
 

Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de
Justiça (187253)

Nome do questionário (ID): Plano Setorial de Ação - 2016/2017 - Promotorias de Justiça (187253)

  Data de envio submitdate 26/04/2016 18:10:19
Endereço IP 10.65.118.176
Identificação
Promotoria Londrina - 19ª Promotoria [336]
Procedimento PRO-MP (PA instaurado para registro e
acompanhamento do Plano Setorial de Ação)

0078.16.001610-7

Membro responsável CLAUDIA RODRIGUES DE MORAIS PIOVEZAN [129]
Tipo de Iniciativa I
Informe o tipo da iniciativa que será cadastrada: Iniciativa apresentada no "Caderno de Iniciativas" [1]
Iniciativa Padronizada I
Iniciativa Planej Instit/Eficiência e Eficácia/Encerramento dos inquéritos

policiais instaurados antes de 31/12/2011 [61]
Descreva em qual município a iniciativa será desenvolvida Londrina e Tamarana
Meta Encerramento de 100% dos Inquéritos Policiais instaurados

antes de 31 de dezembro de 2011.
Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001611-5

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Sim. Preencher com Iniciativas Próprias [2]
Iniciativa Própria II
Iniciativa Ajuizar incidente de alienação cautelar de bens apreendidos

nos inquéritos policiais que apuram o crime de tráfico de
drogas, por ocasião do oferecimento da respectiva denúncia.

Objetivo Evitar a deterioração dos bens apreendidos e o acúmulo
desnecessário de objetos nas unidades policiais.

Área de Atuação Criminal
Palavra Chave Perdimento de Bens
Meta Ajuizar pedidos de alienação cautelar de bens apreendidos em

100% dos inquéritos policiais que apuram o crime de tráfico de
drogas denunciados a partir de 01 de junho de 2016.

Procedimento PRO-MP (Informe o número do procedimento
instaurado para acompanhamento ou execução da iniciativa)

0078.16.001612-3

Procedimento PRO-MP regional (Informe o número do
procedimento instaurado para registro do Plano Regional de
Ação)
Deseja cadastrar mais alguma iniciativa? Não. Finalizar e imprimir este questionário. [3]
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