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CLDQUEAR 

Hoje 

As mensagens e as chamadas såo 

protegidas com a criptografia de ponta a ponta 
e ficam somente entre voce e os participantes 

desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode 
ler ou ouVI-las. Toque para saber mais. 

Bom dia 1127 

ooMARCA or er/ ARANA 

PNotificação Pastor M.. 

12 paginas 1,2 MB PDF 11.27 

Eo Rogério aqui da Promotoria 

de Justiça, são esses os 
documentos, Me confirma o 
recebimento por favor. 11 28 

Boa tarde, ciente 12:07 

Mensagem 



2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

cOMARCA DE MOZARL Ministetie Publico 
a Estata de Ges 

Autos Extrajudiciais n. 202200248991 

Notificação 2022005513055 

O Doutor HUGGO EDGARD DE CAMPOS 

sILVA, Promotor de Justiça da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Mozarlàndia, Estado de 

Goiás. na forma da lei., etc.. 

MANDAo Senhor Oficial de Promotoria desta Comarca. 
estando devidamente assinado, e que em seu cumprimento, proceda-se a NOTIFICAÇAO DE: 

Presidente do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e 

Adolescentes, para que. no prazo de 10 (dez) dias, preste esclarecimentos sobre a noticia, devendo 
apresentar documentação probatória de suas alegações; 

CUMPRA-SE na 
forma da lei. 

Aos nove dias do mês de agosto de 2022 (09/08/2022). 

HUGGO EDGARD DE CAMPOS SILVA 

Promotor de Justiça 

Docurnerta.m.ato e1cn.carente nor Huggo Edgard de Campos Silva, em 09/08/20z2, às 18:14, = consol dad 
no seft.a Aa e 10M/20122. as U42. sendo gerado o cogo de vetnticaçao 9e759590-tae8-012a-2835 
O95055849.t t0Torie Alo Corpurko PGJ-CGMP n. /2020 

A ae t ctade do docunento ode ser contet.da med anta a ietura do QR Cede 



SISTEMA DE DENÚNCIAS IN 
Autos Extrajudiciais n. 202200248991 

Atendimento 2022004506698 

Municipio 
MOZARLANDIA 

Tipo de Sigilo 
Com Sigilo 

Quando 
No dia 01 de julho de 2022 

Descrição 
A senhora Diantey da Silva Pinto. contratada como consultora da Secretaria de Assisténcia Social por meio da 
empresa ALFA CONSULTORIA S F EIRELI 36.859.493/0001-67. vem ocultando a documentação do CMAS com c auxlio da senhora LUZIA CANDIDA DA SILVA, a qual vem assinando como presidente do mesmo de forma iregular pois o segmento o qual indicou a mesma. o CMDCA não faz parte dos segmentos que compãe o CMAS. tato esse 
relatado na ATA, nas Resoluções e nos Pareceres do CMAS. nem um desses documentos estão disponiveis na Casa 
do Conselho como preconiza a legislação ( LEI N* 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011) e na lei municipal N°. 
937 /2021 (em anexo). Como também até o momento não costa a composição do Conselho Consultvc e Deliberatvc e 
da Equipe técnica administratva, confarme está estabelecido no a Art. 3 da Lei acima citada. 

Envolvidos 
Dianiey da Siva Pintoe LUZIA CANDIDA DA SILVA 

Testemunhas 

Sugiro uma visita na Casa dos Conselhos para atestar os tatos ac1ma citados. 

Já fiz idêntica denúncia anteriormente no MPG0? Quando e onde? 

Não 

Já fiz idêntica denúncia anteriormente em outro órgão? Quando e onde? 

Não 



PREFEITURA DE 
MOZARLANDIA ESTADO DE DE GOIAS DNIS7RACÃO 2071 2024 

cONTRATO PRESTAÇÃO DE SERvIçOs 

cONTRATO N° 93 /2022 

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 2235/2022 

DATA: 07/01/2022 

TERMO DE cONTRATO DE 

PRESTAÇÃo DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS QUE FAZEM 
ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA 
MOZARLANDIA-

sOCIAL DE 

F.MA.S E A 

EMPRESA ALFA CONSULTORIA SF 
EIRELI 

Peio presente instrumento part:cular de contrato fazem a O FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DE MOZARL F.M.A.S. pessoa juridica de direito público 
nterno inscrito no CNPJIMF: 13.605.130/0001-08, com sede na Rua São Paulo. s/r. Setor 

