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A - Subprocuradoria-Geral de Justiça – Assuntos Jurídicos: 
ATO NORMATIVO Nº 592/2009-PGJ, de 4 de junho de 2009 

(Pt. nº 153.708/08) 
 

 Altera o Ato Normativo nº 580/2008-PGJ, de 19 de 
março de 2009, que estabelece normas para o 
exercício das atividades de fiscalização e avaliação 
dos programas de execução de medidas 
socioeducativas em meio aberto e por entidades de 
atendimento a adolescentes em conflito com a lei em 
internação e semiliberdade 
 

 
         

         O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições legais, em 

especial da que lhe é conferida pelo artigo 19, inciso XII, alínea “c”, da Lei Complementar 

Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993; 

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento das disposições do Ato Normativo nº 

580/2009 – PGJ, de 19 de março de 2009, a fim de agilizar o cumprimento das metas de 

fiscalização das entidades de atendimento socioeducativo em meio fechado e aberto de 

adolescentes em conflito com a lei, sem prejuízo da garantia dos direitos envolvidos; 

          RESOLVE editar o seguinte Ato:  

         Art. 1º - A alínea “d”, do artigo 3º, do Ato Normativo n° 580-PGJ, de 19 de março de 

2009, passa a ter a seguinte redação:    

         “d. relatório semestral de adolescentes cumprindo medida socioeducativa, requisitado da 

direção do programa, contendo cópia do plano individual de atendimento do adolescente e de sua 

família, com informações sobre as ações desenvolvidas pelo programa para integração de 

adolescentes e a situação atual do cumprimento.” 

         Art. 2º - O artigo 4º e seu parágrafo único do Ato Normativo n° 580-PGJ, de 19 de março 

de 2009, passam a ter a seguinte redação:          

         “Art. 4º – Serão efetuadas, no mínimo semestralmente, avaliações das entidades de 

atendimento que desenvolvam programas de cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto.   

         Parágrafo Único – Das avaliações deverá ser lavrado, até o 5º (quinto) dia útil após sua 

realização, relatório a ser mantido em arquivo específico na Promotoria de Justiça, consignando 

todas as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências e irregularidades a serem 

sanadas.” 
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         Art. 3º - A alínea “d”, do artigo 7º, do Ato Normativo n° 580-PGJ, de 19 de março de 

2009, passa a ter a seguinte redação:    

         “d. relatório semestral de adolescentes cumprindo medida socioeducativa, requisitado da 

direção da entidade, contendo plano de atendimento do adolescente e de sua família, bem como 

as ações desenvolvidas no período referentes à preservação dos vínculos familiares e informações 

sobre o atendimento a eventuais doenças ou deficiências físicas ou mentais, descrevendo a 

situação atual do cumprimento.” 

         Art. 4º - O artigo 8º e seu parágrafo único do Ato Normativo n° 580-PGJ, de 19 de março 

de 2009, passam a ter a seguinte redação: 

         “Art. 8º – Os Promotores de Justiça com atribuição na área da Infância e Juventude 

efetuarão, no mínimo semestralmente, inspeções de fiscalização nas entidades de atendimento 

que desenvolvam programas de internação e de semiliberdade.   

         Parágrafo Único – Das inspeções deverá ser lavrada, até o 5º (quinto) dia útil após sua 

realização, ata a ser mantida em arquivo específico na Promotoria de Justiça, consignando todas 

as constatações e ocorrências, bem como eventuais deficiências e irregularidades a serem 

sanadas.” 

         Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

         São Paulo, 4 de junho de 2009 

          

          Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 
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