Resolução CNMP Nº 56 de 22/06/2010

Relatório Anual de Visita Técnica a
Estabelecimento Prisional Militar Estadual
(visita no mês de março)
Dados da Entidade Visitada
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Município:

Telefones c/DDD:

UF:

Seção I – Identificação
1.1 Nome do órgão do Ministério Público:
1.2 Data da visita:

/

/

1.3 Classificação:

OM com xadrez/bailéu/prisão

1.4 Estabelecimento destinado a presos do sexo:

Masculino

Presídio Militar

Feminino

Ambos

1.5 Divisão hierárquica por círculos (local de prisão)
1.5.1 Preso do sexo masculino:
1.5.1.1 Oficiais:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.1.2 Alunos/Cadetes:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.1.3 SubTen/Sgt/Praças especiais:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.1.4 Cb/Sd:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.1.5. Civil

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.2.1 Oficiais:

Cela

Quarto

Alojamento

1.5.2.2 Alunos/Cadetes:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.2.3 SubTen/Sgt/Praças especiais:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

1.5.2.4 Cb/Sd:

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

Cela

Quarto

Alojamento

Outros

Sem previsão atual

SIM

NÃO

1.5.2 Presos do sexo feminino:

1.5.2.5. Civil
1.5.3. Há norma escrita sobre todos os
locais de prisão?

●

●

Outros

●

Sem previsão atual

1.5.3.1. (se sim) Especificar:
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1.5.4 Observações (se entender necessário):

1.6 Juízo Responsável pelo Estabelecimento:
1.7 Posto/Graduação e Nome do Militar que acompanhou a visita

Seção II – Administração
2.1 Comandante/Diretor/Chefe da Unidade prisional:
2.1.1 Posto:
2.1.2 Nome:
2.1.3 CPF:
2.2 Assessoria Jurídica ao comando/direção/chefia:
Possui assessoria jurídica formal na própria unidade prisional
Possui assessoria jurídica formal no escalão superior
Utiliza assessoria jurídica informal de militar formado em direito
●

Não possui qualquer assessoria jurídica

2.2.1 Observações (se julgar necessárias)

2.2.2. Há normas escritas que regulamentam o local de prisão, o trato com o preso,
seus direitos, deveres e atividades diárias?

●

SIM

NÃO

2.3 Quem faz a segurança da prisão da unidade prisional?
● A própria Guarda do quartel. Troca diária por serviço de escala
Outro. Especificar:

2.4 A prisão dispõe de algum sistema de segurança?

SIM

●

NÃO

2.4.1 (se sim) Qual?
2.5 Os militares da Guarda têm acesso a equipamentos de segurança, tais como
rádio, alarme e outros?

SIM

NÃO

2.6 Os presos são revistados antes de ingressarem nas celas?

SIM

NÃO

2.6.2 Há norma escrita sobre isto?

SIM

NÃO

2.7 Os presos são revistados após o recebimento de visitas?

SIM

NÃO

2.6.1 (se sim) Qual tipo de revista?

2.7.1 (se sim) Qual o tipo de revista?
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2.7.2 Há norma escrita sobre isto?

SIM

NÃO

2.8 Quem realiza a escolta dos presos nos deslocamentos externos?
2.8.1 Há norma escrita sobre isto?

SIM

●

NÃO

Seção III – Capacidade e Ocupação
Ocupação Atual
Quantidade

Capacidade Total de
Pessoas

Homens

Mulheres

Presos de Justiça

Presos
Disciplinares

3.1 Celas
individuais
3.2 Celas
coletivas
3.3 Quartos
3.4 Alojamentos
3.5 Outros
3.6 Total

Militares

Civis

Definitivos

Provisórios

3.7 Presos à disposição da
Justiça Militar
3.8 Presos à disposição da
Justiça Comum Estadual
3.9 Presos à disposição da
Justiça Federal
3.10 Total

3.11 Quantidade de presos cumprindo pena definitiva segundo o regime prisional:

Fechado

3.12 Há algum militar cumprindo menagem em lugar sujeito à administração militar?

Semiaberto

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Aberto

3.12.1 (se sim) Quantos?
3.13 Há algum militar cumprindo pena de impedimento?
3.13.1 (se sim) Quantos?
3.14 Há algum militar cumprindo prisão civil na OM?
3.14.1 (se sim) Quantos?
3.15 Há preso civil?

