
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DIRETORIA GERAL 
 

PORTARIA Nº. 193 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais e no exercício da competência que lhe é atribuída pelos Artigos 1° e 38 do 
Decreto Estadual n° 20.242 de 26 de janeiro de 2004. 
 
CONSIDERANDO a Lei 10.215 de 23 de Março de 2015 que dispõe sobre regras específicas 

para garantir o acesso a informações no âmbito do Estado do Maranhão, altera a Lei nº 6.107, de 

27 de julho de 1994.  

CONSIDERANDO a Instrução Normativa STC/MA nº 001 de 19 de Abril de 2016 que 

regulamenta no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão a gratuidade do serviço de 

busca e fornecimento da informação e o recolhimento ao erário do ressarcimento quanto aos 

serviços e materiais utilizados na reprodução de documentos, fornecimento de mídia óptica e/ou 

postagens para o cumprimento da Lei Estadual de Acesso à Informação. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para que a área demandada por 

solicitações registradas no Sistema de Informação ao Cidadão – SIC, preste as informações 

solicitadas pela Ouvidoria deste Departamento a contar da data do recebimento da referida 

solicitação. 

 

Art. 2º. Determinar que todas as solicitações de cópias de processos sejam requeridas no SIC 

(Sistema de Informações ao Cidadão) físico deste Departamento, que funciona no setor da 

Ouvidoria. 

 

Parágrafo único. Todas as cópias superiores a quantidade de 19 páginas deverão ser cobradas ao 

usuário por meio da Ouvidoria, setor habilitado para a emissão do Documento de Arrecadação 

Estadual (DARE), conforme Instrução Normativa STC/MA nº 001 de 19 de Abril de 2016, na qual 

determina o valor de 0,18 centavos por folha fotocopiada. 

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2017. 
 
 

LARISSA ABDALLA BRITO 
 Diretora Geral – DETRAN/MA 


