
PORTARIA N. 004, de  21 de maio de 2007
DISCIPLINA A CRIAÇÃO DE EQUIPES ESPECIAIS PERMANENTES DE AGENTES DE PROTEÇÃO

A Doutora Juíza de Direito do Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida de 
Goiânia  –  Goiás,  MARIA SOCORRO  DE  SOUSA AFONSO  DA SILVA,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais  e  nos  termos  da  Lei  n.  8.069/1990  (ECA)  e  do  Regimento  Interno  dos 
Agentes de Proteção de Aparecida de Goiânia (Portaria nº 002/2007), 

CONSIDERANDO que o art. 18 do Regimento Interno dos Agentes de Proteção de Aparecida de Goiânia 
(Portaria nº 002/2007) permite a criação de Equipes Especiais Permanentes ou Temporárias pela Diretoria 
da Divisão de Agentes de Proteção deste Juizado;

CONSIDERANDO que o art. 18 do Regimento Interno disciplina que a composição das Equipes Especiais 
se dará de acordo com a aptidão e disponibilidade dos Agentes de Proteção;

CONSIDERANDO que compete à Divisão de Agentes de Proteção deste Juizado da Infância e Juventude 
zelar pela proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.

R E S O L V E:

1º) Criar as seguintes Equipes Especiais Permanentes:

Equipe para Divulgação e Orientação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Direito e Cidadania 

junto as Escolas, Clubes de Serviços ou afins;

Equipe para Acompanhamento de Estudos de Sociais de Casos, sob a orientação de profissional da 

área  e  de  inserção  da  criança,  do  adolescente  e  de  sua  família  nos  programas  de  assistência 

governamentais;

Equipe para Acompanhamento, Orientação e Fiscalização de locais e eventos que envolvam direta ou 

indiretamente a participação e o envolvimento de crianças e adolescentes;

2º) As Equipes Especiais Permanentes serão formadas pelos Agentes de Proteção que se identifiquem com 

a atividade a ser desenvolvida, aproveitando sempre que oportuno, sua experiência profissional e pessoal, 

além do talento, vocação e disponibilidade.

3º)  O  Agente  de  Proteção  que  for  indicado  para  integrar  uma  das  Equipes  Especiais  Permanentes 

estabelecidas no artigo anterior,  não estará impedido de ser indicado para outra equipe,  simultânea ou 

isoladamente, em sistema inclusive de rodízio, de forma que tenha a oportunidade de vivenciar todas as 

práticas da função.

4º) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, Juizado da Infância e 

da Juventude, aos 21 dias do mês de maio de 2007.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

REMETA-SE CÓPIA ao Presidente e Corregedor Geral do TJGO. Proceda-se a Publicação no DOJ-
GO.

Dra. Maria Socorro de Sousa Afonso da Silva
Juíza de Direito 

Juizado da Infância e Juventude
de Aparecida de Goiânia