●

3.15.1 (se sim) Por qual motivo?

3.16 Há alguma cela que não observa a metragem mínima de 6m² por preso?
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3.16.1 (se sim) Quantas?
3.17 Observações (se julgar necessárias)

Seção IV – Perfil dos Presos
4.1 Quantidade de presos maiores de 60 anos:
4.2 Data da prisão mais antiga:

/

/

4.2.1 Motivo da prisão mais antiga:
4.3 Há adolescentes ou crianças no estabelecimento prisional?

SIM

NÃO

4.4 Há presas gestantes?

SIM

NÃO

4.5 Há presos que necessitam de ajuda para realizar as atividades da vida diária
(alimentação, locomoção, banho, etc)?

SIM

NÃO

4.6 Há presos indígenas?

SIM

NÃO

4.6.1 (se sim) A FUNAI foi notificada?

SIM

NÃO

4.7 Há presos estrangeiros?

SIM

NÃO

4.7.1 (se sim) Há presos estrangeiros que não se expressam em português?

SIM

NÃO

●

4.3.1 (se sim) Motivo:

4.8. Divisão hierárquica por círculos/civis:

Homens

Mulheres

4.8.1 Oficiais
4.8.2 Alunos/cadetes
4.8.3 Sub Tenentes/Sargentos/Praças Especiais
4.8.4 Cabo/Soldado
4.8.5 Civis
4.8.6 Total

Seção V – Separações
5.1 Os presos provisórios são mantidos separados dos presos em cumprimento de
pena?

SIM

NÃO

5.2 As mulheres presas são mantidas separadas dos homens?

SIM

NÃO

5.3 Os presos maiores de 60 anos são mantidos separados dos demais?

SIM

NÃO
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5.4 Os presos são separados segundo a hierarquia (art. 59 do CPM)?

SIM

NÃO

5.5 Os presos portadores de doenças infectocontagiosas são mantidos separados
dos demais?

SIM

NÃO

5.6 Há normas regulamentando todas as separações?

SIM

NÃO

6.1 Há camas para todos os presos?

SIM

NÃO

6.2 Há roupa de cama?

SIM

NÃO

6.2.1 (se sim) De que tipo?

Fornecida pela OM

Seção VI – Assistência Material

Particular
Ambos
6.3 Há colchões para todos os presos?

SIM

NÃO

6.4 Há toalhas de banho?

SIM

NÃO

6.4.1 (se sim) De que tipo?

Fornecida pela OM
Particular
Ambos

6.5 Periodicidade da lavagem da roupa de cama e toalhas (em dias por semana):
6.6 Há roupa de cama, toalha e/ou colchão em mau estado de conservação?

SIM

NÃO

6.7 Há janelas nas celas?

SIM

NÃO

6.8 Há local destinado à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos
pela administração?

SIM

NÃO

6.8.1 (se sim) Descrever como é feito o pagamento, controle de preços e destino da receita:

6.9 Há sanitário e lavatório em todas as celas?

SIM

NÃO

6.12 É garantido o banho diário?

SIM

NÃO

6.13 A água para o banho é aquecida?

SIM

NÃO

6.13.1 (se não) Há na OM outros chuveiros com água aquecida?

SIM

NÃO

6.14 É garantido o acesso às instalações sanitárias no período noturno?

SIM

NÃO

6.15 É garantido a qualquer momento o uso da descarga do vaso sanitário?

SIM

NÃO

6.9.1 (se não) Como é feito o acesso aos banheiros externos?

6.10 Números de presos por vaso sanitário:
6.11 Número de presos por chuveiro:

6.16 Há privacidade para uso das instalações sanitárias?

Com privacidade adequada
Parcialmente exposto

Totalmente exposto

6.17 Periodicidade de limpeza das instalações sanitárias (em dias por semana):
6.18 São fornecidos produtos de higiene pessoal aos presos/internos?

SIM

NÃO
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6.18.1 (se sim) Periodicidade do fornecimento (em dias por semana)
6.18.1.1 Sabonete:
6.18.1.2 Papel higiênico:
6.18.1.3 Aparelho de barbear individual:
6.18.1.4 Escova dental individual:
6.18.1.5 Pasta de dentes:
6.18.2 (se não) Qual a forma de aquisição dos produtos de higiene?

