GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO - GMF

Resumo de demonstrativos de prestação de contas
COMARCA DE CARATINGA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 01/2019
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE CARATINGA,
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 pela
entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento do projeto com
finalidade social e atividades de caráter essencial á cidadania, nos termos da Portaria n°
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.Conforme portaria
conjunta n° 608/PR/2017, não houve expedição de Alvará, uma vez que os valores foram transferidos
para a conta da entidade.
Entidade beneficiária: Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga- AMAC
CNPJ: 01.395.121/0001-42
Valor: R$ 13.200,00
Data da transferência: 20/11/2019
Finalidade do projeto: Aquisição de um Parquinho Infantil, Rampa de acesso ás salas do projeto
AMAC È 10 e 600 m² de Grama de Campo Society
Notas fiscais e/ ou recibos apresentados: Foram devidamente conferidos pelo setor de contadoria
do Fórum.
ARN Engenharia e Construtora LTDA, NF:202000000100042, Valor: R$13.200,00 (600 m² de
grama, 1 Parquinho Infantil de eucalipto tratado e uma Rampa de estrutura metálica).
Valor final do projeto R$ 13.200,00. Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
Prestação de contas homologada na data de 30/07/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer
favorável do Promotor de Justiça em 24/07/2020
Caratinga, 20 de Agosto de 2020
Dr. Consuelo Silveira Neto
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CARATINGA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 01/2019
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE CARATINGA,
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 pela
entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento do projeto com
finalidade social e atividades de caráter essencial á cidadania, nos termos da Portaria n°
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.Conforme portaria
conjunta n° 608/PR/2017, não houve expedição de Alvará, uma vez que os valores foram transferidos
para a conta da entidade.
Entidade beneficiária: Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Caratinga- APAC
CNPJ: 08.773.437/0001-70
Valor: R$ 11.600,00
Data da transferência: 11/11/2019
Finalidade do projeto: Promover a humanização das prisões, sem perdera finalidade punitiva da
pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se
recuperar.
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Notas fiscais e/ ou recibos apresentados: Foram devidamente conferidos pelo setor de contadoria
do Fórum.
Serviços Eletrônica de Carvalho e Araújo Treinamento em Desenvolvimento Profissional LTDA,
NF: e0d144d3, Valor: R$11.600,00
Valor final do projeto R$ 11.600,00. Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
Prestação de contas homologada na data de 30/07/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer
favorável do Promotor de Justiça em 24/07/2020
Caratinga, 20 de Agosto de 2020
Dr. Consuelo Silveira Neto
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CARATINGA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 01/2019
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE CARATINGA,
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 pela
entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento do projeto com
finalidade social e atividades de caráter essencial á cidadania, nos termos da Portaria n°
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.Conforme portaria
conjunta n° 608/PR/2017, não houve expedição de Alvará, uma vez que os valores foram transferidos
para a conta da entidade.
Entidade beneficiária: Conselho de Segurança Pública de Caratinga- CONSEP
CNPJ: 06.539.996/0001-94
Valor: R$ 29.997,00
Data da transferência: 13/11/2019
Finalidade do projeto: Visa á elaboração de uma proposta de instalações de equipamentos
eletrônicos de monitoramento por imagem, com vista a manter ou restabelecer a segurança e a
defesa do quartel.
Notas fiscais e/ ou recibos apresentados: Foram devidamente conferidos pelo setor de contadoria
do Fórum.
Ouro Branco Atacado LTDA EPP, NF: 49247, Valor: R$25.430,40 (cabo rede, câmera, gravador,
caixa sobrepor/cftv, switch, nobreak, etc…)
Alexandre Dutra da Silva, NF: 201900000000011, Valor: R$1.500,00 (serviço de montagem e
instalação de circuito de câmeras)
Sema Material Elétrico LTDA MC, NF: 000.066.574, Valor: 213,00 (pvc, plug comum, cabo,
condulete, abraçadeira, etc…)
Sema Material Elétrico LTDA MC, NF: 000.066.694, Valor: 132,05 (corrugado, pvc, canaleta, fita
isolante, plug comum, etc...)
