
 

ACÓRDÃO TC-320/2016 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

 

PROCESSO - TC-2538/2014 

JURISDICIONADO  - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

ASSUNTO               - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  

RESPONSÁVEL       - PEDRO INÁCIO DRAGO 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2013 – 

REGULAR – QUITAÇÃO – DETERMINAÇÃO – ARQUIVAR.  

  

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

1  RELATÓRIO 

Cuidam os autos do processo de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Jaguaré, referente ao exercício de 2013, cujo agente responsável foi o Pedro Inácio 

Drago – Presidente.  

A Prestação de Contas foi encaminhada a este Tribunal por meio do ofício 0032/2014, 

em 15/04/2014, nos termos do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo, aprovado pela Resolução TC 261/2013, não 

observando, portanto, o prazo regimental. 

Por meio da Análise Inicial de Conformidade AIC 379/2014, a 3ª SECEX informa que 

os arquivos atendem as especificações técnicas e, portanto, o processo encontra-se 

apto para análise e instrução técnica na forma regimental.   

Ato contínuo foi elaborado o Relatório Técnico Contábil RTC N.º 93/2015, fls. 19/44. 

Vejamos a conclusão: 
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CONCLUSÃO 

As contas anuais ora avaliadas, refletiram a conduta da mesa diretora da Câmara 
Municipal de Jaguaré, sob a responsabilidade do Sr. Pedro Inácio Drago, Vereador 
Presidente, no exercício de funções como ordenador de despesas no exercício de 

2013. 

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 responsável para 

apresentação de justificativas quanto aos achados detectados, conforme proposta de 
encaminhamento sugerida a seguir: 

 

SÍNTESE DOS ACHADOS E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Apresentam-se a seguir, resumidamente, os achados que resultaram na opinião do 
auditor, bem como os responsáveis e as propostas de encaminhamento sugeridas:  

Descrição do achado Responsável 
Proposta de 

encaminhamento 

Item 6.1.2 - Demonstrativo Mensal das 
Contribuições Sociais Patronais e Balancete da 
Execução Orçamentária divergem quanto aos 

valores liquidados e pagos referentes a 
obrigações patronais 

Pedro Inácio Drago Citação para 
apresentar 

justificativas 

Item 6.1.3 - Balanço Financeiro e 
Demonstrativo das Contribuições Sociais dos 

Servidores divergem quanto aos valores 
consignados e recolhidos de Contribuições 
Sociais dos servidores 

Pedro Inácio Drago Citação para 
apresentar 

justificativas 

Item 6.3.1 - Registros contábeis referentes a 

bens de estoque divergem do Inventário 

Pedro Inácio Drago Citação para 

apresentar 
justificativas 

Item 6.3.2 - Inventário de Bens móveis 
apresenta informações insuficientes 

Pedro Inácio Drago Notificação para 
apresentação do 

Demonstrativo 
“04-17-INVMOV”. 

6.3.3 - Ausência de esclarecimentos acerca das 
baixas de bens móveis 

Pedro Inácio Drago Citação para 
apresentar 

justificativas 

Item 6.4 - Divergência entre o total de ingressos 
e o total de dispêndios no Balanço Financeiro 

Pedro Inácio Drago Citação para 
apresentar 

justificativas 

 

Vitória – E.S., 6 de abril de 2015   

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO: DANILO RODRIGUES DE BRITO  
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MAT. 203.250 

 

Em face das inconformidades apontadas no RTC 93/2015, a Instrução Técnica Inicial 

ITI 438/2015 sugere a citação e notificação dos responsáveis para apresentarem 

razões de justificativas e documentação que entenderem necessárias, em razão dos 

indícios de irregularidades. Foi elaborada a Decisão Monocrática Preliminar DECM 

582/2015 que lastreou o Termo de Notificação No 980/2015 e o Termo de Citação 

919/2015. O gestor , então, apresentou esclarecimentos e documentação adicionais. 

Os autos foram devolvidos a área técnica que analisou a documentação por meio da 

Instrução Contábil Conclusiva ICC 172/2015 concluindo: 

 

CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Jaguaré – 
Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 ou 261/13 e 
alterações posteriores. 

Considerando a manutenção dos indicativos de irregularidade (itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 
2.6 desta ICC), opina-se no sentido de julgar IRREGULARES as contas do exercício de 
2013, sob a responsabilidade do Senhor Pedro Inácio Drago, conforme dispõem a 

alínea c, do inciso III, do art. 84, da Lei Complementar 621/2012 e o inciso III, do art. 
163, do Regimento Interno.  

