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PORTARIA Nº /2016

O Doutor, Juiz de Direito Titular da Vara  , Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de implementação imediata do Cadastro Nacional de Adoção em todas as comarcas do 
interior do Ceará com o fim de dar efetividade ao disposto no artigo 50 e seguintes do ECA;

CONSIDERANDO que em cada comarca deve existir um servidor habilitado a utilizar o CNA (Cadastro Nacional de Adoção) 
e o CNCA (Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas), de modo a auxiliar o Magistrado vinculado à Vara da Infância e Juventude;

CONSIDERANDO mais o disposto no art. 1º, inciso I do Provimento nº 01/2016 (CEJAI/CE);

RESOLVE nomear o servidor , cargo, matrícula, para, sem prejuízo de suas funções, ser o administrador tanto do Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA) quanto do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA).

CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Secretaria da Vara da Comarca de  /CE, aos  do mês de  do ano de dois mil e dezesseis  (2016).
Juiz de Direito

Ofício nº ____/_____.

Ilmo(a). Sr(a). Diretora da Rádio

Cumprimentando-o(a), requisito que V.Sa. divulgue, mediante inserções diárias na sua programação, o seguinte aviso:

Adoção é uma das forma de dar à criança ou ao adolescente uma nova família. Mas você sabia que existe um Cadastro 
Nacional de Adoção? E sabia que você pode se cadastrar aqui mesmo no nosso município? Essa é a forma correta de adotar! 
Se você tem interesse, procure o Fórum e preencha um requerimento para habilitar. Não precisa de advogado. É simples! É 
legal! É um ato de amor! É adoção responsável!”.

Esclareço que as inserções diárias do aviso acima transcrito deverão se dar nos horários de maior audiência, de forma 
ininterrupta e por prazo indeterminado.

Certo do cumprimento do acima requisitado, apresento votos de consideração e respeito.

Juiz(a) de Direito

Ao
Ilmo. Sr.
Responsável pela Rádio
Município

.