Centra: CEP 75700-000. Mozariandia Goias, neste ato representada pe'a Gestora a 

sennora llma Maria Aleixo. brasileira inscrto no CPFMF: 527.292.811-34 nomeada 

atraves do decreto n° 08 de 04 de janero de 2021, residente e domiciliada nessa cidade e 

do outro ledo EMPRESA ALFA CONSULTORIA SF EIRELI, CNPJ: 36.859.793/0001-67, 

situada no seguinte endereço RUA MARIA LUIZA DOS ANJOS, ad. 09, LL 01, N 58, 

cONDOMINIO RES. MAURICIO ALMEIDA, JARDIM SÃO JOSE, GO CEP 

74.494-310. dor avante designada CONTRATADA em observáncia às discosices da Lei n 
14 133 de 01 de abri de 2021 e demais legislações apicavés. resoivem celebrar o presente 

temo de contrato decorente da Dispensa de Licitação. 2022. mediante as cläusulas 

e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO 

Solicitação de Contrataçao de Empresa para Prestação de Serviço Técnicos de Consultona 
dando suporte junto a Gestão do SUAS Sistema Ürico de Assistència Social de 
Mczartandia Estado de Goiás 



PREFETURA DE 
MOZARLANDIA ESTADO 

DE GOIAS a CMINISTRACA0 2021 2024 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
São obrigação da CONTRATADA. além de outras previstas neste Contrato e seu Anexc I ou 
decorrentes da natureza do ajuste 
IManter durante a execução deste Contrato as condições de habilitação e cualficações 
que ensejaram sua contratação. bem como em compatibilidade com as obrigações 
assumidas 
I1- Apresentar cooia autenticada do ato constitutivo. estatuto cu Ccnt:ato Socia!, sempre 
que houver aiteração0 

CLAUSULA TERCEIRA -PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
3.1 C Cotratante pagará a Cortratada o montante de RS 45.600,00 (quarenta e cinco mil 

e seiscentos reais). em 06 (seis) parcelas iguais de RS 7 600.00(sete mil e seiscentos 

reas) sendo pago ate o 05° cia úti subsequente ao vercimento corm apresentação da Nota 

Frscai em moeda corente no pais. A corrente despesa coTerá a conta da dotação 

orçameniana. 

04. 08. 244. 0069. 2064. 3.3.90.39.00 FICHA 0296.000 FONTE 100 

Paragrafo Primeiro: O preço fixado nesta cláusua compreende todas as despesas e 
custcs direros e indiretos, necessános à prefeita execução deste Ccntrato 

Paragrafo Segundo: Os Pagamentos serão efetuados ate o prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis. contados a parir da entrega da Nota no protocolo da Prefeitura 

Parágrafo Terceiro: O Pagamento pelo orjeto desta ictação corerá a conta dos recurscs 

proprios do Fundo Municipal de Assist�ncia Social-FMAS 

Parágrafo Quarto: O Pagamento serä efetuado através de crédito em Conta corrente da 

contratada 

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

Cabera ao gestor do Contrato. promover todas ações necessárias ac fiel cumpriTente das 

condiçoes estipuladas neste Contrato 

I- Propcr ao órgão competente pela instruçãc. a apiicação das penalidades prev.stas neste 

contrato e na iegislação. no caso de conslatar iregulandade cometida pela CONTRATADA: 

1- Encaminnar c fato de deiiberação superior, com vistas a oficiar aos orgãos públicos 

competentes cara adcção das medidas corretivas e puritivas aplicáveis. no caso de haver 

indicics de apropriação indébita e de prejuizo Erário; 

Parágrafo único: A CONTRATADA deverà indicar preposto, aceito pa'o ges:or deste 
contrato durante o peri odo de vigência, para recresentá-io semcre que for necessáno 

CLAUSULA QUINTA- DAS PENALIDADES 

**** 



PREFEITURA DE 
MOZARLANDIA ESTADO 

DE GOIAS STRAC i 7*04 

Pelo atraso injustficado na execução deste Contrato ou pela sua inexecução to:al ou parcial. aCONTRATADA ICara sujeita ås seguirtes peralidades 
1-advertencia. 
multa 
Il suspens ão temporána de participação em. licitação e impedimento de contratar com a 
aaministração pútlica estadual 
V- deciaraçàc de inidoneidade para icitar ou contratar com a Administração Püblca. 
enquante perdurarem os motivos determinantes da punição ou at� que seja promovida a 
reabltação perante a própna autonidade que aplicou a penalidade. que sera concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarc1r ao FUNDO MUNICIPAL DE ASS!ST�NCIA 

SOCIAL-FMAS pelos prejuizos resultantes e após decorndo o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior 