Por fim, em se julgando irregulares as contas, após trânsito em julgado, sugere-se 

ENCAMINHAR a decisão à Câmara Municipal de Jaguaré, em cumprimento ao art. 
167, do Regimento Interno. 

 

Vitória/ES, 20 de agosto de 2015. 

Danilo Rodrigues de Brito 

Auditor de Controle Externo 

Matrícula: 203.250 

 

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC para confecção da Instrução Técnica Conclusiva ITC 4084/2015 

que se manifestou : 

À SEGEX  

O Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas - NEC, considerando a 

completude apresentada na análise meritória da Instrução Contábil Conclusiva ICC 
172/2015, que preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no artigo 319 do 
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RITCEES, e com o fito de se privilegiar a celeridade processual, manifesta-se pelo 

julgamento do presente feito nos moldes ali sugeridos, anuindo-se aos argumentos 
fáticos e jurídicos descritos na referida peça técnica (...) 

Vitória, 26 de agosto de 2015. 

Júnia Paixão Martins Alvim - 203.040 - Auditora de Controle Externo 

 

Na forma regimental, em 08 de outubro de 2015, o Ministério Público de Contas se 

manifestou, por meio do parecer PPJC 5409/2015 da lavra do Dr. Heron Carlos 

Gomes de Oliveira (fl.122), em concordância com a área técnica. 

No entanto, em 18 de novembro, o Núcleo de Controle Documentos (NCD)  

encaminhou para o Conselheiro Relator esclarecimentos sobre documentos que, por 

equivoco do NCD , não foram acostados aos autos. 

Os autos com os documentos acostados foram encaminhados novamente para a área 

técnica a verificação da necessidade de nova instrução técnica. 

A 3ª Secretaria de Controle Externo, por meio da Instrução Contábil Conclusiva ICC 

329/2015 (fls. 226/243) fez uma reanálise das razões de justificativas, conforme 

documentos protocolizados neste Tribunal sob os números 59375/2015-7 e 

59374/2015-2, concluindo: 

 

CONCLUSÃO 

Foi examinada a Prestação de Contas Anual relativa à Câmara Municipal de Jaguaré – 
Exercício de 2013, formalizada de acordo com a Resolução TCEES 182/02 ou 261/13 e 
alterações posteriores. 

Considerando a manutenção de indicativo de irregularidade (item 6.3.1 do RTC 
18/2013) e tendo em vista que o mesmo trata de impropriedade formal, que não é de 
natureza grave e não representa dano ao erário, opina-se no sentido de julgar 

REGULARES COM RESSALVAS as contas do exercício de 2013, sob a 
responsabilidade do Senhor Pedro Inácio Drago, conforme dispõem o inciso II, art. 84, 
da Lei Complementar 621/2012 e o art. 162, do Regimento Interno.  

Em decorrência, opina-se no sentido de dar QUITAÇÃO ao responsável, de acordo 
com o art. 86, da Lei Complementar 621/2012 e com o §2º, art. 162, do Regimento 
Interno. 

 

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2015. 

Danilo Rodrigues de Brito 

Auditor de Controle Externo 

Matrícula: 203.250 
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Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Estudos Técnicos e Análises 

Conclusivas – NEC para confecção da Instrução Técnica Conclusiva ITC 5847/2015 

(fl.118) encampando totalmente o opinamento extraído da ICC 329/2015. 

Na forma regimental, em 15 de janeiro de 2016, o Ministério Público de Contas se 

manifestou, por meio do parecer PPJC 197/2016 (fls.123/124) da lavra do Dr. Heron 

Carlos Gomes de Oliveira (fl.122), em concordância com a área técnica. 

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. 

Após a análise dos fatos constantes dos presentes autos que versam sobre a 

Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Jaguaré, referente ao exercício 

financeiro de 2013, sob a responsabilidade do senhor Pedro Inácio Drago, Prefeito 

Municipal, verificou-se a permanência da seguinte irregularidade devidamente 

tipificada na Instrução Contábil Conclusiva ICC 329/2015:  

 

2.3  REGISTROS CONTÁBEIS REFERENTES A BENS DE ESTOQUE DIVERGEM 
DO INVENTÁRIO 

Base Legal: artigos 85, 86, 87, 88, 89, 96, 100, 101, 105, 106, III, da Lei Federal nº 

4.320/64. 

