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PORTARIA Nº 287, 10 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre os procedimentos para lançamento de 

aulas teóricas e práticas com telemetria em situações de 

contingência e dá outras providências. 

 

 

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DO MARANHÃO - DETRAN/MA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o 

artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 1° do Decreto Governamental nº 

20.242/2004, que aprova o Regimento Interno do DETRAN/MA, e o disposto na Portaria 

DENATRAN nº 238/2014; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Maranhão, da realização do 

Sistema de Controle e Monitoramento das Aulas Teóricas e Práticas de Direção Veicular, 

ministradas nos Centros de Formação de Condutores, para cursos da categoria ‘B’, nos processos 

de primeira habilitação, reinício de processo e mudança de categoria (para C, D e E), para fins de 

fiscalização, monitoramento, controle e comprovação das aulas, conforme exigência da Portaria 

238/2014 do DENATRAN; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, uniformizar e definir os procedimentos de 

lançamento de aulas teóricas e práticas referentes a processos de formação de condutores em 

situações de contingência nas aulas de telemetria; 

 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade do DETRAN/MA assegurar ainda proteção e 

garantia aos usuários dos serviços dos Centros de Formação de Condutores, bem como o dever 

de zelar pela lisura das atividades e o bom conceito desta Autarquia, sem prejuízo dos direito das 

partes, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Prever os procedimentos para lançamento de aulas teóricas e práticas de telemetria 

referentes a processos de formação de condutores em situações de contingência. 

 

§1º. Somente serão consideradas situações de contingência aquelas em que houver falha de 

software ou hardware, na qual não seja possível realizar a coleta de biometria e/ou 

monitoramento. 

 

§2º. Não serão passíveis de observância do procedimento de contingência as situações 

decorrentes de falha humana.  

 

CAPÍTULO I 

DO LANÇAMENTO DE AULAS EM CONTINGÊNCIA 
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Art. 2º. As empresas fornecedoras dos equipamentos de monitoramento credenciadas deverão 

cadastrar as digitais dos alunos na matrícula em seus próprios sistemas e validá-las com a 

empresa contratada pelo DETRAN/MA para cadastro de biometrias. 

 

Parágrafo único. Havendo falha de hardware ou software no momento de realização da aula 

que impeça a coleta de biometria do aluno, as empresas de telemetria estão autorizadas a enviar a 

informação da aula ao DETRAN com digital coletada no ato da matrícula, gerando assim novo 

código HASH, desde que observado o disposto nesta Portaria. 

 

Art. 3º. O Centro de Formação de Condutores – CFC, diante de uma situação de contingência, 

deverá abrir um chamado online no site da empresa de telemetria, com o relatório elaborado pelo 

instrutor, no qual discorra sobre a falha técnica ocasionada pela falta de coleta biométrica e/ou 

monitoramento. 

 

§ 1º. A empresa de telemetria contratada deverá verificar in loco se a falha de hardware ou 

software foi involuntária e não decorrente de falha humana. 

 

§ 2º. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, a empresa de telemetria deverá exibir o resultado do 

pedido de lançamento de aula em contingência no chamado online de seu site para visualização 

do Centro de Formação de Condutores solicitante, informando as razões do deferimento ou 

indeferimento do seu chamado. 

 

§3º. Se a contingência ocorrer por falha na coleta da biometria, deve ser utilizada a biometria da 

digital coletada e validada na matrícula. 

 

§4º. Se a contingência ocorrer por falha quanto ao monitoramento, deve ser utilizada a biometria 

das digitais coletadas na aula. 

 

§5º. A falha que tiver comprometido apenas a coleta biométrica não dispensa o monitoramento 

da aula, bem como a falha tão somente quanto ao monitoramento não dispensa a coleta e 

utilização de biometria digital no momento da aula. 

 

§6º. Com a abertura do chamado online o CFC deve receber o número de identificação do seu 

chamado para acompanhamento. 

 

§7º. A empresa de telemetria deve fornecer ao DETRAN acesso ao site para acompanhamento 

dos chamados com pedidos de aulas em contingência através do número de identificação do 

chamado, exibindo-se a identificação do CFC solicitante, o relatório do instrutor, a data de 

abertura, o status do chamado, motivos de deferimento ou indeferimento. 