CLAUSULA SEXTA DA VIG�NCIA 

presente contrato terá vigência de 06(seis) meses com inicio na data de 07/01/2022 a 
30/06/2022 

CLAUSULA SËTIMA -DO REAJUSTE 
vaior do presente Contrato não poderà ser reajustado em razãc de seu prazo de 

vigência. No entanto, caso haja necessidade de outros seviços compiementares ao onje:o 
do contrato serå negociado o valor reierente ac supracitado 

CLAUSULA OITAVA- DA RESCISÃOo 
8.1 O Presente Temo de Contrato poderá ser reiscindido 

8.2 Por Ato unilateral e escrito da Administração. nas stuações previstas no art 137 e 

seguintes da Lei 14.133 de 01 de aori de 2021, sem prejuizo da apicação das sançoes 

previstas no Termo de Referência 
8.3 Amigaveimente. nos termos do art 138, inciso H, da Lei n° 14 133 de 01 de abri de 

2021 
8.4 Os casos de rescisão contratuai serão formaimente motivados. assegurando-se à 

cONTRATADA C direito á prévia e ampla defesa. 
8.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resc1são 

administrativa prevista no art 137 da Lei n 14.133 de 01 de abril de 2021 
a.6 O temo de rescisão será prececido de Relatório ndicativo dos seguintes aspeccs 

confore acaso 

8.7 Balanco dos eventos contratuais jå cumpridos ou parcialmente cumpridos 
8.8 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos 
8.9 indenização e multas 

CLAUSULA NONA DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Mozariándia -GO para dirimir quaisquer divdas o 
ques6es deccrrentes do presente Contrato. 

174naoa 



PREFETURA DE 
|MOZARLANDIA ESTADO 

DE GOIAS ACMIISTRACÃC 2021 2024 

ASSim ajustadas 'iman aS cartes o presente nrumento. em 02 (duas) vias guas e 
nubreadas. para todos os fins de direito na presença de duas testemunhas. 

Mozariandia 07 de janeiro de 2022 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DE MOZARLÂNDIA- F.M.A.S 
CNPJIMF: 13.605.130/0001-08 

Ima Maria Aleixo 

Contratante 

Secrea n sis 

Mariindsa-G0 

mg Marig 4lex 

EMPRESA A=FA CONSULTORIA SF EIRELI 

CNP: 36.859.793/0001-67 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 
NOME in da t 
cPF 5E 51-8 

NOME Keisniu Seat 

CPFT13561 S 

* 



PREFEITURA DE 
MOZARLÄNDIA MOAREANDIA Nasce uma nova maneira de gavemar ADM. 2021-2024 

LE N° 937/2021, 
DE 23 DE JUNHO DE 2021. 

CEXmOAO 

ASa eo ofcal ce zvs ce 
Pretertrn nop, n krma ca ii "Cra Casa dos Conselhos Municipais e da 

outras providëncias" 

K 
eysse Avs Se 

Secresirio de kdminietno 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA, EStado de Goics, no 

uso de suas atribuições que Ihe confere a legislação, faz saber que a Cámara 

Municipal aprovou e eu. Prefeito Municipal, SANCIONO E PROMULGO a seguinte 

Le: 

Art 19. Fica criada a CASA DOS CONSELHOS MNICIPAL DE 

MOZARLANDIA. como instanaa municipal de caráer permanente vinculado 

administrativamente a Secretaria de administração de Mozarländia. 

Parágrafo Unico - A Casa dos Conselhos deverá situar em locai de 

facil acesso à população Mozarlândense, com estrutura fisica adequada ao reguiar 

funcionamento e equipe técnico-administrativa. 

Art 2. A Casa dos Conselhos terá um Conselbo Consultivo e 

Deliberativo nas ações que forem de interesses exchusivamente da Casa dos 

Conselhos, composto como membros, os Presidentes dos Conselhos Mrunicipais 

devidamente constituidos. equipe Técnica administrativa, Secretaria-Evecutina. 