Evidenciou-se, no RTC 093/2015, que a movimentação de bens de estoque 
evidenciada no relatório de inventário de bens em almoxarifado (arquivo 04-23-

INVALM) divergia da movimentação registrada nos demonstrativos contábeis, conforme 
evidenciado na tabela a seguir: 

Tabela 3: Divergência na movimentação de bens de estoque   Em R$ 1,00 

 
Balancete de 

Verificação 
Inventário Diferença 

(+) Entradas 78.468,83 77.734,69 734,14 
(–) Saídas 545,87 77.887,92 77.342,05 

Saldo ou diferença 77.922,96 153,23 78.076,19 

   

Documento assinado digitalmente. Conferência em http://www.tce.es.gov.br/     Identificador:C5B14-CCB13-E0462



ACÓRDÃO TC-320/2016 

rg/lr 

  

Evidenciou-se, ainda, que o relatório de inventário apresentava as seguintes alegações 

a respeito da diferença entre as entradas e saídas de bens: 

Comparado com os lançamentos contábeis e notas fiscais do exercício de 2013, os 
valores informados no sistema de almoxarifado batem, porém, devido a erros de 

exercícios anteriores a 2013 não corrigidos ate a presente data do relatório, interferiu 
no somatório de entrada e saída de estoque. 

Contudo tais alegações foram insuficientes para esclarecer as inconsistências em 

questão, uma vez que os demonstrativos contábeis não evidenciavam saldos anteriores 
nas contas referentes a bens de estoque. 

Após regular citação, o defendente encaminhou as seguintes razões de justificativas: 

Quanto às diferenças indicadas pela Auditoria de Controle Externo desse Tribunal às 
fls. 34/36 do Processo TC 2538/2014 a partir das informações contidas na Tabela 15 do 
RTC, comparadas com as contidas no Balanço Patrimonial (04-08-BALPAT) e demais 

documentos que compõem a Prestação de Contas do exercício de 2013, secundados 
por documentos emitidos atualmente no Sistema de Almoxarifado, foi elaborado do 
demonstrativo abaixo com o objetivo de esclarecer e justificar as ocorrências anotadas: 

Balancete de 

Verificação (A)

Inventário 

Encaminhado (B)

Aquisições 

Baixas 2013 - 

Sistema ©

Saldo Inicial -                    -                        73,24             

(+) Entradas 78.468,83     77.734,69        215.216,71  

(-) Equip. e Mat. Permanente como Mat. Cons. -                    -                        137.482,00   

Material de Consumo: TOTAL 78.468,83     77.734,69        77.807,95    

(-) Saídas 545,87             77.887,92            215.289,94   

(-) Equip. e Mat. Permanente como Mat. Cons. -                    -                        137.482,00   

Material de Consumo-Saídas: TOTAL 545,87          77.887,92        77.807,94    

DIFERENÇAS - TOTAIS 77.922,96     153,23-             0,01            

734,14           

188,27           

545,87           

734,14        

Divergência na Movimentação de bens de estoque

>Erro valores informados Relatório Inventário: Entradas

>Erro valores informados Relatório Inventário: Saídas

>Liquidações Canceladas, não consideradas no Inventário

TOTAL - DIFERENÇAS

Diferença: Origem e Composição

 

I -- Diferença de R$ 77.922,96: baixas de materiais de consumo registradas no 
Sistema de Almoxarifado em 2013, não consignadas no Sistema de Contabilidade 
desta Unidade Gestora no encerramento daquele exercício; ajustada pelo Lançamento 

Contábil Manual nº 01, de 02 de janeiro de 2014. 

II – Saldo Inicial de R$ 73,24 em 2013: o Sistema de Almoxarifado traz esta 
inconsistência de exercícios anteriores a 2012; observa- se que nas Aquisições 

Detalhadas de 2012 e nas Requisições baixadas naquele exercício, as aquisições e 
baixas totalizam o mesmo valor, qual seja R$ 93.162,28. Logo, no encerramento de 
2012, como se demonstrou na Prestação de Contas daquele ano, não havia saldos de 

Almoxarifado, mas o denominado Balancete de Materiais por Tipo de 2013 aponta 
saldo inicial de R$ 73,24 e saldo final de R$ 0,01 a indicar a baixa desse saldo 
(R$ 73,24) feita em nível do Sistema de Almoxarifado.  

