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COMARCA DE ABAETÉ 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ABAETÉ, responsável pela 
homologação da destinação de recursos, bem como do acompanhamento da execução e deliberação 
sobre a prestação de contas, nos projetos inframencionados, no uso de suas atribuições legais torna 
público o resumo dos demonstrativos das contas respectivas, nos termos do Provimento Conjunto da 
Presidência nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 154, 
de 13 de julho de 2012. 
 

Entidade: CONSELHO DA COMUNIDADE DE ABAETÉ  
CNPJ: 23.373.255/0001-03  
Projeto: “RESSOCIALIZAÇÃO E DIGNIDADE HUMANA”; Instituição beneficiada: PRESÍDIO DE 
ABAETÉ 
Conforme consta no Procedimento Administrativo nº 066, referente ao projeto supramencionado, cuja 
prestação de contas foi homologada por esta Magistrada em 11/05/2020.  
Total destinado à entidade (transf. on line de 05/04/2019): R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), 
conforme comprovante juntado às fls. 20 do 5º apenso ao Proced. Adm nº 066;  
Recibos/Notas Fiscais/cópias dos cheques apresentados, fls. 22/85 do referido apenso);  
Total das despesas: R$27.942,16 (vinte e sete mil reais, novecentos e quarenta e dois reais e 
dezesseis centavos); valor destinado pelo TJMG: R$28.000,00 (vinte e oito mil reais); Valor 
devolvido pela Instituição/entidade à conta de origem: R$58,84 (cinquenta e oito reais e oitenta e 
quatro centavos); Valor complementado pela Instituição/entidade: zero (0).  
Finalidade do projeto: construção de dois banheiros, no Presídio de Abaeté, para familiares de presos, 
visitantes e presos, bem como a construção de um almoxarifado, também no referido presídio. 
 
Entidade: APAM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO AO MENOR  
CNPJ: 08.161.821/0001-11  
Projeto: “EQUIPANDO A APAM”; Instituição beneficiada: APAM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E 
AMPARO AO MENOR 
Conforme consta no Procedimento Administrativo nº 066, referente ao projeto supramencionado, cuja 
prestação de contas foi homologada por esta Magistrada em 28/06/2019.  
Total destinado à entidade (transf. on line de 05/04/2019): R$4.250,00 (quatro mil e duzentos e 
cinquenta reais), conforme comprovante juntado às fls. 51 do 7º apenso ao Proced. Adm nº 066;  
Recibos/Notas Fiscais/cópias dos cheques apresentados, fls. 54/79 do referido apenso);  
Total despesas: R$4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais); valor destinado pelo TJMG: 
R$4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais); Valor complementado pela 
Instituição/entidade: zero (0).  
Finalidade do projeto: aquisição de 02 computadores para uso da equipe técnica como forma de 
agilizar os serviços. 
 

Abaeté, 27 de maio de 2020.  
 
BÁRBARA COLEN DINIZ  
Juíza de Direito Diretora do Foro  
Comarca de Abaeté 
 
 



GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF 

Resumo de demonstrativos de prestação de contas 
 

 

Página 2 de 16 

COMARCA DE ALVINÓPOLIS 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
 
A MM.JUÍZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE ALVINÓPOLIS Drª. Tábata Crestani, 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 esencial à cidadania, nos termos 
do Provimento-Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de 
Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012, referente ao Edital nº 01/2019. Projeto atendido parcialmente. 
 
