidade dos pagamentos estamos anexando certidão 
negativa de débitos previdenciários do município, bem como o relatório de 

divergência extraído do site da receita federal. 

Sendo assim, podemos verificar que não há nenhum débito existente e 
tampouco irregularidade atribuída a este item devendo a mesma ser considerada 

sanada. 

Análise: 

A respeito do saldo a pagar relativo a contribuições previdenciárias patronais, o justificante 

afirma que as competências 10, 11 e 13/2014 não foram quitadas tempestivamente devido à 
queda na arrecadação ocorrida no exercício de 2014, tendo sido parceladas no exercício de 
2015. 

Dando suporte a essa argumentação foi apresentada documentação às fls. 115/120, relativa 
ao Processo 12.072.776-5 de parcelamento correspondente às competências 10, 11 e 
13/2014, 01 a 02/2015 assumido junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 

19/06/2015. 

Nesse contexto, as competências apontadas como parceladas totalizam R$ 1.469.954,61 
(R$ 519.788,18 + R$ 506.824,81 + R$ 443.341,62), guardando correspondência com o total 

pendente de pagamento no encerramento do exercício de 2014. 

Da mesma forma, acompanhando a evolução do saldo exibido pela conta contábil 
n 211430101000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES, no 

período 2014/2015, tem-se o seguinte quadro: 

Tabela 01-B – Contribuições previdenciárias – PATRONAL  

Regime Geral Saldo anterior Liquidado Pago saldo a pagar 
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Exercício de 2014 318.291,41 4.234.858,30 3.243.926,67 1.309.223,04 

Exercício de 2015 1.309.223,04 4.668.795,14 5.591.620,46 386.397,72 

Fonte: Processo TC 4.468/2015 - Prestação de Contas Anual/2014; e  
Processo TC 6.825/2016 - Prestação de Contas Anual/2015 

 

Como se vê, embora no exercício de 2014 tenha restado um elevado saldo pendente de 
pagamento, em 2015 o total de pagamentos efetuados superou o de liquidações em 

R$ 922.825,32 (R$ 5.591.620,46 – R$ 4.668.795,14), tendo restado um saldo a pagar de 
R$ 386.397,72, correspondente a 9,17% do montante de R$ 4.212.873,74 consignado na 
folha de pagamento. 

Com efeito, se aplicarmos as instruções contidas na Nota Técnica SEGEX 007/2014, que 
versa sobre a uniformização de análise de contas, entre outras, entendemos, para fins de 
análise, como aceitáveis as variações entre os valores retidos e recolhidos relativos às 

contribuições previdenciárias, não superiores a 10%. 

Assim, uma vez que, diante das justificativas apresentadas, os valores das diferenças 
inicialmente detectadas foram reduzidos a patamares aceitáveis para fins de análise das 

contas, sugere-se que o presente item seja considerado regular. 

1.3 AUSÊNCIA DE METODOLOGIA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 
TENDO EM VISTA QUE OS VALORES REFERENTES À ATUALIZAÇÃO 

REPRESENTAM MAIS QUE O DOBRO DO SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DAQUELE ANO. 

Base Legal: art.85 da lei 4.320/64 

Os valores de inscritos em dívida ativa no inicio do exercício de 2014 somava R$5.889.184,60 
e findo o exercício em análise o saldo de dívida ativa saltou para R$18.876.801,02.  
 

Isto significa que a divida ativa mais que triplicou durante o exercício de 2014, representando 
uma elevação de aproximadamente 320%. O principal fato contábil responsável por essa 
elevação na inscrição em dívida ativa foi a atualização de R$ 14.391.812,32 realizadas ao 

final do exercício, para a qual não consta notas explicativas ou documentos que evidenciem a 
origem destes valores. 
 

Justificativas apresentadas (Protocolo 15773/2016-6): 

Diante do presente indicativo de irregularidade, foram apresentados os mesmos argumentos 
trazidos no item anterior. 

 

Com relação ao apontamento ora descrito, deve levar em consideração 
que o município de Jaguaré jamais havia efetuado qualquer atualização ou 

ajustes em sua divida ativa, fato que pode ser comprovado em Balanços 
anteriores, sendo assim a grande elevação dos valores de divida ativa se 
dá pelo fato de no exercício de 2014 o município procedeu os acertos e 

atualização necessárias para evidenciar de forma correta os créditos 
tributários do município. O que realmente aconteceu foi o acerto de sua 
divida ativa, pois, conforme já mencionado anteriormente a vários anos os 

município não procedia as correções e ajustes necessários para 
evidenciar de forma correta os valores de sua divida ativa. 

Para isso foram tomadas providencias no sentido de envio para cobrança 

judicial e até mesmo protesto dos referidos valores. 