III -- Diferença de 734,14: decorrente de erros de informações consignadas no 
Relatório de Inventário Anual da Câmara (04-23- INVALM), comparados com os 
registros do Sistema de Contabilidade e do Sistema de Almoxarifado demonstrados na 

Tabela acima, elaborada pelo Setor de Contabilidade.  

Foram feitos os ajustes necessários em 2014 e o saldo residual de R$ 0,01 entende-se 
que decorrer dos cálculos de preços unitários do Sistema de Almoxarifado em 
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milésimos de Reais, a não se caracterizar infringências aos dispositivos legais 

elencados no RTC (Docs. 57 a 74). 

A fim de corroborar as justificativas apresentadas, o defendente ainda juntou aos autos 
relatórios de estoque referentes aos exercícios de 2012 e 2013 (fls. 185-190), listagem 

de liquidações de despesas com material de consumo (fls. 191-192), demonstrativo da 
despesa por categoria econômica (fls.193-194), e demonstrativos referentes ao 
lançamento de ajuste realizado em 02/01/2014 (fls. 197-200). 

Da análise das justificativas e documentos apresentados, verifica-se que a divergência 
de R$ 734,14 (setecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), referente às 
entradas de material de consumo, resultou, em parte, da anulação de liquidações de 

despesas com material de consumo, no valor de R$ 545,87 (quinhentos e quarenta e 
cinco reais e oitenta e sete centavos). O valor restante da divergênc ia em questão, qual 
seja R$ 188,27 (cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), foi identificado pelo 

defendente como “erro valores informados Relatório Inventário”.  

Conclui-se, portanto, que o valor correto das aquisições de material de consumo 
realizadas no exercício em análise é de R$ 77.922,96 (setenta e sete mil, novecentos e 

vinte e dois reais e noventa e seis centavos), sendo que, deste total, R$ 188,27 (cento 
e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) não transitaram pelo sistema de controle 
de almoxarifado. 

Quanto às baixas registradas no Balancete de Verificação, no valor de R$ 545,87 
(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), verifica-se que se 
referem à anulação de liquidações. Sendo assim, não foram efetuados, no exercício em 

análise, registros contábeis de baixas por consumo. 

Verifica-se, na nota de lançamento manual encaminhada às folhas 197, que as baixas 
por consumo ocorridas em 2013 no total de R$ 77.922,96 (setenta e sete mil, 

novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), foram reconhecidas pela 
contabilidade em 02/01/2014. 

Quanto ao valor das saídas referente ao sistema de almoxarifado (R$ 77.807,94), 

verifica-se que o mesmo equivale ao total de saídas informado pelo defendente, 
subtraído do valor identificado como “erro valores informados Relatório Inventário” e 
acrescido do ajuste referente ao saldo remanescente de 2012, conforme demonstrado 

a seguir: 

Total de baixas por consumo de bens de almoxarifado  R$   77.922,96 

(–)“Erro valores informados Relatório Inventário”   R$        188,27 

(+) Ajuste de saldo de 2012 R$          73,24 

(+) Saldo residual  R$            0,01 

(=) Saldo de bens móveis – 2013 R$   77.807,94 

 

Contudo, cabe ressaltar que, da análise da defesa apresentada, verificou-se ainda uma 
divergência entre as saídas registradas no inventário de almoxarifado encaminhado 

inicialmente (arquivo 04-23-INVALM) e o total de saídas de material de consumo 
extraído do sistema de almoxarifado informado pelo defendente, conforme 
demonstrado a seguir: 

      Baixas de Material de Consumo - Sistema  R$   77.887,92 

(–)  Baixas de Material de Consumo – Inventário  R$    77807,94 

 (=) Divergência R$          79,98 

 

Assim sendo, embora o defendente tenha esclarecido parcialmente as divergências 
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verificadas, as justificativas apresentadas foram insuficientes para elucidar as 

circunstâncias que ocasionaram as divergências de R$ 188,27 (cento e oitenta e oito 
reais e vinte e sete centavos) nas entradas e saídas de materiais de consumo, 
identificadas como “Erro valores informados Relatório Inventário”, assim como a 

divergência de R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos) entre o 
relatório de inventário e as informações extraídas do sistema de almoxarifado.  