 
Entidade Beneficiária: Caixa Escolar São Sebastião. 
CNPJ: 19.503.408/0001-04. 
Valor Liberado total: R$ R$ 2.096,61 
Data da transferência Bancária para entidade: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: Aquisição de diversas mercadorias para uso na cantina da Escola, bem como, 
afixação de portãos de segurança. Atendido parcialmente.  
Notas fiscais apresentados: Consta que as mercadorias foram adquiridas por compra sendo os 
fornecedores escolhidos pelo menor orçamento, quais sejam: Simone Fiuza Boraba, CNPJ: 
32.253.875/0001-91, que emitiu nota fiscal eletrônica nº 021.972.200 em nome da entidade, no valor de 
R$ 1.160,60(um mil cento e sessenta reais e sessenta centavos). Construtora Empreendimentos 
Quaresma & Cia Ltda – ME CNPJ; 13.525.230/0001-16, que emitiu documento fiscal, qual sejam Nota 
Fiscal de Prestação de Serviços de nº 000154, no valor de R$ 936,01 (novecentos e trinta e seis e um 
centavo). Pagamento realizado pela Entidade através dos cheques de nº 850.001 e 850.002, do Banco 
do Brasil S/A, Praça Dom Silvério-MG, nos valores idênticos das notas fiscais ora emitidas, como 
comprova cópias de f. 37 e 39 dos autos. Visita técnica do Assistente Social Judicial, que apresentou 
parecer de f.43 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 12/02/2020 pelo MM. Juiz, após 
parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Caixa Escolar Presidente Tancredo Neves 
Cidade: Dom Silvério-MG 
CNPJ: 23.946.379/0001-22 
Valor total: R$ 4.950,00(quatro mil novecentos e cinquenta reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: A realização do projeto previa a aquisição por compra de Cortinas Blackout, para 
Salas de Aula. Atendido parcialmente. Foi realizado uma análise nos documentos apresentados pela 
Entidade beneficiada – CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE TANCREDO NEVES, de fl. 39/46 dos autos, e 
deles verificamos, o recebimento através de transferência bancária efetuada pelo Gestor TJMG, em 
conta bancária da entidade no dia e 02/01/2020, no valor R$ 4.950,00(Quatro mil novecentos e 
cinquenta reais), como consta comprovante de depósito de f. 38, a Título de Receitas. Conforme 
autorização judicial de f. 34/37v, consta que as mercadorias foram adquiridas por compra sendo o 
fornecedor escolhido pelo menor orçamento, qual seja, Cortilar Ltda, CNPJ: 16.968.695/0001-30, emitiu 
nota fiscal eletrônica nº 000.002.495 em nome da entidade, no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil 
novecentos e cinquenta reais). Pagamento realizado mediante Emissão de cheque nº 850.046, do 
Banco do Brasil S/A, agência 2032-X Praça de Dom Silvério-MG, como consta cópia de f. 42 dos autos, 
para a quitação do valor. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação correta dos 
recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019. Prestação de contas homologada 
na data de 12/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvinópolis – APAE de 
Alvinópolis. 
Cidade: Alvinópolis-MG 
CNPJ: 23.944.069/0001-79 
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Valor liberado total: R$ 14.857,00(quatorze mil oitocentos e cinquenta e sete reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto Calçamento de acesso a Salas de aula da Apae, atendido integralmente: O valor 
liberado é para a aquisição produtos e serviços a serem executados na área de acesso ao prédio da 
sede da Entidade com calçamento por bloquete, no valor total de R$ 14.857,00,(quatorze mil oitocentos 
e cinquenta e sete reais), conforme autorização judicial de f. 83/85v, consta que os serviços prestados e 
mercadorias adquiridas pelo fornecedor escolhido pelo menor orçamento, qual seja, SMP – SERVIÇOS 
EIRELE – ME, CNPJ: 26.898.961/0001-59, emitiu nota fiscal DE Prestação de Serviços de nº 74, em 
nome da entidade, no valor de R$ 14.857,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e sete reais). 
Pagamento realizado mediante transferência bancária para quitação da nota fiscal, como consta cópia 
de extrato bancário f. 42 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação 
correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019. Prestação de contas 
homologada na data de 12/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de 
Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Asilo da Sociedade São Vicente de Paulo de Alvinópolis. 
Cidade: Alvinópolis-MG 
CNPJ: 16.719.445/0001-66 
Valor liberado total: R$ 1.879,00(um mil oitocentos e setenta e nove reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: O valor liberado é referente a aprovação parcial do projeto apresentado, destina-
se a aquisição por compra de (1) um fogão Itatiaia no valor de R$ 1.180,00; 01(uma) poltrona no valor 
de R$ 699,00, conforme autorização judicial de f. 28/30v. Consta que as mercadorias foram adquiridas 
por compra sendo o fornecedor escolhido pelo menor orçamento apresentado, qual seja, Lojas Azevedo 
Ltda, CNPJ: 19.503.325/0001-15, o qual, emitiu nota fiscal Eletrônica nº 3734, em nome da entidade, no 
valor de R$ 1.879,00 (um mil oitocentos e setenta e nove reais). Pagamento realizado mediante 
emissão de cheque nº 850.847, Banco do Brasil S/A, Praça Alvinópolis-MG, no valor de R$ 1.879,00, 
como consta cópia de f. 33 dos autos,. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação 
correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019. Prestação de contas 
homologada na data de 14/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de 
Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: APRIDOM - Associação de proteção aos Idosos Carentes de Dom Silvério. 
Cidade: Dom Silvério-MG 
CNPJ: 08.076.563/0001-75 
Valor liberado total: R$ 7.797,00(Sete Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: O valor liberado é referente a aprovação parcial do projeto apresentado, destina-
