GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF

Resumo de demonstrativos de prestação de contas

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL Nº 01/2017
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL, DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E
EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CORONEL FABRICIANO, responsável pela gestão de
valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas atribuições
legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins
lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade
social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017,
de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução
do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho de 2012.
1 - Transferência entre contas:
Valor: R$ 9.736,20 (nove mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos)
Data da transferência: 03/08/2018
Entidade beneficiária: Fundação Comunitária Fabricianense – Cidade do Menor (FUNCELFA)
CNPJ: 17.105.008/0001-15
Finalidade do projeto: Reparo Geral de uma das casas e troca das janelas das quatro
residências. A reforma do espaço tem como objetivo qualificar o serviço prestado de maneira
humanizadora, certos a melhorar o atendimento ofertado. Esses atendimentos visam garantir
melhoria na qualidade de vida das crianças/adolescentes que foram institucionalizadas por
negligência familiar.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:


Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59102 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 295,65 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59117 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 1.665,03 (mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59301 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 785,97 (setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59456 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 565,52 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Casa Nobre Materiais de Construção EIRELI ME – DANFE n° 000.003.907 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 313,78 (trezentos e treze reais e setenta e oito centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59389 – Crédito de devolução de mercadoria
Valor: R$ 261,99 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59391 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 83,00 (oitenta e três reais)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59460 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 645,54 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59465 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 43,00 (quarenta e três reais)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59644 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59697 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59913 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 59978 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 609,30 (seiscentos e nove reais e trinta centavos)

Eletrofase Com. De Comp. Elétricos Ltda. – DANFE n° 31083 – Compra de material de
elétrico.
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Valor: R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60046 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 70,20 (setenta reais e vinte centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60048 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 248,21 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60163 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 458,31 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60177 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60401 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos)

Araújo Casa e Construção Ltda. – DANFE n° 60504 – Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 109,51 (cento e nove reais e cinquenta e um centavos)

Casa Nobre Materiais de Construção EIRELI ME – DANFE n° 000.003.949 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Guimaraes e Sa Com Indus Marg Granitos Pedras Decor Ltda. – DANFE n° 0000001401 –
Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 1.037,00 (mil e trinta e sete reais)

SBM – Locações Maquinas e Serviços Ltda. - ME – Nota fiscal n° 201800000000186 –
Serviço de Caçamba Estacionária.
Valor: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Loma Tintas Ltda. - ME – DANFE n° 000002977 – Compra de materiais para pintura.
Valor: R$ 1.728,96 (mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos)

Casa Nobre Materiais de Construção EIRELI ME – DANFE n° 000.003.973 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 858,70 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

Guimaraes e Sa Com Indus Marg Granitos Pedras Decor Ltda. – DANFE n° 0000001407 –
Compra de materiais de construção.
Valor: R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)
Total de gastos: R$ 10.738,69 (dez mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove
centavos)
Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
2 - Transferência entre contas:
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Data transferência: 03/08/2018
Entidade beneficiária: Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Coronel Fabriciano –
Lactário Dom Helvécio
CNPJ: 19.880.541/0001-80
Finalidade do projeto: Subsidiar as famílias de baixa renda com crianças de 0 meses a 18
meses de idade, proporcionando uma alimentação saudável prevenindo a desnutrição e a
mortalidade infantil.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:


Cema-Central Mineira Atacadista Ltda. – DANFE n° 173911 – Compra de leite em pó.
Valor: R$ 63,92 (sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Nutriway Foods Ind. Alimenticia Ltda. – DANFE n° 41582 – Compra de leite em pó.
Valor: R$ 11.935,00 (onze mil, novecentos e trinta e cinco reais)
Total de gastos: R$ 11.998,92 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois
centavos)
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 1,08 (um real e oito centavos) - devolução do valor
excedente realizada via depósito na Conta Judicial da Comarca de Coronel Fabriciano (contacorrente n° 300.194-6, agência 1615-2), em 02 de outubro de 2018.
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3 - Transferência entre contas:
Valor total: R$ 185.940,00 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais), sendo
R$182.040,00 (cento e oitenta e dois mil e quarenta reais) destinados ao projeto de expansão da
construção do albergue na unidade prisional de Coronel Fabriciano, cobertura do pátio central do
regime fechado e reparo das viaturas do sistema prisional e R$3.900,00 (três mil e novecentos
reais) destinados ao projeto banda marcial.
Datas das transferências: 08/08/2018 e 29/08/2018
Entidade beneficiária: Casa de Artes e Inclusão Social – CAIS
CNPJ: 03.994.117/0001-26
Finalidade do projeto:
Projeto expansão da construção do albergue na unidade prisional de Coronel Fabriciano,
cobertura do pátio central do regime fechado e reparo das viaturas do sistema prisional:
Expandir a capacidade de acomodação dos presos no regime semiaberto da unidade, reduzindo a
superlotação carcerária. Cobrir o pátio da unidade para evitar que os objetos (drogas, celulares e
correlatos) sejam jogados de fora da unidade prisional para dentro do espaço onde os presos
tomam o banho de sol e recebem visitas dos familiares. Minimizar diretamente a questão
eventualidades daqueles que se encontram encarcerados, fator que além de agravar o
cumprimento de sua penal, contribui diretamente em tentativas de fugas na unidade.
Projeto banda marcial: Desenvolver ações de prevenção a criminalidade e prevenir situações de
área de risco, através de ações planejadas, continuadas e gratuitas, buscando fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, através de oficina de música, com 80 crianças, adolescentes e
jovens, com baixa renda per capita, em situação de vulnerabilidade social, vulneráveis a uso e
tráfico de drogas, na faixa etária entre 19 a 21 anos.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:


Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 133211 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 22.264,56 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 133271 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 2.805,68 (dois mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos)

RG Pneus Ltda. – DANFE n° 000020786 – Compra de pneus.
Valor: R$ 1.228,00 (mil, duzentos e vinte e oito reais)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 133327 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 11.334,05 (onze mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinco centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 4314 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 1.943,50 (mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

Infoar Comércio e Serviços em Ar Cond. e Inf. EIRELI – DANFE n° 000465620 – Compra
de ares-condicionados.
Valor: R$ 3.388,90 (três mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)

MakMinas Comércio e Locação de Ferramentas Ltda. – DANFE n° 000.036.547 – Compra
de ferramentas para construção.
Valor: R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 134571 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Aconobre Comércio e Iindústria – DANFE n° 165698 – Compra de materiais de
construção.
Valor: R$ 3.229,02 (três mil, duzentos e vinte e nove reais e dois centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 135540 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 201,17 (duzentos e um reais e dezessete centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 135568 – Compra de
materiais de construção.
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Valor: R$ 65,73 (sessenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 135569 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 4.077,51 (quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 135570 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 3.195,78 (três mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 135701 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 274,67 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

MakMinas Comércio e Locação de Ferramentas Ltda. – DANFE n° 000.036.835 – Compra
de ferramentas para construção.
Valor: R$ 144,90 (cento e quarenta e quatro reais e noventa centavos)

Cosmos Refrigeração Ltda. – Nota fiscal n° 201900000000012 – Serviço de instalação de
ar-condicionado
Valor: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

MakMinas Comércio e Locação de Ferramentas Ltda. – DANFE n° 000.036.869 – Compra
de ferramentas para construção.
Valor: R$ 41,00 (quarenta e um reais)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 137266 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 1.050,85 (mil e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 137285 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 1.151,45 (mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

Djafer Comércio e Indústria de Aço e Telhas Ltda. – DANFE n° 137287 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 2.011,21 (dois mil e onze reais e vinte e um centavos)

Teixeirão E&E Materiais de Construção Ltda. ME – Nota fiscal n° 000140 – Compra de
materiais de construção.
Valor: R$ 36.409,50 (trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos)

RI Serviços Elétricos Ltda. ME – Nota fiscal n° 00000000094/A1 – Elaboração de projeto
de cobertura em grade do pátio do presídio de Coronel Fabriciano.
Valor: R$ 3.723,00 (três mil, setecentos e vinte e três reais)

Cursage Construtora e Locações EIRELI ME – Nota Fiscal n° 201900000000001 –
Prestação de serviço para execução de 04 celas no presídio de Coronel Fabriciano e pátio para
albergue.
Valor: R$ 61.550,00 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais)

Jhony Aveland Gomes Silva – ME – DANFE n° 000.000.293 – Compra materiais de
construção.
Valor: R$ 1.629,20 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos)

Jhony Aveland Gomes Silva – ME – DANFE n° 000.000.294 – Compra materiais de
construção.
Valor: R$ 2.138,00 (dois mil, cento e trinta e oito reais)

Jhony Aveland Gomes Silva – ME – DANFE n° 000.000.295 – Compra materiais de
construção.
Valor: R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais)

Equipaloc Locação Comércio e Serviço Ltda. – DANFE n° 000.001.627 – Compra materiais
de construção.
Valor R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)

Andrade Engenharia EIRELI – Nota Fiscal n° 201900000000011 – Prestação de serviço,
realização de projetos arquitetônico e estrutural e elétrico.
Valor: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