Família

Compra no próprio estabelecimento

Outra

6.18.2.1 (se outra) Especificar:
6.19 Os presos têm livre acesso à água para higiene pessoal?

SIM

NÃO

6.20 A alimentação dos presos é preparada na própria OM?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

6.20.1 (se não) Onde ela é feita?
6.21 A alimentação fornecida aos presos é a mesma fornecida aos demais militares
da OM?
6.21.1 (se não) Qual o motivo alegado?
6.22 Os presos fazem as refeições na cela ou utilizam o refeitório comum da OM?

Cela ou equivalente

6.23 O cardápio é orientado por nutricionista?

SIM

NÃO

6.24 O número de refeições diárias é o mesmo da equipe de serviço?

SIM

NÃO

6.25 Há refeições adaptadas por motivo de saúde?

SIM

NÃO

6.25.1 Há norma escrita sobre isto?

SIM

NÃO

6.26 Há refeições adaptadas por motivos religiosos?

SIM

NÃO

6.26.1 Há norma escrita sobre isto?

SIM

NÃO

6.27 Os presos deslocados para audiências e outras atividades externas recebem
alimentação quando retornam, independentemente do horário?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

6.27.1 Há norma escrita sobre isto?

●

6.28 Há outras formas de fornecimento de alimentos?

Família

6.29 Os presos utilizam o próprio uniforme militar?

SIM

NÃO

6.29.1 (se não) É fornecido vestuário prisional aos presos pela unidade?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

No refeitório comum

Compra na própria OM

Outra

6.30 Qual a periodicidade da lavagem dos uniformes (em dias por semana)?
6.31 Há uniformes em mau estado de conservação?

Seção VII – Assistência Médica
7.1 Há médico na OM?
7.1.1 (se não) Como é feito o atendimento quando necessário?

7.2 Há dentista na OM?
7.2.1 (se não) Como é feito o atendimento quando necessário?

7.3 Há acesso a outros profissionais de saúde física, psicológica e mental?
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7.3.1 (se sim) Especificar:

7.3.2 (se não) Como é feito o atendimento quando necessário?

7.4 Qual a periodicidade que o médico atende aos presos?

diária

semanal

quinzenal

conforme a necessidade

7.5 Há procedimentos específicos para troca de roupas de cama, banho e uniforme
em face de patologias de presos?

SIM

NÃO

7.6 É prestado atendimento médico emergencial?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

7.6.1 (se sim) De que forma?

7.7 Há no estabelecimento condições adequadas para prover assistência médica?

7.7.1 (se não) Para onde os presos são encaminhados? há transporte adequado para as 24 horas do dia?

7.7.2 Há transporte adequado para as 24 horas do dia?

SIM

NÃO

7.8 É prestado atendimento pré-natal às presas gestantes?

SIM

NÃO

7.9 É garantida a aplicação de vacina aos presos/internos?

SIM

NÃO

7.10 Os presos recebem medicamento de uso contínuo?

SIM

NÃO

7.11 Os presos são submetidos a exame médico ou pericial antes de ingressaram
no estabelecimento?

SIM

NÃO

7.12 Há solário?

SIM

NÃO

7.15 Os presos/internos têm acesso a médico particular caso haja contratação por
seus familiares?

SIM

NÃO

7.16 Os presos/internos têm acesso aos exames médicos necessários?

SIM

NÃO

7.17 É prestado auxílio adequado aos presos/internos com deficiência física e/ou
mental e àqueles que necessitam de ajuda para realizar as atividades da vida
diária?

SIM

NÃO

8.5 Há registro de maus tratos a presos?

SIM

NÃO

8.5.1 (se sim) Foi instaurado IPM?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

7.13 Periodicidade do banho de sol na semana (em dias por semana):
7.14 Duração do banho de sol (em minutos)

Seção VIII – Da integridade Física dos Presos
8.1 Quantidade de suicídios de 1° de março do ano anterior ao último dia do mês de
fevereiro do ano em curso?
8.2 Quantidade de homicídios de 1° de março do ano anterior ao último dia do mês
de fevereiro do ano em curso?
8.3 Quantidade de mortes de 1° de março do ano anterior ao último dia do mês de
fevereiro do ano em curso que não sejam homicídios ou suicídios?
8.4 Quantidade de presos com lesões corporais de 1° de março do ano anterior ao
último dia do mês de fevereiro do ano em curso?