se a aquisição por compra de 02 (dois) bancos em alumínio para banho com encosto, no valor de R$ 
518,00; 02(duas) cadeiras de rodas reclináveis no valor de R$ 4.980,00; 01(um) aparelho de pressão 
com estetoscópio no valor de R$ 239,00; 02(duas) cadeiras para higienização em alumínio, no valor 
total de R$ 1.380,00; 03(três) cintos de segurança torácico, no valor de R$ 165,00; 01(um) glicosimetro 
G-Tech no valor de R$ 65,00; 05(cinco) tiras teste glicose G-Tech c/50, no valor total de R$ 375,00; 
03(três) assentos, para cadeira de banho, no valor total de R$ 75,00, conforme autorização judicial de f. 
28/30v Consta que as mercadorias foram adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido pelo 
menor orçamento, qual seja, Pró-Vida Cirúrgica Ltda, CNPJ: 05.263.466/0001-01, emitiu nota fiscal 
eletrônica nº 000.001.692 em nome da entidade, no valor de R$ 7.797,00(sete mil setecentos e noventa 
e sete reais). Pagamento realizado mediante transferência bancária como consta cópia de recibo de 
f.47 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação correta dos recursos nos 
termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme parecer de f. 49 dos autos. Prestação 
de contas homologada na data de 14/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do 
Promotor de Justiça. 
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Entidade Beneficiária: Clube de Mães de Alvinópolis. 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 18.297.242/0001-54 
Valor liberado total: R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
O valor liberado é referente a aprovação parcial do projeto apresentado, para a aquisição por compra de 
02 (duas) máquinas de costura Marca Singer modelo Facilita 4423 PRO, no valor de R$ 2.200,00, 
conforme autorização judicial de f. 28/30v. Consta que as mercadorias foram adquiridas por compra 
sendo o fornecedor escolhido pelo menor orçamento, qual seja, Salão de Máquinas Ltda - Lojas Singer, 
CNPJ: 20240.875/0001-78, emitiu nota fiscal eletrônica nº 000.000.957 em nome da entidade, no valor 
de R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais). Pagamento realizado mediante transferência bancária, como 
consta cópia de recibo de f. 35 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a 
aplicação correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme 
parecer de f.37 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 14/02/2020, pela MM. Juíza de 
Direito, após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
Alvinópolis, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
Entidade Beneficiária:Associação Beneficência Popular  
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 22.390.173/0002-87 
Valor liberado total: R$ 1.506,00(um mil quinhentos e seis reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: O valor liberado é referente a aprovação parcial do projeto apresentado, para a 
aquisição por compra de 06 (seis) ventiladores oscilantes marca Delta, pelo valor total de R$ 1.506,00, 
como consta da decisão do Edital 01/2019, cuja cópia encontra-se às f. 21/23v. Consta que as 
mercadorias foram adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido pelo menor orçamento, qual 
seja, Lojas Azevedo Ltda, CNPJ: 19.503.325/0001-15, emitiu nota fiscal eletrônica nº 3752 em nome da 
entidade, no valor de R$ 1.506,00(um mil quinhentos e seis reais). Pagamento realizado mediante 
cheque de nº 850488, do Banco do Brasil S/A – Agência 1.429-X – Praça Alvinópolis como consta cópia 
de f. 31 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação correta dos recursos 
nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme parecer de f.33 dos autos. 
Prestação de contas homologada na data de 14/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Hospital Nossa Senhora de Lourdes 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 16.718.884/0001-54 
Valor liberado total: R$ 3.489,52(três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
O valor liberado foi para a aquisição por compra de - 02 (duas) Cadeiras de Rodas com capacidade de 
até 130 kg, no valor de R$ 2.265,92; 01 (um) esfignomanômetro de pedestal, no valor de R$ 1.223,60. 
no valor total de R$ 3.489,52(três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 
Consta que as mercadorias foram adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido pelo menor 
orçamento, qual seja, Dormed Hospitalar Eireli, CNPJ: 01.505.499/0001-51, emitiu nota fiscal eletrônica 
nº 000.041.524 em nome da entidade, no valor de R$ 3.489,52 (três mil quatrocentos e oitenta e nove 
reais e cinquenta e dois centavos). Pagamento realizado para a fornecedora mediante transferência 
bancária como consta cópia de recibo de f. 32 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social 
Judicial a aplicação correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, 
conforme parecer de f.35 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 14/02/2020, pela MM. 
Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de Justiça.  
Entidade Beneficiária: Vila Nova Futebol Clube 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 18.266.247/0001-10 
Valor liberado total: R$ 3.824,00(três mil Oitocentos e vinte e quatro reais). 
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Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto aquisição de materiais esportivos atendido integralmente: O referido valor liberado 
é para a aquisição por compra de 18(dezoito) bolas de futebol de campo, no valor total de R$ 1.224,00; 
20(vinte) Pares de chuteira no valor total de R$ 1.100,00; 30(trinta) coletes Dupla Face, no valor total de 
R$ 540,00; 40(quarenta) shorts Kanga, no valor total de R$ 640,00 e 40(quarenta) pares de meias no 