$1° São atribuições da Casa dos Conselhos: 

1-Congregar em uma única sede todos os Conselhos constituidos 

no municipio, conforme a respectiva legislação; 

I - Pronover a interação e mediação pública, estimulando e 

favorecendo o exercicio pleno da cidadania entre os Conselhos Municipais c os 

demais órgãos da Administração Pública; 

Rua São Paulo, SN°, Centro Mozarlândia-GO CEP 76.700-000 
E-mail: adminlstracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333/3348-6046 



PREFEITURA DE 
M2ARLANDIAMOZARLANDIA 

Nasce uma nova manelra de governar ADM. 2021-2024 

- Auniliar as eniudades governamentais e nao gn ernatnet as 4 

inscTeverem se nos respectivos Conselhos; 
- incentivar e promover o engajamento da uiedade ril r constnuçào das politicas publicas baseado na justiça woal, hunaizats 

transparència, solidariedade e equidade: 
N- Auvliar na formulaçào, planejamento e acompanhamenito de 

poiticas. programas, projetos e ações das politicas públicas desem ohidat prirn 
Conselhos Municipais: 

V Apoiar na execuç�o de serviços de análises, estudos, pesqusas 
auiliando na elaboração de pareceres, relatónos, minutas de projetos de leis pere 
os Conselbos Municipas 

V Assessorar as reuniðes dos Conselhos Munapais, fazendo 
convocação para reuniðes, informar os conselheiros das reuniões e pautz, assum 
como organizar e zelar pelos registros das reuniðes e demais document os 

tornando-os acessiveis aos conselheiros e à sociedade: 
VII Apoiar os Conselhos nos procedimentos admunstrativ os 

internos, inclusive com a elaboracão de atas e memórias das reunioes. relatones 

textos, oficios, correspondèncias técnico-administratin as com obsen inaa des 

regras gramaricais e das normas e instnuções de comunicação oficia 
VUI - Prestar atendimento ao público enterno e intemo. bem camo 

por meio de telefone e e-mail instnucional da Casa do Conselho, no reeb1mento de 

denúnda. 
X - Atuar na formulação de estratégias para a controle saal 

precooiz ado nas Leis: orgánica da Assisténcia, Sistema Unico de Asistenca snial 

organica da Saúde, Orgánica da Educação, Orgânica da Meio Ambiente, Ohgan 
da Segurana e o Estatuto da Crianca e do Adolescente. 

Acompanhar e avaliar a gestão dos revtos hem n a 

ganhos soriais e n desempenhtr deos programas e projeton apron ades 

X1- Acompanhar a tramitaào do or amento munie ipal disnns 

con o exeruttvo e o legislativo os indices destinados às jlitiu as nislh ar 

municipio 
XI- Adotar indie adres sor iais qe halisaràn a cfi dta de tahulh 

desevolvido, assunindo o tompromies0 rm realtadns 

Rua São Paulo, S/N", Centro Mozarlândia G0 CEP G 700 00 
Emait: administracao@mozarlandhia go gov br Telefone (a) 340 611/ 148 c048 



PREFEITURA DE 
MOZARLANDIA 

MO7ARLANDIA R os de govena 
Nasce uma nova maneira de govemar ADM. 2021-2024 CTADO D oous 

Art. 3. São orgàos da Casa dos Conselhos: 

1-Conselho Consultivo e Deliberativo 

I-Secretarta-Evecunva 
- Equipe técnica administrativa 

S 1°. 0 Conselho Consultivo e Deliberativo såo órgãos máximo 

detiberativos, composta pelos presidentes dos Conselhos Municipais. 

S2. A Secretaria-Executina serå coordenada por um ser idor 

municipal, nomeado pelo Ptefeito. que darä apoio administrativo a todos os 

Conselhos municipais. 

S3. A Equipe Técnica administrativa da Casa dos Conselhos seta 

composta por I (um) tècnicos de nivel superior com formacão em Direito e i tum 

técnico nivel superior com formacão em ciëndas contábeis, cujas atribuições estará 

prevista no Regimento Intemo da Casa dos Conselhos. 

$ 4. 0 Conselho Consultivo e Deliberativo é composto pelo ta 
Presidentes dos Conselhos Municipais ativos e que congregam na Casa dos 

Conselhos; 

S5. Compete ao Conselho Consultro e Delberao 

I- Fazer a interlocuçào entre o Conselho e demais setores da 

administração publica e sociedade; 

I- Elaborar o Regimento Interno da Casa dos Conselhos junto a 

Secretaria-Execuöva e Equpe Tècnico-administrativa. 

