
Portaria nº 233 de 25 de maio de 2016 

Incorporar o Plantão Metropolitano nesta 

Capital à Central de Flagrantes e 

determina medidas a serem seguidas por 

esta instituição, 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, XIV e 
 

CONSIDERANDO que duas equipes do Plantão Metropolitano, desta Capital, estão sediadas 

nas instalações da Central de Flagrantes; 
 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Justiça de nº 213/2015, que 

determinou a realização das Audiências de Custódia no Plantão Judiciário de Primeiro Grau; 
 

CONSIDERANDO que o Plantão Judiciário de Primeiro Grau está localizado ao lado da 

Central de Flagrantes desta Capital; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de assegurar maior eficiência funcional e economia 

nos trabalhos realizados pelo Plantão Metropolitano desta cidade, passando a integrar a Central 

de Flagrantes; 
 

CONSIDERANDO, ademais, a importância de conferir maior celeridade nas lavraturas dos 

Autos de Prisão em Flagrante e Termos Circunstanciados de Ocorrência; 
  

RESOLVE: 

 
 

Artº 1º. Incorporar o Plantão Metropolitano desta Capital à Central de Flagrantes e determina as 

medidas abaixo, a serem seguidas por esta instituição: 
 

I – As equipes de reforço à Central de Flagrantes desta Capital atenderão as ocorrências 

registradas nas Delegacias de Polícia Territoriais e Especializadas da cidade de Salvador, que 

envolvam condução de pessoas em estado de flagrante delito, em substituição, pela eventual 

ausência, de Delegado Plantonista na unidade. 
 

II – As equipes de reforço atuarão fora do expediente normal, às noites, feriados e finais de 

semana, em regime de escala extraordinária de serviço. 
 

III – As equipes de reforço serão constituídas de 01 (um) Delegado de Polícia, 01 (um) 

Escrivão de Polícia e 01 (um) Investigador de Polícia, em escala a ser produzida pela 

Coordenação da unidade. 
 

IV – A logística de acomodação, fiscalização e ordem de distribuição das apresentações de 

procedimentos será de responsabilidade da Coordenação da Central de Flagrantes. 
 

V – As equipes de reforço, via de regra, não irão se deslocar para atender as ocorrências nas 

Delegacias Territoriais de Polícia e Especializadas, onde houver ausência de Delegado de 

Polícia Plantonista. 
 

VI – Diante da especialidade da matéria de algumas Delegacias de Polícia nesta cidade, as 

equipes de reforço poderão deslocar-se para promover o atendimento e lavrar os procedimentos 

devidos, nas ocorrências envolvendo a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), na Delegacia 

de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCA), quando não houver 

Delegado Plantonista na unidade. 
 

VII – As ocorrências que envolvam turistas deverão ser apresentadas na Central de Flagrantes, 

devidamente acompanhadas pelo policial civil tradutor ou que tenha habilidade na língua 

estrangeira do cidadão de outra nacionalidade, quando não houver Delegado Plantonista na 

unidade. 



 

Artº 2º. As apresentações da Polícia Militar, Polícia Civil, cidadãos e outras forças de segurança 

pública, serão conduzidas para sede da Central de Flagrantes desta Capital, caso não haja 

Delegado de Polícia Plantonista nas unidades de Salvador, salvo as exceções previstas no inciso 

VI, do artigo anterior. 
 

Artº 3º. As apresentações que envolvem homicídio culposo no trânsito, na cidade de Salvador, 

serão atendidas na Central de Flagrantes desta Capital, quando da ausência de Delegado de 

Polícia Plantonista na unidade de área. 
 

Artº 4º. Caso haja a necessidade imperiosa de deslocamento, deverá ser por ordem do Delegado 

de Polícia, investido no plantão do Centro de Inteligência e Tomada de Decisão Tática 

(CIDATA), do Delegado Geral ou do Delegado Geral Adjunto, sempre em última instância, e 

feita com a razoabilidade administrativa exigida. 
 

Artº 5º. Os deslocamentos previstos no artigo anterior, prioritariamente, deverão ser realizados 

através das equipes de reforço da Central de Flagrantes, não obstante poderão ser acionados 

outros servidores da unidade, quando da ausência de Delegado de Polícia Plantonista nas 

unidades desta Capital. 
 

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor a partir do dia 01/06/2016, não exaurindo outras medidas 

que possam ser adotadas, oportunamente, para o bom andamento dos trabalhos de polícia 

judiciária. 

       

     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se 

 

 
BERNARDINO BRITO FILHO 

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA  