valor total de R$ 320,00, conforme autorização judicial de f. 28/30v Consta que as mercadorias foram 
adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido pelo menor orçamento apresentado, qual seja, 
Sebastião Schettini - ME, CNPJ: 23.881.056/0001-06, emitiu nota fiscal série D nº 001151 em nome da 
entidade, no valor de R$ 3.824,00(três mil oitocentos e vnte e quatro reais). Pagamento realizado 
mediante emissão de cheque nº 850059, Banco do Brasil S/A, Praça Alvinópolis-MG, no valor de R$ 
3.824,00, como consta cópia de recibo de f. 45 dos autos, . Foi verificado in loco pelo Assistente Social 
Judicial a aplicação correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, 
conforme cópia de f.28/30v dos autos. Prestação de contas homologada na data de 14/02/2020, pela 
MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária:Associação Beneficência Popular  
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 22.390.173/0002-87 
Valor liberado total: R$ 1.570,00(um mil quinhentos e setenta reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: Projeto atendido parcialmente para a aquisição por compra dos seguintes itens: 
02 (dois) armários de aço no valor total de R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais); conforme 
decisão do Edital 01/2019, cuja cópia encontra-se às f. 21/23v Consta que as mercadorias foram 
adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido pelo menor orçamento, qual seja, Maqtec Ltda-
EPP, CNPJ: 17.622.259/0001-77, para tanto foi emitida nota fiscal eletrônica nº 000.006.985 em nome 
da entidade, no valor de R$ 1.570,00(um mil quinhentos e setenta reais). Pagamento realizado 
mediante cheque bancário de nº 851.515 do Banco do Brasil S/a, Agência 1429-x praça Alvinópolis-MG, 
como consta cópia de f. 31 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação 
correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme parecer de 
f.33 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 14/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, 
após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Sociedade Musical Santo Antônio 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 18.297.275/0001-02 
Valor liberado total: R$ 4.409,91(quatro mil quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Finalidade do projeto: Projeto atendido parcialmente para a aquisição dos seguintes itens: 01 (um) 
bebedouro purificador, no valor de R$ 890,00; e 270m2 de Piso Marca Lorenza PI 5 no valor de R$ 
3.519,91 (três mil quinhentos e dezenove reais e noventa e um centavos). Valor total das mercadorias 
adquiridas R$ 4.409,91 (quatro mil quatrocentos e nove reais e noventa e um centavos). Consta que as 
mercadorias foram adquiridas por compra sendo o fornecedor escolhido Lojas Azevedo Ltda, CNPJ: 
19.503.325/0001-15, para tanto foi emitida notas fiscais eletrônicas de nºs 3758 e 3773 como consta 
documentos de f. 71/72 dos autos. Pagamento realizado mediante cheque bancário de nºs 850197 e 
850200 do Banco do Brasil S/a, Agência 1429-x praça Alvinópolis-MG, como consta cópia de f. 75 dos 
autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação correta dos recursos nos termos 
da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme parecer de f.80 dos autos. Prestação de 
contas homologada na data de 19/02/2020, pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do 
Promotor de Justiça. 
Entidade Beneficiária: Associação Escola Família Agrícola Camões 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 02.908.563/0001-08 
Valor liberado total: R$ 2.826,70(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
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Projeto atendido parcialmente Projeto atendido parcialmente para a aquisição dos seguintes itens: 01 
(um) quadro verde com moldura de alumínio, no valor de R$ 1.299,00;01 (uma) Tela de Projeção de 
Data Show com tripé, no valor de R$ 476,90; 08 (oito) ventiladores de teto no valor total R$ 1.050,80. 
Valor total das mercadorias adquiridas R$ 2.826,70(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta 
centavos), conforme autorização judicial de f. 58/60v. Consta que as mercadorias foram adquiridas por 
compra sendo os fornecedores escolhido pelo menores orçamentos, qual sejam: F e F Refrigeração 
Ltda, CNPJ: 17.586.530/00001-66, emitiu nota fiscal eletrônica nº 000.089.054 em nome da entidade, 
no valor de R$ 1.140,12(um mil cento e quarenta reais e doze centavos); Estrela 10 Com. Eletrônico 
Eirele CNPJ: 10.368.118/0001-20, emitiu Nfe de nº 232120, no valor de R$ 1.291,37 (um mil duzentos e 
noventa e um reais e trinta e sete centavos); Betec Brasil Ind. e Com de Eletrônico e Informática Ltda 
CNPJ: 20.434.462/0001-24, emitiu Nota Fiscal Eletrônica de nº. 28806, n valor de R$ 489,98 
(quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos). Arcando com recursos próprios no valor de 
R$ 137,27 (cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos). Pagamento realizado mediante 
pagamento de boleto bancário, como demonstra, documento de f. 70, efetuado com cheque da conta 
bancária da Entidade de nº 000574, do Banco Bradesco S/A, Praça de Ponte Nova-MG, como consta 
cópia de recibo de f. 69 dos autos, e extratos bancárias de f. 67/68. Foi verificado in loco pelo Assistente 
Social Judicial a aplicação correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 
01/2019, conforme parecer de f.98 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 06/03/2020, 
pela MM. Juíza de Direito, após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Entidade Beneficiária: Caixa Escolar Judith Vsconcelos Barcelos 
Cidade: Alvinopolis-MG 
CNPJ: 23.946.551/0001-48 
Valor liberado total: R$ 2.399,00(dois mil trezentos e noventa e nove reais). 
Data da transferência Bancária: 02/01/2020. 
 
