
Combate ao Crime

Atuar na prevenção e repressão ao crime e no combate ao crime organizado.

Iniciativas Estratégicas a serem desenvolvidas no biênio 2018/2019 

• 2018 

1.Acompanhar  a  execução  do  plano  estadual  de  segurança  pública  e  trabalhar  no  sentido  de
fomentar a criação dos planos municipais de segurança pública, com a criação de conselhos
municipais de segurança pública.

2.Acompanhar o desenvolvimento do plano de gestão estadual em segurança pública, incentivando
a criação dessa plano no âmbito municipal e a criação dos conselhos municipais de segurança
pública.

3.Promover medidas  judiciais  para  desapropriação e  perdimento  de instrumentos  utilizados  em
atividades criminosas ou bens auferidos com o crime (Lei 9.605/98- art. 60, da Lei 11.343-Art.
7º, da Lei 9.613/98). 

4.Regulamentar e fortalecer a Rede de Controle do Estado do Piauí, formada a partir da iniciativa
de diversos órgãos comprometidos na prevenção e repressão às organizações criminosas. 

5.Incrementar o LAB-LD do MPPI com pessoa, ferramentas e tecnologias suficientes para atuar
com efetividade no enfrentamento às organizações criminosas. 

• 2019 

1.Promover ações judiciais ou extrajudiciais para combater aso crimes cibernéticos; 

2.Promover ações judiciais ou extrajudiciais para fomentar a implementação efetiva do programa
de incentivo à inserção do egresso no mercado de trabalho.

3.Promover ações judiciais ou extrajudiciais para mapear as principais rotas de tráfico de drogas no
Estado do Piauí.

4.Promover  ações  judiciais  e  extrajudiciais  para  exigir  a  elaboração  e  implementação  de  uma
política anti-drogas, conforme estabelecimentos da Lei nº 11.343/06.

5.Promover ações judiciais ou extrajudiciais para mapear as principais rotas de tráfico de drogas no
Estado do Piauí. 

6.Promover  ações  judiciais  e  extrajudiciais  para  exigir  a  elaboração  e  implementação  de  uma
política anti-drogas, conforme estabelecimentos da Lei nº 11.343/06. 

7.Regulamentar e fortalecer a Rede de Controle do Estado do Piauí, formada a partir da iniciativa
de diversos órgãos comprometidos na prevenção e repressão às organizações criminosas.

8.Incrementar o LAB-LD do MPPI com pessoa, ferramentas e tecnologias suficientes para atuar



com efetividade no enfrentamento às organizações criminosas. 

 
PROJETO: NO ALVO, CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS 

Objetivo 
O objetivo do projeto é direcionar e orientar os órgãos de execução criminais do Ministério Público
do Piauí  para  um combate  efetivo  e  pontual  do  tráfico  de  drogas,  mapeando (identificando)  a
incidência dos crimes de tráfico de drogas, bem como os delitos decorrentes destes (ex: homícidos
decorrentes do tráfico), por região (ex: bairros), de municípios do interior do Estado do Piauí com
mais de 30 (trinta) mil habitantes e traçando Planos de Ação para enfrentamento desta problemática,
com o escopo de reduzir  a criminalidade nas localidades com maiores índices de criminalidade
decorrente do tráfico de drogas. 

Unidade Responsável 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais – CAOCRIM 

Público-Alvo 
Sociedade em Geral.

Alinhamento Estratégico 
Impactar a realidade social 
Diminuição da criminalidade 
Atuar na prevenção e repressão ao crime 

Ações a serem desenvolvidas 
Ação 1: Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública para a implementação do 
projeto em parceria com o Ministério Público do Piauí. 
Ação 2: Fomentar a adesão dos membros ao projeto via online. 
Ação 3: Levantamento geral da criminalidade conforme adesão. 
Ação 4: Selecionar os 05 (cinco) Municípios/Pilotos do projeto para 2018. 
Ação 5: Coleta de dados via sistemas da Polícia Civil do Piauí; 
Estruturação dos dados: estatísticas e gráficos da criminalidade por região de cada Município; 
Ação 6: Lançar vídeo do projeto com dados estatísticos. 
Ação 7: Reuniões entre a Polícia Civil, Ministério Público (CAOCRIM e membros) para estudar os 
dados e definir estratégias de atuação para combate e prevenção ao tráfico de drogas nas regiões. 
Ação 8: Workshops com Promotores de Justiça, Delegados de Policia e demais autoridades de 
segurança dos Municípios escolhidos para a apresentação dos dados estatísticos e construção dos 
Planos de ação - descrição das medidas a serem implementadas no combate e prevenção ao tráfico 
de drogas nas regiões indicadas com maior índice de criminalidade. 
Ação 9: Monitoramento das atividades e apresentação de resultados nos 05 (cinco) Municípios. 
Ação 10: Publicação dos resultados obtidos. 
Ação 11: Premiar os membros do MPPI com melhor desempenho na execução do projeto. 

Resultados Esperados do Projeto 
Reduzir a incidência dos crimes de tráfico de drogas em 14 municípios do Estado do Piauí com
mais de 30.000 habitantes. 

Indicadores Sociais 2018 2019 

Redução da incidência de crimes de tráfico de drogas. 30% 50,00%