 

§8º. O chamado de solicitação de lançamento de aula em contingência deve tramitar 

eletronicamente com registro de log de movimentações. 
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Art. 4º. As empresas de telemetria deverão identificar e destacar das demais aulas aquelas que 

foram lançadas em contingência em seus webaudits, bem como disponibilizar filtros para 

distinguir as seguintes situações de contingência: 

 

I. falta de coleta biométrica; 

II. falta de monitoramento 

III. falta de coleta biométrica e de monitoramento. 

 

Parágrafo único. As empresas de telemetria deverão também disponibilizar ao DETRAN em 

acesso nos seus webaudits o relatório elaborado pelo instrutor em que conste a descrição da falha 

técnica bem como disponibilizar os motivos do deferimento de lançamento da aula em 

contingência realizado pela empresa de telemetria. 

 

Art. 5º. A decisão sobre o deferimento ou não do pedido de aula em contingência é de 

competência e responsabilidade da empresa de telemetria que somente deverá deferir o pedido 

após constatação da origem da alegada falha de hardware ou software, procedendo de acordo 

com o disposto no artigo 1º desta Portaria. 

 

Art. 6º. As empresas de telemetria credenciadas devem fornecer, via webaudit, a quantidade de 

aulas totais e a quantidade de aulas em contingência por período determinado e/ou por CFC, bem 

como o percentual de aulas em contingência em relação à quantidade total de aulas em 

determinado período. 

 

Parágrafo único. O webaudit das empresas de telemetria deve possibilitar a inserção pelo 

utilizador das datas de início e de fim do período aludido no caput e a identificação do CFC a ser 

pesquisado através de CNPJ, permitindo-se também a pesquisa sem identificação do CFC. 

 

Art. 7º. O percentual de aulas em contingência de determinado CFC em relação ao total de suas 

aulas em determinado mês não deverá superar o patamar de 6% (seis por cento). 

 

Parágrafo único. Caso o percentual supere o previsto no caput em determinado mês, a empresa 

de telemetria conjuntamente com o CFC devem tomar medidas a fim de evitar as recorrentes 

falhas de softwares e/ou hardware, devendo a empresa de telemetria indeferir os pedidos além 

do percentual previsto no caput nos meses subseqüentes até resultar em percentual inferior. 

 

CAPÍTULO II 

DO MECANISMO DE REALIZAÇÃO DE AULA SEM SINAL  

 

Art. 8º. A falta de sinal de servidor externo à empresa de telemetria para validação da biometria 

com a empresa prestadora de serviço de validação do DETRAN não configura hipótese de 

contingência. 
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§1º. Na hipótese prevista no caput, a digital coletada na aula deve ser validada internamente com 

a digital coletada e validada na matrícula do aluno no sistema da empresa de telemetria. 

 

§2º. Uma vez observado o disposto no parágrafo anterior, a empresa de telemetria poderá 

permitir o início da aula do aluno, para posterior lançamento no Sistema DETRAN com a digital 

coletada no momento da aula. 

 

§3º. No caso previsto no caput não é permitida o lançamento de aulas através de digital coletada 

na matrícula. 

 

Art. 9º. As faltas concomitantes de sinal de servidor externo à empresa de telemetria que impeça 

a validação com a empresa prestadora de serviço de validação do DETRAN e de sinal do próprio 

servidor da empresa de telemetria para validação interna não configuram hipótese de 

contingência. 

 

§1º. Na hipótese prevista no caput, o instrutor deve ser alertado pelo sistema da empresa de 

telemetria acerca da impossibilidade de validação imediata, informando do risco da aula ser 

considerada inválida caso a biometria coletada na aula não seja validada em momento posterior 

quando os servidores restabelecerem a conexão. 

 

§2º. A informação sobre o risco de invalidez da aula deve ser repassada ao aluno que decidirá 

sobre a realização da aula, assumindo o risco da aula ser considerada inválida. 

 

§3º. Caso a empresa de telemetria possua tecnologia para realizar validação interna de modo 

offline entre a digital da aula e a digital da matrícula já validada, dispensa-se o disposto no 

parágrafo primeiro e segundo deste artigo, aplicando-se o disposto no artigo anterior. 