Projeto atendido parcialmente para a aquisição dos seguintes itens: O valor liberado é para a aquisição 
por compra de 01 (uma) TV 40”, no valor de R$ 1.550,00; 01 (uma) impressora EPSON, no valor de R$ 
849,00, no valor total de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), conforme autorização 
judicial de f. 28/30v Consta que as mercadorias foram adquiridas por compra sendo os fornecedores 
escolhidos pelo menores orçamentos, qual sejam, Lojas Azevedo Ltda CNPJ: 19.503.325/0001-15 e 
Maria Aparecida Nonato-ME CNPJ: nº 08.856.698/00001-53, que emitiram notas fiscais eletrônica de nº 
3767 e 6361 respectivamente. Pagamento realizado mediante emissão de cheques como consta 
documentos de f. 34 e 37 dos autos. Foi verificado in loco pelo Assistente Social Judicial a aplicação 
correta dos recursos nos termos da Decisão proferida no referido Edital 01/2019, conforme parecer de 
f.40 dos autos. Prestação de contas homologada na data de 06/03/2020, pela MM. Juíza de Direito, 
após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
 
Alvinópolis, 09 de março de 2020. 
 
Drª. Tábata Crestany 
Juíza de Direito respondendo pela Comarca de Alvinópolis. 
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COMARCA DE AREADO 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAL 001/2018 - 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 
 
O DR. FLÁVIO BRANQUINHO DA COSTA DIAS, MM. Juiz da Comarca de AREADO, responsável pela 
gestão da conta destinada ao depósito de recursos financeiros provenientes da prestação pecuniária 
fixada como condição de suspensão do processo ou transação penal, bem como da pena restritiva de 
direitos relativa a pecúnia – no uso de suas atribuições legais, torno público, por meio deste expediente 
editalício o resumo dos demonstrativos das contas prestadas pelas entidades sem fins lucrativos e 
beneficiadas com o repasse de verbas para o financiamento de projetos com a finalidade social e 
atividade de caráter essencial à cidadania, nos termos do Provimento Conjunto nº 27/CGJ/2013 e 
Resolução do CNJ nº 154/2013, a saber: 
 
Entidades: 
 
* CONSEPA  CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AREADO 
CNPJ Nº 07.688.100/0001-00  Valor: R$40.000,00  Transferência em 09.10.2018 
Finalidade: Projetos ligados à Segurança Pública e ajuda para manutenção das Polícias Civil e Militar 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 594/730 e 872/898) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
* CONSEPA – CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALTEROSA 
CNPJ Nº 07.913.318/0001-02 Valor: R$20,000,00  Transferência em 09.10.2018 
Finalidade: Projetos ligados à Segurança Pública e ajuda para manutenção das Polícias Civil e Militar 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 509/592 e 856/871) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
* LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ALTEROSA 
CNPJ nº 21.407.275/0001-14  Valor: R$30.000,00  Transferência em 09.10.2018 
Finalidade: Aquisição de medicamento e material de proteção individual, tudo visando o cuidado com 
os idosos. 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 344/426) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
* APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AREADO 
CNPJ N° 01.402.703/0001-09 Valor: R$33.448,00  Transferência em 09.10.2018 
Finalidade: Reforma e adequação do prédio da sede da Entidade 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 732/766) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
* APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTEROSA 
CNPJ Nº 00.909.916/0001-69  Valor: R$ 25.311,60  Transferência em 09.10.2018 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 427/508 e 900) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
* ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AREADENSE 
CNPJ Nº 20.072.173/0001-22 Valor: R$15.000,00 Transferência em 31.10.2018 
Finalidade: Projeto com palestras e trabalho com 40 crianças oriundas de famílias carentes 
Prestação de Contas: Nota(s) Fiscal(is) e documentos (fls. 767/852) 
Homologação da prestação de contas: 02.06.2020 
 
Para conhecimento de todos, publica-se o presente instrumento no DJE, bem assim como a respectiva 
afixação no átrio do Edifício Forense. 
 
Areado, 02 de junho de 2020. 
 
(a) FLÁVIO BRANQUINHO DA COSTA DIAS 
Juiz de Direito Substituto. 
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COMARCA DE LAGOA DA PRATA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EDITAL Nº 002/2019 
 
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA, 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$ 9.818,99. 
Data da transferência: 19/02/2020. 
Entidade beneficiária: CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA. 
CNPJ: 03.100.075/0001-32. 
Finalidade do projeto: "190 Smart" aquisição de tablets para a 107ª Cia PM de Lagoa da Prata. 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
1ª - Empresa: CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, NF: 1320734, DATA DA NF: 
25/03/2020, VALOR: R$ 2.904,00 / NATUREZA DO GASTO: compra de 4 tablets.  
2ª Empresa: MATRIXX DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS TÉCNICAS LTDA - ME, NF: 1.558, DATA DA 
NF: 19/03/2020, VALOR: R$ 2.745,00 / NATUREZA DO GASTO: compra de 4 cases e 4 conversores. 
3ª Empresa: B2W COMPANHIA DIGITAL, NF: 003996936, DATA DA NF: 21/03/2020, VALOR: R$ 
733,04 / NATUREZA DO GASTO: compra de 1 tv led 32' 
4ª Empresa: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF: 001846936, DATA DA NF: 24/03/2020, 
VALOR: R$ 3.288,94 / NATUREZA DO GASTO: compra de 1 microcomputador. 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 147,94. 
Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de 
Justiça no dia 21/05/2020. 
 
