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Remetente: "CIJ - Comissão da Infância e Juventude" <cij@cnmp.gov.br>

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

Data: 26/03/2013 18:11

Assunto: Resoluções 67 e 71: Dúvidas frequentes

Prezados Senhores,

 

Temos recebidos alguns questionamentos frequentes a respeito do preenchimento online dos 
formulários de inspeção das Resoluções nº 67 e 71 do CNMP através do endereço eletrônico: 
sistemaresolucoes.cnmp.gov.br

 

Um deles diz respeito a uma falha no cadastramento de novas entidades, em que o sistema fica 
"processando" e não segue para a próxima página. Verificamos que este problema ocorre com o 
Internet Explorer 10. Caso isso esteja ocorrendo, gentileza seguir as seguintes instruções:

 

1  -  Há  um  ícone  (parece  um papel  cortado) à  direita  da  barra  de  endereços  do  referido 
navegador. Ao clicar nesse ícone resolve-se o problema no Internet Explorer 10.

 

2 - Utilizar o navegador Mozilla Firefox ou Google Chrome. Nesses navegadores o problema não 
ocorre. Acho essa alternativa mais recomendável.

 

O segundo trata dos campos 1.9 (Registro no CMDCA) e 1.10 (Registro no CMAS). Caso a 
entidade não possua tais registros, gentileza digitar o numeral 0 no campo do registro, bem 
como no campo da validade. Dessa forma, será possível gravar e enviar o formulário.

 

Por fim, caso haja algum problema no cadastro de promotor de justiça no sistema, tais como: 
promotor  não  recebeu  a  senha  ou  seja  necessário  cadastrar  novo  promotor,  gentileza 
encaminhar e-mail com os dados pessoais do promotor para: cadastroresolucoes@cnmp.gov.br 
(nome completo, cargo, MP de origem, matrícula, CPF e e-mail institucional).

 

Solicito  gentilmente  que  este  e-mail  seja  encaminhado  aos  promotores  responsáveis  pelas 
inspeções da infância e juventude, colocando a mim e a esta Comissão à disposição para o que 
mais for necessário.

 

Atenciosamente,

 

Olga Diniz

Analista Processual

Comissão da Infância e Juventude

Conselho Nacional do Ministério Público
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