PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
Procedimento Administrativo n. [Número do SIG]
1. Noticiante: Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
2. Pessoa a quem o fato é atribuído: [Nome da Parte Passiva Selecionada]
3. Data do fato:
4. Local do fato: [Município do fato]
5. Fundamento legal para a instauração:
Artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal; artigo 201, VIII, da Lei n. 8069/90;
artigo 90, incisos I e XII, da Lei Complementar Estadual n. 738/2019; artigo 1º,
inciso II, do Ato n. 398/2018/PGJ.
6. Descrição e delimitação do fato objeto:
Acompanhar os desdobramentos da crise causada pela pandemia decorrente do
novo Coronavírus no(s) serviço(s) de acolhimento localizados nesta Comarca;
Recomendar ao Secretário de Assistência Social e coordenadores dos serviços de
acolhimento institucional de [Município da Parte Passiva Selecionada] acerca do
atendimento das normas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Saúde e
decretos do Governo do Estado para prevenir a transmissão do vírus COVID19
entre crianças e adolescentes acolhidos no território.
7. Providências administrativas:
7.1 Remeta-se o extrato de instauração abaixo ao Diário Oficial Eletrônico do
Ministério Público (diariooficial@mpsc.mp.br), procedendo-se à juntada aos autos
eletrônicos da comprovação do envio (art. 13, §6º, Ato 398/18/PGJ).

8. Diligências iniciais:
8.1 Como providências iniciais, determino:
8.1.1: Notifique-se, por meio de ofício, o Secretário Municipal de
Assistência Social, assim como os coordenadores dos serviços de acolhimento
institucional de [Município do fato] acerca da instauração deste procedimento, com
cópia da recomendação, requisitando-se nos expedientes respostas no prazo
estabelecido na recomendação.
8.1.2: Expeça-se ofício encaminhando a recomendação, para
conhecimento, ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, ao Conselho Tutelar e
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
9. Extrato:
EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO [Classe do Processo] n. [Número do SIG]
COMARCA: [Comarca do Procedimento / Atendimento / Protocolo]
ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: [Órgão do protocolo/procedimento]
Data da instauração: [Data da finalização]
Partes: [Nome da Parte Passiva Selecionada]
Objeto: [Objeto do protocolo/procedimento]
Membro do Ministério Público: [Nome do promotor/procurador selecionado]
10. Local, data da instauração:
[Comarca do Procedimento / Atendimento / Protocolo], [Data do Sistema por
Extenso].
[assinado digitalmente]

[NOME DO PROMOTOR/PROCURADOR SELECIONADO]
[Cargo do promotor/procurador selecionado]