Comarca de Lagoa da Prata – MG, 26 de maio de 2020. 
 
Gisa Carina Gadelha Sabino 
Juíza de Direito 
 
 
 

COMARCA DE LAGOA DA PRATA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EDITAL Nº 002/2019 
 
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA, 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$ 8.947,00 
Data da transferência: 19/02/2020 
Entidade beneficiária: CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA  
CNPJ: 03.100.075/0001-32 
Finalidade do projeto: aquisição de equipamentos de câmeras de segurança e equipamentos para 
armazenamento de imagens de vídeo na sede 107ª Cia PM de Lagoa da Prata 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
1ª - Empresa: GIOVANE DOS REIS AMARAL, NF: 32, DATA DA NF: 23/03/2020, VALOR: R$ 5.929,00 
/ NATUREZA DO GASTO: equipamentos para de câmeras de segurança e equipamentos para 
armazenamento de imagens de vídeo. 
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2ª Empresa: LAGOA ALARMES, NF: 398, DATA DA NF: 23/03/2020, VALOR: R$ 3.018,00 / 
NATUREZA DO GASTO: instalação dos equipamentos. 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 0,00. 
Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de 
Justiça no dia 21/05/2020. 
 
Comarca de Lagoa da Prata – MG, 26 de maio de 2020. 
 
Gisa Carina Gadelha Sabino 
Juíza de Direito 
 
 
 

COMARCA DE LAGOA DA PRATA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EDITAL Nº 002/2019 
 
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA, 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$ 610,00 
Data da transferência: 19/02/2020 
Entidade beneficiária: CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 
CNPJ: 03.100.075/0001-32 
Finalidade do projeto: aquisição de certificados digitais para a PM de Lagoa da Prata 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
1ª - Empresa: SIMPLIFICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME, NF: 633, DATA DA NF: 11/03/2020, 
VALOR: R$ 610,00 / NATUREZA DO GASTO: compra de 2 tokens para certificação digital. 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 0,00. 
Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de 
Justiça no dia 21/05/2020. 
Comarca de Lagoa da Prata – MG, 26 de maio de 2020. 
Gisa Carina Gadelha Sabino 
Juíza de Direito 
 
 
 

COMARCA DE LAGOA DA PRATA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EDITAL Nº 002/2019 
 
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA, 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$ 3.349,90 
Data da transferência: 19/02/2020 
Entidade beneficiária: CONSEP - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANCA PUBLICA 
CNPJ: 03.100.075/0001-32 
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Finalidade do projeto: aquisição de 1 nobreak 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
1ª - Empresa: AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA, NF: 3204, DATA DA NF: 25/03/2020, 
VALOR: R$ 3361,15 / NATUREZA DO GASTO: compra de 1 nobreak 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 0,00. 
Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de 
Justiça no dia 21/05/2020. 
 
Comarca de Lagoa da Prata – MG, 26 de maio de 2020. 
 
Gisa Carina Gadelha Sabino 
Juíza de Direito 
 
 
 

COMARCA DE LAGOA DA PRATA  
 

RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EDITAL Nº 002/2019 
 
A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LAGOA DA 
PRATA, 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$ 6.789,10. 
Data da transferência: 19/02/2020 e 17/04/2020. 
Entidade beneficiária: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE LAGOA DA 
PRATA - CONSEP. 
CNPJ: 03.100.075/0001-32. 
Finalidade do projeto: aquisição de câmera de alta resolução para auxiliar as atividades de inteligência 
da PM de Lagoa da Prata. 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
1ª - Empresa: LOJA QUALITY, NF: 3829, DATA DA NF: 27/04/2020, VALOR: R$ 6.028,40 / NATUREZA 
DO GASTO: compra da câmera de alta resolução. 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 760,70 
Prestação de contas homologada pelo Juízo da Execução Penal após parecer favorável do Promotor de 
Justiça no dia 21/05/2020. 
 
Comarca de Lagoa da Prata – MG, 26 de maio de 2020. 
 
Gisa Carina Gadelha Sabino 
Juíza de Direito 
 
 
 

COMARCA DE MONTE SANTO DE MINAS 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
O JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE SANTO DE MINAS, 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 
nº.27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº.154, de 13 de 
julho de 2012. 
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Transferência Eletrônica Disponível – TED – Nº 1 
Valor: R$35.791,80 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos) 
Data da transferência: 07/05/2018 
Entidade Beneficiária: BEM-ME-QUER Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer 
CNPJ: 11.401.517/0001-09 
Finalidade do projeto: Aquisição de veículo para locomoção da equipe multidisciplinar no atendimento 
aos pacientes oncológicos do município. 
Nota Fiscal Eletrônica: Nº 4071130 – Série: 25 – valor R$35.791,80 (quarenta e nove mil, oitocentos e 
quarenta reais e setenta centavos). 
Prestação de contas homologada na data de 13/02/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça. 
 