Dalila Mariana da Costa Venades 10096641665 – Nota Fiscal n° 201900000000001 –
Serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas para pátio do presídio de Coronel
Fabriciano.
Valor: R$ 13.000,00 (treze mil reais)
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Total de gastos: R$ 185.965,12 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
doze centavos).
Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
Prestação de contas homologada na data de 04/10/2019 pelo Juízo da Execução Penal,
após parecer favorável do Promotor de Justiça.
Coronel Fabriciano, 04 de outubro de 2019.
Natália Discacciati Rezende
Juíza de Direito
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COMARCA DE ERVÁLIA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 02/2019
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA COMARCA DE ERVÁLIA/MG, responsável pela
gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária, no uso de suas
atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas
entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de
projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos termos da
Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de 17 de
outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho de
2012.
Valor: R$ 43.430,50 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos)
Data da transferência: 07/06/2018
Entidade beneficiária: Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONCEP
CNPJ: 17.260.072/0001-70
Finalidade do projeto: Para reforma e/ou construção de prédio administrativo e consultório
odontológico no Presídio de Ervália, atendendo a anseio funcionários e reclusos matriculados na
unidade, com a finalidade de humanizar o atendimento carcerário, como ressaltado no projeto
apresentado nas ff. 95/103.
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: Prestação de contas nas ff. 336/419.
Prestação de contas homologada na data de 03/10/2019 pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável do Promotor de Justiça.
Ervália/MG, 08 de outubro de 2019.
Daniéle Viana da Silva Vieira Lopes
Juiz(a) de Direito
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COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2018.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data da transferência: 21/11/2018
Entidade beneficiária: Caixa Escolar Nelson Soares da Silva - CNPJ: 38.522.074/0001-60
Finalidade do projeto: Aquisição de materiais para desenvolvimento do projeto esporte e lazer
na escola.
Contrapartida: R$4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos)
Rendimento de aplicação financeira: R$23,05 (Vinte e três reais e cinco centavos)
Total projeto: R$5.027,55 (Cinco mil, vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
Comprovação através da apresentação de Notas fiscais e/ou recibos:
Murcio Barbosa chagas- ME – NFs:359 e 360 - valores: R$ 3.542,50 (Três mil, quinhentos e
quarenta e dois reais e cinquenta centavos ) - Natureza: Material esportivo.
Maria Leda Martins dos Santos Nascimento- ME - NF:779, valor: R$ 271,20 (Duzentos e
setenta e um reais e vinte centavos) - Natureza: Material de consumo.
Rosaria Ramos Dos Santos Mota- ME – NF:1.274 - valor: R$ 599,10 (Quinhentos e noventa e
nove reais e dez centavos) – Natureza: Material de consumo.
Maria Dolores Rolim de Souza ME – NFA-e:18361091 – Série: 890 - valor: R$ 614,75
(Seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) – Natureza: Material esportivo.
Prestação de contas homologada na data de 19/09/2019 pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 26 de Setembro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito - 9365-8

COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2018.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
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17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data da transferência: 21/11/2018
Entidade beneficiária: Caixa escolar Professora Ritinha Gomes - CNPJ: 20203872/0001-45
Finalidade do projeto: Contribuir para o exercício da cidadania e da convivência comunitária por
meio de ações integradas e complementares ao desenvolvimento cultural.
Comprovação através da apresentação de Notas fiscais e/ou recibos:
Aírton Lima Silva – ME - NF:000000895, valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Natureza: Material de consumo.
Renner Lucas Soares Santos - NF: 0003/2019 E 0004/2019 – valor: R$2.500,00 (Dois mil e
quinhentos reais)
Natureza: Prestação de Serviço.
Prestação de contas homologada na data de 19/09/2019, pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 26 de Setembro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito - 9365-8

COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2018.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data da transferência: 21/11/2018
Entidade beneficiária: Associação dos Apicultores de Minas Novas - CNPJ: 07.548.997/0001-68
Finalidade do projeto: Promover a geração de trabalho e renda, através produção de mel, bem
como, favorecer a comercialização do mel no município de Minas Novas.
Comprovação através da apresentação de Notas fiscais e/ou recibos:
Carbo madeiras - NF: n° 704 - valor: R$5.000,00 (Cinco mil reais) – Natureza: Material de
consumo.
Prestação de contas homologada na data de 30/09/2019 pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 03 de Outubro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito- 9365-8
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COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2017.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Data da transferência: 25/05/2018
Entidade beneficiária: ADOMAI- Associação do Abrigo Institucional da Comarca de Minas Novas
- CNPJ: 08.954.311/0001-00
Recursos próprios: R$160,86 (Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Seis Centavos
Total Projeto: R$10.160,86 (Dez Mil, Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Finalidade do projeto: Ofertar as crianças e adolescentes acolhidas um ambiente confortável,
proporcionando cuidados facilitadores para um desenvolvimento saudável, superando a
convivência de separação e violência, viabilizando um atendimento de qualidade e individualizado.
Comprovação através da apresentação de Notas fiscais e/ou recibos:
Tarifa Bancária- Extrato/valores:

R$ 73,40 (setenta e três reais e quarenta centavos)

R$ 73,40 (setenta e três reais e quarenta centavos)

R$42,45 (Quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

R$15,61 (Quinze reais e sessenta e um centavo) - Natureza: Prestação de Serviços.
Maria Dos Anjos Silva Guedes Camargos – EPP - NF: 646,645,647 - valores:

R$ 1.528,00 (Um mil, quinhentos e vinte e oito reais)

R$ 5.630,00 (Cinco mil, seiscentos e trinta reais)

R$ 2.798,00 (Dois mil, setecentos e noventa e oito reais) – Natureza: Material permanente
Prestação de contas homologada na data de 19/09/2019, pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 26 de Setembro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito - 9365-8

COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2017.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
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termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Data da transferência: 11/07/2018
Entidade beneficiária: APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas
Novas.
CNPJ: 04.273.642/0001-15.
Receita de aplicação financeira: R$84,03 (Oitenta e quatro reais e três centavos).
Total Projeto: R$10.084,03 (Dez mil, oitenta e quatro reais e três centavos).
Finalidade do projeto: Ampliar, fortalecer e apoiar as ações e atividades desenvolvidas pela
APAE de Minas Novas junto as crianças, jovens e adultos com deficiência.
Comprovação através da apresentação de Notas fiscais e/ou recibos:
Adnavia Aparecida Gomes Cordeiro- NFA – Série H : 973, 999, 1064, 1117,1164, 1188, 1206,
1227 – valor total: R$ 6.480,00(Seis mil quatrocentos e oitenta reais) - Natureza: Prestação de
serviço.
Diogo Elias Macedo de Oliveira – ME - NF:96 -Valor: R$ 713,90 (Setecentos e treze reais e
noventa centavos) Natureza: Material de consumo.
Supermercado Canto Popular- NF: 033, 085, 087 - Valor: R$2.090,13 ( Dois mil, noventa reais e
treze centavos) - Natureza: Material de consumo.
Malharia Fernandes Da Matta Eireli – ME - NF: 191 - valor: R$800,00 (Oitocentos reais).
Natureza: Material de consumo
Prestação de contas homologada na data de 19/09/2019 pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 30 de Setembro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito - 9365-8

COMARCA DE MINAS NOVAS
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 01/2018.
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MINAS NOVAS/MG,
responsável pela gestão de valores provenientes da aplicação de penas de prestação pecuniária,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos demonstrativos das contas
prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o repasse de verbas para o
financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter essencial à cidadania, nos
termos da Portaria nº. 4.994/CGJ/2017, de 27 de julho de 2017, do Provimento Conjunto n° 27, de
17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 154, de 13 de julho
de 2012.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Data da transferência: 21/11/2018
Entidade beneficiária: Caixa Escolar Inimà Andrade
CNPJ: 19.121.714/0001-86
Finalidade do projeto: Trabalhar com os alunos a promoção dos Direitos Humanos e Garantia do
acesso à justiça e orientação profissional para os jovens do Ensino Fundamental e Médio.
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A & L Tecnologia Eirele-ME - NF: n°1.780 – valor: R$5.000,00 (Cinco mil reais) – Natureza:
Material de consumo.
Prestação de contas homologada na data de 20/09/2019, pelo Juízo da Execução Penal após
parecer favorável da Promotora de Justiça.
Comarca de Minas Novas, 03 de Outubro de 2019.
(a) Luís Henrique Guimarães De Oliveira
Juiz de Direito- 9365-8
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COMARCA DE PERDIZES
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL 2019
O JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PERDIZES, responsável pela
gestão da conta destinada ao depósito de valores provenientes da aplicação de penas de
prestação pecuniária, no uso de suas atribuições legais, torna público o resumo dos
demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos, beneficiadas com o
repasse de verbas para o financiamento de projetos com finalidade social e atividades de caráter
essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto da Presidência nº27, de 17 de outubro
de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº154, de 13 de julho de 2012.
Valor: R$4.592,00. Data da transferência: 12/07/2018. Entidade beneficiada: Caixa E C M I M F M
Morais. Finalidade: aquisição de armário e brinquedos diversos. Notas fiscais e/ou recibos
apresentados: 000000851 (R$2460,00). Data da homologação da prestação de contas:
01/10/2019.
Perdizes, 04 de outubro de 2019
CLÁUDIO HENRIQUE CARDOSO BRASILEIRO
Juiz de Direito da Comarca de Perdizes
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