8.5.1.1 (se não) Caso negativo, quais as providências tomadas?

8.6 Existe plano de evacuação das celas?

●
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8.6.1 (se sim) Descrever:

8.6.2 Há norma escrita sobre plano de evacuação?

SIM

NÃO

Seção IX – Assistência Jurídica
9.1 A assistência jurídica gratuita é proporcionada pela:
9.2 Onde é realizado o contato entre preso/interno e o advogado/defensor?

Defensoria Pública
●

Outros

Não é proporcionada

Na própria cela

Em espaço reservado

semanalmente

mensalmente

raramente

não comparece

semanalmente

mensalmente

raramente

não comparece

9.2.1 (se em espaço reservado) Especifique.

9.3 A Defensoria Pública da União comparece com qual regularidade?

9.4 A Defensoria Pública do Estado comparece com qual regularidade?

Seção X – Assistência Educacional e Recreativa
10.1 É aplicado treinamento físico militar aos presos?

Com os demais militares
Junto com outros presos e separados dos demais militares
Não realizam

10.2 É garantido o livre acesso à leitura a todos os presos?

SIM

NÃO

10.3 Há biblioteca na OM?

SIM

NÃO

10.4 Os presos são autorizados e estimulados a práticas culturais?

SIM

NÃO

10.5 Há espaço físico para a prática de esportes?

SIM

NÃO

10.6 Os presos são autorizados e estimulados a práticas esportivas?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

11.1.6 (se sim) Há recinto adequado para o serviço de assistência social?

SIM

NÃO

11.1.7 (se sim) O serviço de assistência social promove atividades de recreação?

SIM

NÃO

Seção XI – Assistência Social
11.1 Existe uma equipe de assistentes sociais que acompanha os presos/internos?
11.1.1 (se sim) Número de profissionais que compõem a equipe?
11.1.2 (se sim) Periodicidade das visitas (em dias por semana):
11.1.3 (se sim) Número de presos atendidos pela assistência social?
11.1.4 (se sim) Número de atendimentos de 1° de março do ano anterior ao último
dia do mês de fevereiro do ano em curso?
11.1.5 (se sim)Número de familiares de presos atendidos pela assistência social?
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Seção XII – Assistência Religiosa
12.1 É permitida visita de religiosos de qualquer crença aos presos?

SIM

12.2 Há local destinado para a realização de cultos?

SIM

12.3 Os presos têm acesso a livros religiosos?

SIM

NÃO

12.4 Os presos são obrigados a participar de atividade religiosa?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

13.5.2 As transgressões graves são comunicadas ao MP e ao juízo?

SIM

NÃO

13.6 Há punição com base em norma específica para presos (ex. cancelar o banho
de sol, não permitir visitas, etc.)?

SIM

NÃO

13.7.1 São garantidos a ampla defesa e o contraditório?

SIM

NÃO

13.7.2 O ato que gera tal sanção é motivado?

SIM

NÃO

13.7.3 É aplicada a sanção de isolamento?

SIM

NÃO

13.8 São executadas punições coletivas?

SIM

NÃO

13.8.1 (se sim) A punição coletiva observa norma específica?

SIM

NÃO

NÃO
●

NÃO

Seção XIII – Disciplina
13.1 Houve apreensões de drogas com os presos no período de 1° de março do ano
anterior ao último dia do mês de fevereiro do ano em curso?
13.1.1 (se sim) Descrever quantidade e tipo (ex. 300 g de maconha).

13.2 Houve apreensões de celulares com os presos no período de 1° de março do
ano anterior ao último dia do mês de fevereiro do ano em curso?
13.2.1 (se sim) Qual a quantidade?
13.3 Houve apreensões de armas e/ou munições com os presos no período de 1°
de março do ano anterior ao último dia do mês de fevereiro do ano em curso?
13.3.1 (se sim) Descrever o tipo/quantidade das armas e munições

13.4 Houve punições disciplinares aplicadas a presos durante o período da prisão?
13.4.1 (se sim) Descrever

13.5 São aplicadas punições com base no regulamento disciplinar da Força?
13.5.1 (se sim) Qual a forma de registro dessas punições?

