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DIRETORIÀ-GERAL DÀ POLÍCIA

GABINETE

TNSTRUÇÃO NORMATTVA N..rrl

Dispõe sob,re a utilização e conhole de

rc6fl»r, 6t! onzooo.

apreendidos, na forma
que estabelece o Artigo 34, § 5' da Lei 6. 68t76.

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA VIL DO ESTADO DE
CrOIÁS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso , do Decreto-Lei n' 3.665,

Í-ei n' 6.368176, com asde 07 de agosto de 1991 e considerando o disposto no art. 34, § 5.
resolve expedir a seguinte

1. Os veículos automotores e o bens apreendidos em
conformidade com o disposto no Artigo 34, § 5., da Lei 6.368/76 ser utilizados na

modificações introduzidas pela Lei no 9.804, de 30 de junho de 1999,
Instrução Normativa:

prevenção e repressão ao üiáfico ilícito e uso indeüdo de
determinem dependência fisica/psíquic4 desde que adotadas as

deverá encamiúar ao Gabinete do Diretor-Geral desta pasta
Apreensão, formulírio FUNAD-0I, número do Ip, número do

providências:

a) o titulaÍ da DECTE ou das De legac do interior do Estado,
com o Auto de

a Secretaria Nacional
apreendido, paÍa ser

lada com veículo ou
o uso excfusivo nas

a diretrizes tecnicas e
a SENAD, com vistas à

respectiv4 laudo pericial de vistoria contendo estado de conservaçao
na vara de entorpecentes
avaliação do veículo ou

outro bem, fomecido pela Divisão de Perícias Externas/SCPC, conc quanto à seguÍÍmça e
condições de uso do veículo ou oüro bem na atividade policial;

b) o Gabinete do Diretor-Geral
Antidrogas - SENAD, solicitando a indicação do veículo ou
colocado sob custódia da autoridade policial.

2. Cumpridas as providências e uma vez deferida a
indicação , o Dtetor-Geral designará a Delegacia de policia a ser co

dossiê

outro

atividade relacio nadas no item anterior, oportunidade em que a S de Administração
e FinançaVDGPC proüdenciará a abertura de üwo exclusivo para fins registro do veículo ou
bem, ficando encarregada do controle, rnanutenção e disribuição para exclusivo, nas atividades
supra mencionadas.

3. O titular da DECTE ou das Delegac de Polícia sediadas nas
cidades do interior do Estado, sob cuja responsabilidade se encontrar o ou bem comunciará.
imediatamente, à Superintendência de Administraçilo e FinançaVDGpC uer alteração ocorrida
com o bem indicado e que impeça a continuidade de seu uso para imediata comunicação à
SENAD, via Gabinete do Diretor-Geral.

4. No que se refere à necessidade de de indicação ou de
substituição daquelas previamente deferidas, a SAF atendendo-se

outro benr" tendo em vista critérios de conveniência e oportunidade,

operacionais, comunicará ao Diretor-Geral, tempestivâmente, que ofic
competente anuência.

o

entorpecentes ou que
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5. Independente do pedido de , a DECTE, bem como as

a preencher o formulirioDelegacias de Polícia sediadas no interior do Estado, são o
FUNAD - 01 - (anexo) toda vez que ocorrer a apreensão de q bem utilizados na prática

à Superintendência dedos crimes previstos na Lei 636817 ó, remetendo-o
Administração e Finanças-SAF, para fins de controle, e posterior O à SENAD.

6. Os casos omissos serão submetidos à do Diretor-Geral.

7. Esta Instrução Normativa entra vigor na data de sua
publicação

8. Publique-se no Boletim Geral desta

DIRETORIA-GERAL DA POLÍCIA VIL, em Goiânia aos

para posterior deliberação.

d a. ry6 de2ooo.

o

MARCOS
da la

2
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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA JUD

FORMT'LÁRIO FTINAD-01

Este fornrulário substitui o antlgo "Formukârio FIJNCAB-0I", hâj vista trarsformação do

Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN em Conselho Nac AntidÍogas - CONAD,

cr'lrrúo da Secretaria Nacional Antidrogas da Casa Mititar da ia da República -
SENAD/CMPR e da substituiçiío do Fundo de Prevenção, e C.ombate as Drogas de

da nova polÍtica nacionaiAbuso - FIJNCAD pelo Fundo Nacional Antidrogas - zuNAD, tut
ântidrogas levada a efeito pelo Croverno Federal e, apesar das havidas, foi mantido o

objetivo desse trabalho, qual seja, a dotação da FUNAD de um atualizado e eficiente dos

Entorpecentes. O mesmobens apreendidos em raáo da prrática dos delitos previsos na Lei

IL
IÁRIA

a)
b)

poderá ser preenchido manualmente, datilografado ou

despesas, bastando postálo em qualquer agência da ECT.

t)N
N

úrnero do Inquérito Policial:
ome, endereço e telefone da Delegacia instauradora:

c) Nome(s) completo(s) e CPF do(s) indiciado(s) e filiação:

Município sede da cornrca de remessa do inquérito:
Número da Ação Penal (se houver):

digitado e à SENAD, sem

00_ (apenas um cada formulário)

ruF
Vara:

d)
e)

0
c)

Jusiça Esadual ( ) Justiça Federal ( )
Bens apreendidos, tipo, quantidade e valores em caso de numenírio iro ou nacional:

h) Outros dados julgados úteis:

200

Município LJF dia ano

Nome, cargo e matrícula do responsável pelas informações

obs: Devem ser relacionados neste formulário apenas os bens a cada inquérito.

mes