Quando verificamos o exercício de 2015 esse crescimento não é tão 
elevado pois os valores estão sendo, conforme determina legislação em 

vigor, corrigidos anualmente. 
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Sendo assim o referido indicativo de irregularidade deve ser considerado 

sanado e afastado, pois o município está apenas adotando medidas de 
melhor evidenciar os seus créditos tributários. 

Análise: 

Conforme transcrito, o justificante informa que no exercício de 2014 o município procedeu aos 
acertos que se julgaram necessárias para evidenciar de forma correta os créditos tributários 
do município. 

Também informa que foram tomadas providencias para cobrança judicial e até mesmo 
protesto dos referidos valores. 

Nesse sentido, foi publicada a Lei nº 1.286, de 02 de dezembro de 2015 que autoriza a 

Procuradoria Geral do Município de Jaguaré – PGMJ a efetuar o protesto de título executivo 
judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do município; autoriza o registro, pelo 
município, de devedores em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou 

promovam cadastros de devedores inadimplentes, e dá outras providências.  

Ademais, em relação ao baixo desempenho na arrecadação dos créditos vencidos, inscritos 
ou não em dívida ativa, a deliberação conjunta assinada em set/2015, entre Ministério Público 

Especial de Contas, TCEES e Corregedoria de Justiça do Estado do ES, estabeleceu prazo 
até 31/12/2015 para os municípios adotarem medidas efet ivas para a cobrança de dívida 
ativa e outros créditos, na forma da Lei Estadual 9.876/2012, bem como utilização de patamar 

mínimo para execuções fiscais nos moldes das Leis Estaduais 7727/2004 e 9747/2011.  

Assim, por todo o exposto, sugere-se que o presente item seja considerado regular. 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Quanto ao aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, temos a sugerir que a 
Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Jaguaré , de responsabilidade do Sr. Rogério 
Feitani, relativamente ao exercício de 2014, seja julgada REGULAR, com base no art. 84, inciso I, da 

Lei Complementar 621/2012.       

        Vitória/ES, 09 de 
dezembro de 2016. 

André Lúcio Rodrigues de Brito 
Auditor de Controle Externo 
Matrícula 203.131 
SecexContas 

 
 

3 DISPOSITIVO 

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais legais, acolhendo o 

entendimento da área técnica e o parecer do Ministério Público de Contas, com 

fulcro no artigo 84, I da Lei Complementar 621/2012, VOTO: 

1 – por julgar REGULARES as Contas do senhor Rogério Feitani, Prefeito da 

Prefeitura Municipal de Jaguaré, no exercício de 2014, dando quitação ao 

responsável quanto à Prestação de Contas aqui examinada, na forma do art. 85 da 

Lei 621/2012; 
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2 – por ALERTAR o gestor atual do advento da Deliberação Conjunta 

TCEES/MPCES/TJES, de 25/09/2015, estabelecendo que as recomendações 

contidas no Ato Recomendatório de 19/03/2013 devem ser efetivadas até 

31/12/2015, prazo no qual os municípios terão que comprovar a adoção de 

instrumentos para a cobrança administrativa de seus créditos, em especial, o 

protesto de certidão de dívida ativa, utilizando-se da execução fiscal apenas para os 

débitos de maior valor. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4468/2015, ACORDAM os 

Srs. conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, em sessão realizada no dia vinte e um de junho de dois mil e dezessete, à 

unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo: 

1. Julgar regular a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Jaguaré, 

sob a responsabilidade do senhor Rogério Feitani, relativa ao exercício de 2014, 

dando-lhe a devida quitação; 

2. Alertar o gestor atual do advento da Deliberação Conjunta TCEES/MPCES/TJES, 

de 25/09/2015, estabelecendo que as recomendações contidas no Ato 

Recomendatório de 19/03/2013 devem ser efetivadas até 31/12/2015, prazo no qual 

os municípios terão que comprovar a adoção de instrumentos para a cobrança 

administrativa de seus créditos, em especial, o protesto de certidão de dívida ativa, 

utilizando-se da execução fiscal apenas para os débitos de maior valor; 

3. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. 

 

Composição 

Reuniram-se na Primeira Câmara para julgamento os senhores conselheiros 

Sebastião Carlos Ranna de Macedo, presidente, Rodrigo Flávio Freire Farias 
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Chamoun e o senhor conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, 

ainda, o senhor procurador especial de contas, Heron Carlos Gomes de Oliveira, em 

substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2017. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição 

 

Fui presente: 

 

PROCURADOR ESPECIAL DE CONTAS HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Em substituição ao procurador-geral 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário-adjunto das sessões 
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