13.6.1 (se sim) Qual norma?
13.6.2 (se sim) Esta norma específica permite que tipo de punição?
13.7 Qual a forma adotada para o registro da falta e da punição imposta?

13.8.2 (se sim) Qual norma?
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13.9 Qual o setor da OM que é responsável pelo registro das ocorrências no
estabelecimento?
13.10 Os presos são cientificados das normas disciplinares, direitos e deveres ao
ingressarem na prisão?

SIM

NÃO

13.11 No momento do ingresso na prisão, há explicações sobre o funcionamento do
estabelecimento?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

14.1.4 O recebimento de visita social é regulamentado na OM?

SIM

NÃO

14.1.5 Há registro das visitas sociais?

SIM

NÃO

14.1.6 Há revista nos visitantes?

SIM

NÃO

14.1.7 As visitantes do sexo feminino são revistadas por militares do sexo feminino?

SIM

NÃO

14.1.8 É permitido que o visitante leve objetos (de uso pessoal, etc.) aos presos?

SIM

NÃO

14.1.9 É permitido que o visitante leve comida aos presos?

SIM

NÃO

14.1.10 É permitido que o visitante leve vestuário aos presos?

SIM

NÃO

14.2 É autorizada a visita íntima?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

15.2 É possibilitado ao preso, observando a cadeia de comando, ter audiência com
o Comandante da OM?

SIM

NÃO

15.3 É permitido o envio e recebimento de correspondência escrita externa?

SIM

NÃO

15.4 Há possibilidade de os presos fazerem ligações telefônicas?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Seção XIV – Visitas
14.1 É garantida a visitação social?
14.1.1 (se sim) Qual a duração da visita social (em minutos)?
14.1.2 Qual a periodicidade da visita social (em dias por semana)?
14.1.3 Há local próprio para a visita social?
14.1.3.1 (se sim) Especificar.

14.1.6.1 (se sim) De que tipo? Descrever (íntima, eletrônica etc.)

14.1.6.2 (se sim) Se houver revista íntima, sob qual justificativa é feita? Descrever.

Seção XV – Diversos
15.1 Há algum projeto (boa prática) que deva ser identificado?
15.1.1 (se sim) Qual?

15.4.1 (se sim) Em quais condições:

15.5 Os presos recebem anualmente o atestado de pena a cumprir?

10

15.6 É garantido aos presos provisórios eleitores o exercício do direito de voto?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

15.7 As comunicações e demais atos oficiais provenientes do Judiciário e do
Ministério Público são encaminhados de que forma ao preso?
15.8 O Oficial de Justiça tem acesso direto ao preso para intimação, comunicação,
etc.?
15.9 Data da última visita do Ministério Público?

/

/

15.10 Data da última visita judicial?

/

/

Dado não disponível

15.11 Data da última visita da Defensoria Pública da União?

/

/

Dado não disponível

15.12 Data da última visita da Defensoria Pública do Estado?

/

15.13 Existe norma escrita sobre o quadro horário do preso?

SIM

/

●

Dado não disponível

NÃO

Seção XVI – Avaliação feita pelo membro das condições gerais da unidade prisional militar
Local

Ótimo (10-9)

Bom (8-7)

Regular (6-4)

Ruim (3-0)

Não avaliado

16.1 Estrutura Predial
16.2 Iluminação
16.3 Insolação
16.4 Aeração
16.5 Temperatura
16.6 Instalações
hidráulicas
16.7 Instalações
elétricas
16.8 Instalações
sanitárias
16.9 Limpeza em geral
16.10 Local para
visitação social
16.11 Alimentação
16.12 Segurança
16.13 Restrição ao
acesso pelo preso a
riscos pessoais (fios
elétricos, vidros
quebráveis, lâmpadas
expostas, etc.)

16.14 Observações (se julgadas necessárias, sendo obrigatório caso tenha sido assinalado “ruim” em algum campo)

Seção XVII – Entrevista com os presos (por amostragem)
17.1 Há preso no dia da visita?

