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TRIBUNAL DE MENORES       Local       
TRIBUNAL DE COMARCA       N.º de registo      
 
 Estado do Maine 
 
           v.                                       MENOR 
       CONDIÇÕES DE LIBERTAÇÃO 
                 15 M.R.S. § 3203-A(5) 
Menor / Data de nascimento 
 
 O tribunal determina causa provável em acreditar que o menor cometeu um crime juvenil e o menor supracitado é libertado, 
pendente outros procedimentos judiciais com a condição de que o menor: 
 
 Compareça em tribunal (em qualquer momento exigido pelo tribunal) (em         
às    ), e não cometa qualquer ato ilegal, incluindo mas sem limitação o uso ou posse de qualquer bebida 
alcoólica ou droga ilícita e também nas seguintes condições: 
 
  O menor tem de cumprir os termos e condições de um Contrato de Libertação condicional supervisionado, datado de  
      , que está anexado a esta ordem e é considerado parte integrante desta Ordem. 
 
O menor tem de cumprir as seguintes condições pendente de outra ordem do tribunal: 
  Residir com o(s) progenitor(es) e cumprir as regras estipuladas pelos mesmos. 
  Residir com         em        
       e cumprir as regras estipuladas dessa residência. Com base nas descobertas abaixo, foram 
envidados esforços razoáveis para prevenir ou eliminar a necessidade de remoção do menor da casa dele ou não são necessários 
quaisquer esforços razoáveis, devido à existência de um fator agravante e a continuação na residência do menor seria contrária ao 
bem-estar do menor. Descobertas de esforços razoáveis:          
                  
  Cumprir o recolher obrigatório:   Todos os dias   Dias úteis das                  às                    
   Sextas e Sábados das                às                
  A não ser:  que esteja acompanhado por um progenitor outro supervisor designado legalmente;  

 que esteja a participar numa função escolar; 
      que esteja no emprego ou em deslocação para ou do emprego. 
  Prisão domiciliar -- Não se pode afastar de casa sem o(s) progenitor(es) ou       exceto 
   para ir diretamente e voltar da escola 
   para ir diretamente e voltar do emprego 
   _               
                 
  Frequentar a escola regularmente ou seguir os estudos ou inscrição em educação alternativa e frequentar o programa escolar regularmente. 
  Manter o emprego regular ou procurar emprego regularmente. 
  Submeter qualquer pedido para qualquer busca pessoal ou teste de posse ou uso de drogas ou álcool. 
  Não ter qualquer tipo de contacto com            
  Receber tratamento médico   regular    aconselhamento com         
  como  ambulatório  internamento em            
  e tomar toda a medicação prescrita. 
  Outro:                 
                 
 
Se qualquer uma das condições acima for violada, o menor poderá estar sujeito a prisão e detenção ou poderá ser-lhe exigido 
que cumpra condições diferentes ou adicionais para a libertação. 
 
Data:                 
            Juiz Presidente 
Ao assinar, confirmo que compreendi e concordo comas condições acima e que nesta data recebi uma cópia desta Ordem. 
 
Data: _______________________________            
                  Menor 


