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Dispõe sobre o prazo para entrega de

requerimentos e recebimentos de alvarás no

período carnavalesco.

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA,

JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,

ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, em especial, com

base na Portaria-TJ nº. 3802020.

 

CONSIDERANDO a primazia dos direitos e garantias inerentes a criança e

ao adolescente; assim como a proteção integral destes e daqueles;

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a as datas para

requerimento de alvará relacionados à permanência, acesso e participação de crianças

e adolescentes em brincadeiras/festividades carnavalescas;

 

RESOLVE:

 

Art. 1°. Os requerimentos com as solicitações de Alvarás Judiciais para

participação de crianças ou adolescentes em eventos, brincadeiras, danças ou escolas

de samba no período carnavalesco de que trata a Portaria-TJ nº 380/2020, serão

recebidos nesta Vara Judicial no período de 29 de janeiro a 14 de fevereiro de 2020.

 

Parágrafo Único. Os requerimentos com as solicitações de Alvarás Judiciais

a que se refere o caput deste Artigo, não serão recebidos fora do prazo acima

mencionado.

 

Art. 2º. A entrega dos Alvarás Judiciais dar-se-á no período de 17 a 21

de fevereiro de 2020.
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Art. 3º. A solicitação e entrega dos referidos Alvarás Judiciais serão

efetuados na Divisão de Proteção integral – DPI desta Vara Judicial, no período acima

mencionado e no horário compreendido entre 8h00min e 18h00min.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando

as disposições em contrário.
 

JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA
Juiz - Final

1ª Vara da Infância e Juventude de São Luis
Matrícula 27037

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/01/2020 10:25 (JOSÉ AMÉRICO ABREU COSTA)
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