
 

 

 

 

Portaria nº 073, de 14 de fevereiro de 2014  
 

 
Cria o Grupo de Lavraturas de Flagrantes e Termos 

Circunstanciados 24 horas, denominado “Central de 

Flagrantes”, nesta Capital e dá outras providências. 
 

 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, no uso das suas atribuições que 

lhe confere a Lei n. 11370, de 04 de fevereiro de 2009, artigo 19, incs. I, VII, XIII, XIV e, 
 

CONSIDERANDO os princípios da Administração Pública, expressamente destacados na 

Constituição Federal, sobretudo da eficiência, moralidade, impessoalidade, legalidade e 

publicidade;  
 

CONSIDERANDO a continuidade dos trabalhos de dinamização das atividades de Polícia 

Judiciária deste Estado no sentido de alcançar melhores resultados, bem como prestar um 

atendimento ainda mais satisfatório aos cidadãos usuários desses serviços;          
  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de ajustar o efetivo adotando medidas proativas, 

com o objetivo de galgar melhores resultados aos profissionais envolvidos na persecução 

criminal. 

        

RESOLVE 

 

Artigo 1º- Criar o Grupo de Lavratura de Flagrantes e Termos Circunstanciados 24 horas, 

subordinado diretamente ao Gabinete do Delegado-Geral, denominado “Central de Flagrantes”. 
 

Artigo 2º. A Nova “Central de Flagrantes” funcionará na Avenida ACM, s/nº, Brotas, nesta 

Capital e atenderá as áreas da 1ª DT – Barris; 2ª DT – Lapinha; 3ª DT – Bonfim; 4ª DT – São 

Caetano; 6ª DT – Brotas; 7ª DT – Rio Vermelho; 8ª DT – CIA; 14ª DT – Barra; 16ª DT - Pituba 

e a Delegacia de Atendimento ao Idoso (DEATI). 
 

Artigo 3º. A Central de Flagrantes será coordenada por um Delegado de Polícia Civil designado 

pelo Delegado-Geral, com a função de gestão da unidade, fiscalização dos trabalhos, composta 

por equipes formadas por Delegados de Polícia Civil, Investigadores de Polícia Civil e 

Escrivães de Polícia Civil, funcionando semanalmente, inclusive nos fins de semana e feriados, 

diuturnamente, em regime de plantão e administrativo. 
 

Artigo 4º. Caberá ao Coordenador, dentre outras funções inerentes ao cargo, planejar, dirigir, 

supervisionar e avaliar as atividades operacionais e administrativas da unidade sob sua direção, 

inclusive avaliar o desempenho, apresentando relatório mensal ao Gabinete do Delegado-Geral. 
 

Artigo 5º. Competem aos servidores da Central de Flagrantes, na medida de suas atribuições, 

atenderem as ocorrências que envolvam apresentações em estado de flagrante delito e a 

lavratura de termos circunstanciados de ocorrência, exibidos pela Polícia Militar, Polícia Civil e 

Cidadãos, ocorridas nas áreas previstas no artigo 2º desta portaria, sem prejuízo da lavratura 

pelas unidades de área no horário administrativo. 
 

Artigo 6º. As equipes somente formalizarão as prisões em flagrante delito e os termos 

circunstanciados de ocorrência e, após adotar os atos necessários e havendo necessidade de 

outras diligências, remeterá às Delegacias Territoriais de área, a fim de dar continuidade aos 

trabalhos de Polícia Judiciária. 
 

Artigo 7º. O funcionamento e a rotina da Nova Central de Flagrantes 24 horas será estabelecida 

mediante Instrução Normativa, editada por este Gabinete do Delegado-Geral.  
 



Artigo 8º. Integrarão, ainda, o Grupo da Central Flagrantes parte dos policiais civis ora 

alocados para servirem na Central de Flagrantes da 1ª D.T.-Barris e da Central de Flagrantes da 

5ª D.T.-Periperi, conforme relação a ser definida em ato próprio. 

 

Artigo 9º. A Central de Flagrantes está subordinada ao Gabinete do Delegado-Geral que dotará, 

dentro da previsão orçamentária, dos recursos humanos e materiais necessários ao seu 

funcionamento. 
 

Artigo 10º. Ficará a sede do Plantão Central, até ulterior deliberação, instalada na Central de 

Flagrantes, com as atribuições previstas na Portaria nº 377, datada em 02/03/1995, juntamente 

com 02 (Duas) equipes do Plantão Metropolitano. 
 

Artigo 11º. Os casos omissos serão decididos pelo Gabinete do Delegado-Geral. 
 

Artigo 12º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 

nº 138, de 04 de maio de 2012 e as demais disposições que lhe forem contrárias.  
 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

        

Hélio Jorge Oliveira Paixão 

DELEGADO-GERAL 