Além disso, embora os registros contábeis das baixas por consumo tenham sido 

regularizados no exercício de 2014, há que se ressaltar que o saldo da conta 
“Estoques” nos demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2013 permanece 
inconsistente, acarretando, ainda, distorção no resultado patrimonial do exercício. 

Ante ao exposto, sugerimos que seja mantido o indicativo de irregularidade 
apontado no RTC 093/2015 (item 6.3.1). 

 

Entretanto, vislumbro necessária à análise da irregularidade colocada na Instrução 

Contábil Conclusiva ICC 329/2014. Embora o defendente tenha esclarecido 

parcialmente as divergências verificadas, as justificativas, segundo a área técnica, 

foram insuficientes para elucidar as circunstâncias que causaram as divergências. 

As divergências encontradas se referem aos seguintes valores: a) R$ 188,27 (cento e 

oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) nas entradas e saídas de materiais de 

consumo, identificadas como “Erro valores informados Relatório Inventário” sobre um 

saldo total de bens móveis de R$ 77.807,94 (setenta e sete, oitocentos e sete reais e 

noventa e quatro centavos) representando uma divergência de 0,24% em relação ao 

saldo total e b) R$ 79,98 (setenta e nove reais e noventa e oito centavos) entre o 

relatório do inventário e as informações extraídas do sistema de almoxarifado sobre 

um valor total de material de consumo aferido pelo sistema de R$ 77.887,92 (setenta 

e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) representando 

uma divergência de 0,10%. 

Considerando que a Câmara Municipal de Jaguaré teve suas contas julgadas 

regulares nos últimos três exercícios (2011-2012-2013) sinalizando existir 

preocupação dos gestores no correto uso da contabilidade pública; e considerando os 

pequenos valores das divergências expostos acima, a despeito de corroborar com a 

área técnica de que efetivamente existe uma irregularidade formal, entendo por bem 

afastá-la, não sem antes recomendar que a Câmara Municipal de Jaguaré proceda às 

correções necessárias ao atendimento das Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público. 
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Cumpre esclarecer que a sugestão para o julgamento pela REGULARIDADE das 

contas anuais foi procedida com base em análise limitada das informações 

orçamentárias, financeiras e patrimoniais encaminhadas a esta Corte de Contas e, por 

conseguinte, não envolve o resultado de eventuais processos de fiscalização oriundos 

de denúncias, representações e outros expedientes, e processos de tomada de 

contas especial que devem integrar processos específicos submetidos a apreciação 

ou julgamento deste Tribunal de Contas. 

Complementando a fundamentação transcrevo abaixo algumas informações 

relevantes referentes à execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de 

Jaguaré: 

     

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO 
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS TOTAIS COM PAGAMENTO DE 

SUBSÍDIOS

 
 

 

3 DISPOSITIVO 

Pelo exposto, divergindo do entendimento da área técnica e do douto Ministério 

Público Especial de Contas, e obedecidos os trâmites processuais legais, VOTO: 

3.1 - Para que este Plenário julgue REGULARES a presente Prestação de 

Contas Anual da Câmara Municipal de Jaguaré, exercício 2013, cuja gestão 

esteve sob a responsabilidade do Senhor Pedro Inácio Drago, na forma do inciso I 

do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-se a devida quitação ao 

responsável, na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal; 

3.2  - VOTO, ainda, pela determinação de que o gestor da Câmara de Jaguaré 

proceda às correções necessárias ao atendimento Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público visando a não ocorrência de 

divergências contábeis nos próximos exercícios. 
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-2538/2014, ACORDAM os 

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

Santo, em sessão realizada no dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis, à 

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de 

Macedo: 

1. Julgar regular a presente Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de 

Jaguaré, exercício 2013, cuja gestão esteve sob a responsabilidade do Senhor Pedro 

Inácio Drago, na forma do inciso I do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012, dando-

se a devida quitação ao responsável, na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal; 

2. Determinar ao gestor da Câmara de Jaguaré proceda às correções necessárias ao 

atendimento Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público  visando 

a não ocorrência de divergências contábeis nos próximos exercícios; 

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 

Chamoun e o Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva. Presente, ainda, o 

Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição 

ao Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas. 

 
Sala das Sessões, 23 de março de 2016. 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Presidente 
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CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

 

 

CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA 

Em substituição  

 

Fui presente: 

 

 

 

DR. HERON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO 

Secretário Adjunto das Sessões  
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