6°. A Secretaria-Executiva da Casa dos Conselhos é um orgào de 
assessoramento, de apoio técnico, administrativo e operacional dos Conselhos 

Municipais e tem como competëncia: 

Rua São Paulo, S/N°, Centro Mozarlándia-GO CEP 76.700-000 E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333/3348-6046 



PREFEITURA DE 
MOZARLÄNDIA MO7ARANDIA Nasce uma nova manelra de govemar ADM. 2021-2024 

uo cous 

I- Coordenar, supervisionar e estabelecer plano de trabalho da 

Secretaria-Evecutiva; 

- Expedir correspondéncias e arquivar documentos 

I- Secretariar as reuniðes, prestando iníornmações 

esclarecimentos necessários; 

IV Manter os conselheiros informados das reuniões e da pauld a 

ser discutida, inclusive no âmbito das Comissões Temåticas; 

V-Lavrar as atas das reunioes, resoluções, deliberações. parerefës, 

relatórios e oficios e proceder å sua leitura e submetè-las à apreciação e aprovação 

do Conselho, encaminhando-as aos conselheiros; 

VI Apresentar, anualmente. relatório das atividades dos 

Conselhos 

V1 Receber. previamente, relatórios e documentos a serem 

apresentados na reunião, para o fim de processamento e incusäo na pauta; 

VI - Providenciar a publicação dos atos do Conselho no Boletim 

Oficial do Municipio no site da prefeitura de Mozarlándia 
X - Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuidas 

pelo Conselho Municipal; 

X informar os órgãos govermanentais e organizaçôes da 

sociedade civil das faitas dos conselheiros, e solicitar substituições de acordo com 

a legislação de cada Conse!he. 

7 A Equipe Técnico-administrativa poderá requisitar 
consuitoria e assessoramento de instituiçðes, órgãos e entidades ligadas à área de 

atuação do Conselho Municipal, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico 

logistico ao Conselho. 

8. A Casa dos Conselhos poderá ainda ter uma cquipe de apoio 

composta de 1 (um) auxiliar de serviços gerais, cujas atribuições estarão previstas 

no Regimento Interno da Casa dos Conselhos. 

Rua São Paulo, S/N°, Centro Mozarlândia-GO CEP 76.700-000 
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333/3348-6046 



PREFEITURA DE 
MO7AR ANDIAMOZARLANDIA 

Nasce uma nova manelra de governmar ADM. 2021-2024 
noa mendgaeme 

Art 4. A Casa dos Conselhos terá seu funcionamento regulado 

por Regimento Interno próprio, que deverä ser delberado em 90 dias, obedecendo 

às seguintes normas: 

1 -0 orgão deliberativo måimo é o Conselho Consultivo 

Deliberativo; 
I- As sessóes plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 

(trinta) dias e estraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente; 

- Para a realizacão das sessões serå necessária a presença da 

maioria absoluta dos membros, que deliberará pela maioria dos votos presentes, 

V - As reuniões e deliberações da Casa dos Conselhos serão 

sempre registradas em atas; 

Art 5. As resoluções da Casa dos Conselhos, bem como os temas 

ratados em plenários de diretoria e comissões, serão objetos de ampla e 

sistemåtica divulgacão no site e nas redes sociais da prefeitura de Mozarländka. 

Art. 6. E competência da Prefeitura de Mozarlándia, através da 

SecTetaria de Administracão, a finalidade excdusiva voltada a manutenção 

financeira da Casa dos Conselhos: 

I-Subsidiar politica para a qualificação sistemåica e continuada 

dos conselheiros municipais: 

I - Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro das 

entidades civis e organizações sociais abrangidas pelo municipio. 

1-Coordenar e articular as ações no campo das questões relativas 
- Propor a Casa dos Conselhos o Plano de Aç�o Conjunta. para 

devida anälise de suas normas gerais, bem como critérios de prioridade e de 

elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefidos, sericus 

programase projetos: 
- EJaborar e encaminhar a proposta orçamentária para o Plano 

de Ações Conjuntas; 

Rua São Paulo, S/N°, Centro Mozarlândia-GO CEP 76.700-000 

E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333/3348-6046 



PREFEITURA DE 
MOZARLANDIA MOZARLANDIA Nasce uma nova manelra de governar ADM. 2021-2024 e oa manea de govema 

IV- Formular política para a qualificação sistemática e continuada 

de recursOs humanos no campo das questoes relacionadas ao irabalho 

desenvolvido pelos conselhos paritários; 
V- Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar análises 

para a formulação das proposicões para questões sociais relacionadas ao trabalha 

desenolvido pelo conselho paritáno; 

VI Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro das 

entidades e organizações de assistência social abrangidas pelo municipio. 

Art 7. As despesas com a execução desta Lei corerào por conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessärio. 

Art. 8. Esta iei entrará em vigor na data de sua publicaçào. 

revogadas as disposições em contrårio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mozarl�ndia GO. Estada 

de Goiás, 23 de junho de 2021. L 
Valter Aleixp 
Preeto RA 

VAtTER ALEXO 
Prefeito Municipal 

Rua São Paulo, SIN", Centro Mozarlándia-GO CEP 76.700-000 
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333 /3348-6046 