●

SIM

NÃO
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17.1.1 No momento da prisão, foi informado sobre as normas gerais de conduta do
preso?

SIM

NÃO

17.1.2 Já solicitou a visita do advogado/defensor público para atendimento jurídico?

SIM

NÃO

17.1.4 São servidas ao preso a mesma quantidade de refeições da equipe do
serviço?

SIM

NÃO

17.1.5 A qualidade das refeições é satisfatória?

SIM

NÃO

17.1.6 São autorizadas as visitas de familiares?

SIM

NÃO

17.1.7 Há camas e colchões para todos os presos?

SIM

NÃO

17.1.8 A roupa de cama fornecida é suficiente?

SIM

NÃO

17.1.9 É permitido efetuar ligações telefônicas para familiares quando necessário?

SIM

NÃO

17.1.10 É permitido o banho diário?

SIM

NÃO

17.1.11 A água para o banho é aquecida?

SIM

NÃO

17.1.12 É fornecido material de higiene pessoal (sabonete, papel higiênico, etc)?

SIM

NÃO

17.1.13 É fornecida roupa de banho?

SIM

NÃO

17.1.15 Já solicitou assistência médica, odontológica e/ou psicológica?

SIM

NÃO

17.1.15.1 (se sim) Foi atendido?

SIM

NÃO

17.1.16 Já solicitou atendimento religioso?

SIM

NÃO

17.1.16.1 (se sim) Foi atendido?

SIM

NÃO

17.1.17 Já foi obrigado a participar de culto religioso?

SIM

NÃO

17.1.18 É permitido o banho de sol?

SIM

NÃO

17.1.19 É permitida a prática de atividade física ao preso?

SIM

NÃO

17.1.20 Já sofreu, presenciou ou soube de maus tratos a presos?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

17.1.3 Onde é realizado o contato entre o preso e o advogado/defensor público?

17.1.6.1 (se sim) Qual a periodicidade (em dias por semana)?

17.1.14 Qual a periodicidade que é feita a limpeza das instalações sanitárias (em
dias por semana)?

17.1.18.1 (se sim) Qual a periodicidade (em dias por semana)?
17.1.18.2 Qual a duração do banho de sol (em minutos)?

17.1.20.1 (se sim) Relate (1000 toques)

17.1.21 O preso é revistado ao ingressar/retornar à cela?

●
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17.1.21.1 (se sim) Como tem sido feita essa revista? Descrever.

17.1.22 Obervações gerais da entrevista (inclusive outras questões e reclamações levantadas pelos presos)

Seção XVIII – Considerações gerais e providências adotadas.
18.1 Considerações gerais e providências adotadas pelo membro decorrentes da visita:

Seção XIX – Anexos Fotografias
19.1 Anexe documento ou fotografia da unidade visitada (opcional) (este campo aceita um arquivo jpg, gif, png, bmp, pdf, odt, doccx, zip, rar com uma
capacidade total de 5MB. Caso queira anexar mais de um arquivo, compacte-os na extensão zip ou rar, gerando um único arquivo e o anexe).

Cronograma de Preenchimento

Prazo para
Prazo para
Meses de
disponibilização disponibilização Formulário Período de
preenchimento pelo Membro
pela
referência
dos formulários
do MP à
Corregedoria
Corregedoria
local ao CNMP*
local
Março

5 de abril

5 de maio

Anual

Período de referência quanto ao tipo de
informação do Formulário da Resolução
CNMP n° 56
Pontual
(Capacidade,
Lotação etc.)

Março do Data da visita em
ano passado
março

Lapso temporal (N° de
mortes, atendimentos
médicos etc.)
Ocorrências totais durante
março do ano passado e
fevereiro do ano corrente
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a fevereiro
do ano
corrente
Junho

5 de julho

5 de agosto

Trimestral

MarçoAbril-Maio

Data da visita em Ocorrências totais durante
junho
Março-Abril-Maio

Setembro

5 de outubro

5 de novembro

Trimestral

JunhoJulhoAgosto

Data da visita em Ocorrências totais durante
setembro
Junho-Julho-Agosto

Dezembro

5 de janeiro

5 de fevereiro

Trimestral

SetembroOutubroNovembro

Data da visita em Ocorrências totais durante
dezembro
Setembro-OutubroNovembro
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