Transferência Eletrônica Disponível – TED – Nº 2 
Valor: R$8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais) 
Data da transferência: 07/05/2018 
Transferência Eletrônica Disponível – TED – Nº 3 
Valor: R$1.000,00 (um mil reais) 
Data da Transferência: 09/05/2018 
VALOR TOTAL TRANSFERIDO: R$9.820,00 (nove mil, oitocentos e vinte reais) 
Entidade Beneficiária: Lar da Criança Allan Kardec 
CNPJ: 20.900.528/0004-24 
Finalidade do projeto: Aquisição de 05 (cinco) mesas funcionais, com banquetas acopladas, para 
refeitório.  
Nota Fiscal Eletrônica nº 016.863.341 Série 890 Folha 001/001 – Valor R$9.820,00 (nove mil, oitocentos 
e vinte reais). 
Prestação de contas homologada na data de 13/02/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça. 
 
Transferência Eletrônica Disponível – TED – Nº 4 
Valor: R$11.028,00 (onze mil e vinte e oito reais) 
Data da transferência: 07/05/2018 
Valor: R$4.441,48 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) 
Data da Transferência: 31/05/2018 
VALOR TOTAL TRANSFERIDO: R$15.469,48 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e oito centavos) 
Entidade Beneficiária: Associação de Proteção e Assitência aos Condenados – APAC – Monte 
Santo de Minas 
CNPJ: 07.084.801/0001-21 
Finalidade do projeto: Construção de 31 (trinta e uma) treliches de alvenaria no Presídio de Monte santo 
de MInas.  
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.409 Série 1, folha 1/1 – Valor R$4.148,00 (quatro mil, cento e 
quarente e oito reais) – Center Lima Material Para Construção Ltda; 
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.424 Série 1, folha 1/1 – Valor R$3.000,00 (três mil reais) – Center 
Lima Material Para Construção Ltda; 
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.448 Série 1, folha 1/1 – Valor R$2.974,00 (dois mil, novecentos e 
setenta quatro reais) – Center Lima Material Para Construção Ltda; 
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.577 Série 1, folha 1/1 – Valor R$4.441,48 (quatro mil, quatrocentos e 
quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) – Center Lima Material Para Construção Ltda, e 
Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.692 Série 1, folha 1/1 – Valor R$906,00 (novecentos e seis reais) – 
Center Lima Material Para Construção Ltda. 
Prestação de contas homologada na data de 13/02/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça. 
 
Transferência Eletrônica Disponível – TED – Nº 5 
Valor: R$54,900,00 (cinquenta e quatro mil reais) 
Data da transferência: 07/05/2018 
Entidade Beneficiária: Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP 
CNPJ: 17.290.608/0001-09 
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Finalidade do projeto: Aquisição de equipamentos de segurança, para o sistema denominado "Olho 
Vivo", visando a prevenção e manutenção da ordem pública. 
Nota Fiscal Eletrônica: Nº 000.617.194 – Série: 154 – Folha 1/1 - Valor R$3.429,04 (três mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos) – Cnova Comércio Eletrônico S.A.; 
Notas Fiscais Eletrônicas: Nºs 10119 – Série: 1 – Folha 1/1 e 10186 Série 1, folha 1/2 - Valor 
R$51.555,50 (cinquenta e um reais, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) 
Observação: Foi utilizado o valor de R$84,54 (oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) de 
recursos próprios da entidade para complementação do projeto. 
Prestação de contas homologada na data de 13/02/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça. 
 
 
Monte Santo de Minas, 18/02/2020. 
(a) Angelo de Almeida 
Juiz de Direito  
 
 
 
COMARCA DE MONTES CLAROS - MG 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
EDITAL Nº 01/2016 
 
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS E TRIBUNAL DO JÚRI DA 
COMARCA DE MONTES CLAROS/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$ 62.040,00 
Data da transferência: 23/11/2018 E 26/11/2018 
Entidade beneficiária: LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA RECUPERADORA 
CNPJ: 21.353.974/0001-29 
Finalidade do projeto: Aquisição de veículo de carga para transporte de materiais. 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:  
.Fornecedor: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA, 
NF:3518.1159.1044.2200.5704.5503.7000.3468.2317.9679.2725,  
Valor: R$ 54.654,63 
Natureza do gasto: Compra de veículo Nova Saveiro RB MBVD Robust Completo 
. Fornecedor: Montes Claros Veiculos e Peças LTDA, 
NF:3118.1222.6772.6400.0117.5501.1000.3049.6310.0478.2327, 
Valor: R$ 7.480,00, 
Natureza do gasto: Compra de acessórios do veículo.  
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$0,00 
Prestação de contas homologada na data de 09/01/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer 
favorável do Contador Judicial em 04/06/2019. 
 
Montes Claros, 3 de março de 2020. 
 
