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POLÍCIA CIVIL DA BAHIA 
 

 

Portaria nº 138 de 04 de maio de 2012. 
 
Cria e implementa as primeiras Centrais de Flagrante 24 horas, na estrutura do DEPOM 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 imprescindível necessidade de agilizar os serviços de Polícia Judiciária 
desta Capital e Região Metropolitana, no intuito de alcançar resultados ainda mais positivos 
nas Delegacias Territoriais;    
       
CONSIDERANDO que o padrão atual encontra-se defasado e a necessidade de alcançar 
mudanças, no sentido de obter-se melhor rendimento aos operadores de segurança pública, 
bem como aos envolvidos na persecução penal.  
  
CONSIDERANDO, por fim, que é dever maior do dirigente trabalhar no intuito de modernizar e 
dinamizar a prestação dos serviços públicos, visando sempre proporcionar um atendimento de 
qualidade ao cidadão usuário; 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º- Criar as Centrais de Flagrante 24 horas, no âmbito do Departamento de Polícia 
Metropolitana (DEPOM), às quais terão por atribuição precípua a lavratura de procedimentos 
no âmbito da Polícia Judiciária, bem como a adoção das medidas pertinentes, quando da 
apresentação de ocorrências por prepostos da Polícia Militar e Civil, ou qualquer cidadão. 
 
Artigo 2º - Fica inicialmente implementada as Centrais de Flagrante na 1ª Delegacia Territorial 
– Barris e 5ª Delegacia Territorial - Periperi. 
 
Artigo 3º - A Central de Flagrante sediada na 1ª Delegacia Territorial (Região Sul), além de sua 
área específica de atendimento, incumbirá ainda a 2ª D.T. – Lapinha; 6ª D.T. – Brotas; 14ª 
D.T. – Barra; 16ª D.T. – Pituba; 7ª D.T. – Rio Vermelho e DEATI. 
 
Artigo 4º - A Central de Flagrante sediada na 5ª Delegacia Territorial (Região Norte), além de 
sua área específica de atendimento, incumbirá ainda a 3ª D.T. – Bonfim; 4ª D.T. – São 
Caetano; 8ª D.T. – CIA/Simões Filho. 
 
Artigo 5º - As demais unidades do DEPOM continuarão no regime anterior, a fim de que após 
análise de satisfação dos servidores e usuários da nova gestão, se possa adotá-la em todo o 
departamento, respeitando-se as especificidades das Delegacias Especializadas subordinadas 
a esse departamento.  
 
Artigo 6º - Caberá ao DEPOM orientar, em ato administrativo próprio, a rotina diária dos 
trabalhos de Polícia Judiciária a serem realizados pelos servidores policiais civis nas novas 
Centrais de Flagrante 24 horas; 
 



Artigo 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria 
de nº 065, de 22 de junho de 2010 e as demais disposições em contrário.  
 
HÉLIO JORGE OLIVEIRA PAIXÃO 
DELEGADO-GERAL 

 