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, NF:021.892.467, Valor: 2.721,55 (hd 3 também,
switch e câmera intelbras vip 3230)
Valor final do projeto R$ 29.997,00. Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
Prestação de contas homologada na data de 30/07/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer
favorável do Promotor de Justiça em 24/07/2020
Caratinga, 20 de Agosto de 2020
Dr. Consuelo Silveira Neto
Juiz(a) de Direito
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Resumo de demonstrativos de prestação de contas
COMARCA DE CARATINGA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 01/2019
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE CARATINGA,
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 pela
entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento do projeto com
finalidade social e atividades de caráter essencial á cidadania, nos termos da Portaria n°
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.Conforme portaria
conjunta n° 608/PR/2017, não houve expedição de Alvará, uma vez que os valores foram transferidos
para a conta da entidade.
Entidade beneficiária: Instituto das Missionárias de Nossa Senhora de Fátima- Lar das Meninas
CNPJ: 31722192/0005-05
Valor: R$ 10.790,00
Data da transferência: 03/12/2019
Finalidade do projeto: Acolher crianças e adolescentes em situação de abandono, negligência,
destituição de poder familiar, ameaça e violação de seus direitos fundamentais. O acolhimento
de criança e/ou adolescente na Instituição é realizado como medida provisória e excepcional,
utilizável como forma de transição para colocação em família substituta, não implicando
privação de liberdade.
Notas fiscais e/ ou recibos apresentados: Foram devidamente conferidos pelo setor de contadoria
do Fórum.
Inivarv Planejados Indústria e Com.LTDA, NF: 798, Valor: R$10.790,00 (guarda-roupas e armário
balcão)
Valor final do projeto R$10.790,00. Não houve saldo remanescente com o fim do projeto.
Prestação de contas homologada na data de 30/07/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer
favorável do Promotor de Justiça em 24/07/2020
Caratinga, 20 de Agosto de 2020
Dr. Consuelo Silveira Neto
Juiz(a) de Direito

COMARCA DE CARATINGA
RESUMO DOS DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL N° 01/2018
O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1° VARA CRIMINAL E VEP DA COMARCA DE CARATINGA,
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 pela
entidade sem fins lucrativos, beneficiada com o repasse de verbas para o financiamento do projeto com
finalidade social e atividades de caráter essencial á cidadania, nos termos da Portaria n°
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.Conforme portaria
conjunta n° 608/PR/2017, não houve expedição de Alvará, uma vez que os valores foram transferidos
para a conta da entidade.
Entidade beneficiária: Projeto para prorrogação do contrato de locação de aparelho de inspeção
corporal por raios-X- Presídio de Caratinga
CNPJ: 06.539.996/0001-94
Valor: R$ 151.200,00
Data da transferência: 01/03/2018; 24/07/2018; 06/09/2018 e 08/11/2018
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Finalidade do projeto: A prorrogação do contrato de locação de inspeção Corporal Raio-X por
mais um ano.
Notas fiscais e/ ou recibos apresentados: Foram devidamente conferidos pelo setor de contadoria
do Fórum.
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.140, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.149, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/07/2017 á 03/08/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.013, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/04/2018 á 03/05/2018 )
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.014, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/05/2018 á 03/06/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.149, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/07/2018 á 03/08/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.159, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/08/2018 á 03/09/2019)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.174, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/09/2018 á 03/10/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.186, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/10/2018 á 03/11/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.199, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/11/2018 á 03/12/2018)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.214, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/12/2018 á 03/01/2019)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.229, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/01/2019 á 03/02/2019)
Nuctech do Brasil LTDA, NF:000.249, Valor: R$12.000,00 (fatura de locação de 1 equipamento de
inspeção corporal marca Nuctech pelo período de 04/02/2019 á 03/03/2019)
J Dornelas Braga e Filhos LTDA EPP, NF:2695, Valor: R$2.108,50 (amortecedor, coxim, bucha
bandeja, pivo, kit estabilizador, etc…)
J Dornelas Braga e Filhos LTDA EPP, NF:201800000000030, Valor: R$390,00 (serviço mecânico e
alinhamento)
Rio Doce Comércio de Veículos LTDA, NF:40182, Valor: R$3.702,06 (arruela de cobre, filtro de
óleo, filtro de ar, jogo de pastilhas de freio, pneu, etc…)
Rio Doce Comércio de Veículos LTDA, NF:201800001013799, Valor: R$547,60 (serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores)
Valor final do projeto R$ 150.748,16. Valor remanescente de R$451,84 com o fim do projeto, sendo
depositado na conta judiciária no dia 16/08/2018.
Prestação de contas homologada na data de 05/08/2020 pelo Juízo da Execução Penal após parecer
favorável do Promotor de Justiça em 12/12/2019
Caratinga, 20 de Agosto de 2020
Dr. Consuelo Silveira Neto
Juiz(a) de Direito
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