 

§4º. No caso previsto no caput não é permitida o lançamento de aulas através de digital coletada 

na matrícula. 

 

CAPÍTULO III 

DA ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS 

 

Art. 10. As empresas de telemetria devem manter equipe para averiguar casos de monitoramento 

em que foram detectadas, em rotina automática e sistêmica, divergências passíveis de análise 

sobre o cancelamento da aula, lançamento em contingência ou liberação regular da aula. 

 

§1º. Configuram-se situações de divergência que demandam averiguação de equipe da empresa 

de telemetria em aulas teóricas: 

 

I. 4 (quatro) fotos com contagem de alunos abaixo da quantidade de biometrias coletadas 

para a aula; 
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II. Menos de 5 (cinco) fotos durante a realização da aula; 

III. Função de contagem de alunos inoperante. 

 

§2º. Configuram-se situações de divergências que demandam averiguação de equipe da empresa 

de telemetria em aulas práticas de direção veicular: 

 

I. Veículo sem deslocamento de trajeto há mais de 10 (dez) minutos; 

II. 2 (duas) fotos sem rosto do aluno e do instrutor; 

III. Menos de 5 (cinco) fotos durante a realização de 1 (uma) aula; 

IV. Sem carregamento dos dados do trajeto no webaudit; 

V. Encerramento inesperado do monitoramento antes da finalização da aula. 

 

Art. 11. As empresas de telemetria deverão identificar e destacar das demais aulas aquelas que 

foram lançadas após análise de divergência em seus webaudits, bem como disponibilizar nos 

dados dessas aulas o resultado da análise e os motivos que resultaram na sua conclusão. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12. Os leitores biométricos digitais utilizados pelo sistema das empresas de telemetria 

devem possuir a tecnologia live finger detection (detecção de dedo vivo). 

 

Parágrafo único. Não é admissível a desativação da funcionalidade de live finger detection 

(detecção de dedo vivo), estando a empresa de telemetria responsável por garantir que aulas não 

sejam lançadas no sistema DETRAN sem esta função, sob pena de descredenciamento. 

 

Art. 13. Não se admite coleta ou recaptura biométrica posterior ao período da aula com vistas à 

substituição da digital não validada. 

 

Art. 14. As empresas de telemetria têm o prazo de 5 (cinco) dias para responder os pedidos de 

informação realizados pelo DETRAN/MA, sob pena de advertência. 

 

Parágrafo único. O prazo previsto no caput poderá ser maior, conforme a complexidade da 

informação solicitada, a critério do agente público solicitante. 

 

Art. 15. O tablet utilizado para telemetria deve impedir o utilizador comum de fechar o ambiente 

do programa de monitoramento, evitando o livre manuseio das configurações do sistema e de 

outros aplicativos de terceiros que possam afetar o desempenho do programa de monitoramento. 

 

Art. 16. O atendimento ao disposto nesta Portaria configura-se como condição de manutenção 

do credenciamento da empresa de telemetria, sendo ainda passível de descredenciamento se não 

estiver em funcionamento permanente as exigências inerentes ao monitoramento, tais como: 
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I. As adequações dos webaudits e de leitor biométrico exigidos nesta Portaria. 

II. Contagem de alunos em aulas teóricas, sendo vedado o lançamento de aulas no Sistema 

DETRAN sem esta funcionalidade, exceto em hipótese de contingência com seu 

respectivo trâmite; 

III. Lançamento de aulas no Sistema DETRAN com captura de foto decorrente de 

monitoramento, sendo vedado o lançamento de aula sem captura e armazenamento de 

foto no webaudit, exceto hipótese de contingência com seu respectivo trâmite. 

 

Art. 17. A inobservância do disposto nesta Portaria quanto aos critérios de deferimento dos 

pedidos de aula em contingência enseja a instauração de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar estando a empresa passível de aplicação de penalidade, conforme os critérios 

estabelecidos nos artigos 5º, 6º e 7º da Portaria DETRAN/MA nº. 1204/2015. 

 

Art. 18. As empresas de telemetria credenciadas terão 90 (noventa) dias, a contar da publicação 

desta Portaria, para adequação às suas exigências. 

 

Art. 19. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

São Luís (MA), 10 de março de 2020. 

 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO  

Diretora Geral do DETRAN/MA 

 

 

 