GERALDO ANDERSEN DE QUADROS FERNANDES 
Juiz de Direito  
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COMARCA DE PALMA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
EDITAL Nº 02/2019 
O JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALMA, Dr. Antonio Augusto Pavel Toledo, 
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. 
TED Eletrônico  
Valor: R$ 5.538,10 (cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos). 
Data da transferência: 26,27 e 28 de novembro de 2019. 
Entidade beneficiária: Sociedade Musical e Cultural Euterpe São José. 
CNPJ: 20.350.245/0001-56. 
Finalidade do projeto: A construção de um banheiro que visa atender os alunos de música em suas 
aulas e ensaios, onde ocorrerá oficinas, exposições e apresentações culturais. 
 
Notas fiscais e/ou recibos apresentados:  
Vanuza Aparecida Nunes Mariano Couto, NF: 021.758.608, valor: R$ 380,00 (Venda). 
Fabrine Materiais de Construção LTDA, NF:000.000.561, valor: R$ 2.068,10 (Venda de Mercadoria). 
José Moura de Oliveira, RPA: 11 e 12/2019, valor: R$ 2.686.64 (Prestação de serviço da Execução da 
Obra). 
Secretaria do Brasil Receita Federal, DARF- IRPF: 00116, valor: R$ 63,46 (Arrecadação de DARF). 
Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, GPS: Código de Pagamento: 1007, valor: R$ 339,90. 
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$0,00. 
Prestação de contas homologada na data de 20 de fevereiro de 2020, pelo Juízo da Execução Penal 
após parecer favorável do Promotor de Justiça. 
Comarca de Palma, 20 de fevereiro de 2020. 
 
ANTONIO AUGUSTO PAVEL TOLEDO 
Juiz de Direito 
 
 
 

COMARCA DE PERDIZES 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
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$6.844,00. Data da transferência: 02/07/2019. Entidade beneficiada: CM Segurança Pública de 
Perdizes/MG. Finalidade: aquisição de camisetas Proerd. Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
000.0002.762 (R$4.225,00). Recibo de devolução de valor não utilizado: R$2.619,50. Data da 
homologação da prestação de contas: 10/02/2020. 
 
Perdizes, 04 de março de 2020 
 
CLÁUDIO HENRIQUE CARDOSO BRASILEIRO 
Juiz de Direito da Comarca de Perdizes 
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COMARCA DE PERDIZES 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
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$3.350,00. Data da transferência: 03/09/2019. Entidade beneficiada: Caixa Escolar Olinda Maria 
da Cunha. Finalidade: aquisição de um bebedouro. Notas fiscais e/ou recibos apresentados: 
000.003.707 (R$3.300,00). Valor devolvido: R$50,00. Data da homologação da prestação de contas: 
15/05/2020. 
 
Perdizes, 25 de maio de 2020 
 
CLÁUDIO HENRIQUE CARDOSO BRASILEIRO 
Juiz de Direito da Comarca de Perdizes 
 
 
 

COMARCA DE RIO PIRACICABA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
EDITAL: 01/2016 
 
A JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO PIRACICABA, 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 
pela entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento de 
projetos com finalidade social e atividades sociais e atividades de caráter essencial à cidadania, nos 
termos do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012. 
 
Valor: R$ 22.745,21 
Data da expedição: 20/06/2018 
Data da transferência: 26/06/2018, 27/06/2018 e 28/06/2018. 
Entidade Beneficiada: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Rio Piracicaba APAC. 
CNPJ: 09.420.397/0001-45. 
Finalidade do projeto: Construção do muro e ampliação da ala do regime fechado da unidade da APAC 
de Rio Piracicaba.  
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 43,90. 
Prestação de contas homologada em 05/03/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça 
de Rio Piracicaba, 13 de Fevereiro de 2020. 
 
Rio Piracicaba, 28 de maio de 2020. 
 
(a) Tábata Crestani  
Juíza de Direito da Comarca de Rio Piracicaba-MG. 
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COMARCA DE RIO PIRACICABA 
 
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
EDITAL: 01/2016 
 
A JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO PIRACICABA, 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 
pela entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento de 
projetos com finalidade social e atividades sociais e atividades de caráter essencial à cidadania, nos 
termos do Provimento Conjunto nº 27, de 17 de outubro de 2013, e da Resolução do Conselho Nacional 
de Justiça nº 154, de 13 de julho de 2012. 
 
Valor: R$ 22.745,21 
Data da expedição: 20/06/2018 
Data da transferência: 26/06/2018, 27/06/2018 e 28/06/2018. 
Entidade Beneficiada: Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Rio Piracicaba APAC. 
CNPJ: 09.420.397/0001-45. 
Finalidade do projeto: Construção do muro e ampliação da ala do regime fechado da unidade da APAC 
de Rio Piracicaba.  
Saldo remanescente com o fim do projeto: R$ 43,90. 
Prestação de contas homologada em 05/03/2020, pelo Juízo da Execução Penal, após parecer 
favorável do Promotor de Justiça 
de Rio Piracicaba, 13 de Fevereiro de 2020. 
 
Rio Piracicaba, 28 de maio de 2020. 
 
(a) Tábata Crestani  
Juíza de Direito da Comarca de Rio Piracicaba-MG. 
 
 


