
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO 

 

PORTARIA DETRAN/MA Nº 364, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

Regula o funcionamento e as atividades do 

DETRAN – MA durante o período de 

pandemia decorrente do COVID-19 e dá 

outras providências. 

 

 

 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 pelo Decreto Estadual n° 20.242 de 26 de janeiro de 

2004, bem como pelo art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro.  

 

 Considerando as orientações da Organização Mundial de 

Saúde/OMS, do Ministério da Saúde, no sentido de recomendar o isolamento social 

como forma de não proliferação do coronavírus; 

 

 Considerando a Deliberação nº 185, de 19 de março de 2020 do 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 

 

  Considerando o teor dos Decretos Estaduais nº 35.660, de 16 

de março de 2020, e 35.677, de 21 de março de 2020. 

  

     Considerando a necessidade de uniformizar, no âmbito do 

Estado do Maranhão, as operações e os procedimentos sob sua incumbência, observada 

a situação de excepcionalidade ora vivenciada; 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º - Suspender os atendimentos e as atividades presenciais do Departamento 

Estadual de Transito do Maranhão - DETRAN/MA pelo prazo de 15 ( quinze ) dias a 

serem contados da presente data. 

 

Parágrafo primeiro – O disposto no caput deste artigo não impede que, quando possível,  

os servidores do órgão trabalhem em regime remoto a partir de seus próprios domicílios 

(teletrabalho), nem impede que sejam extraordinariamente convocados em caso de 

eventual necessidade. 

 

Parágrafo segundo – Ficam mantidos os serviços mínimos considerados inadiáveis, em 

especial os atinentes a processamento de dados; vigia e vigilância patrimoniais; 

acompanhamento e fiscalização de contratos; gestão financeira e orçamentária; 

processamento e pagamento de despesas de pessoal e de serviços terceirizados afins, 

dentre outras atividades correlatas, os quais devem ser realizados em estrita observância 

às normas de segurança sanitária já estabelecidas pelos Governos Federal e Estadual.  
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Parágrafo terceiro – As Coordenações de área e as Diretorias Geral, Operacional, 

Administrativa e Financeira estabelecerão, da melhor forma que lhes couber, a 

programação e o meio necessário à consecução das atividades essenciais sob sua 

responsabilidade. 

 

Parágrafo quatro – Durante o período disposto no caput deste artigo ficam suspensos 

todos os processos administrativos já em tramitação, o que inclui prazos dispostos em 

sindicâncias, leilões, licitações e editais de credenciamento em andamento, ficando 

indisponível o acesso aos autos físicos pertinentes a eles.    

 

Parágrafo quinto – Durante esse período, o DETRAN-MA continuará a disponibilizar 

os serviços on-line através do portal do órgão. 

 

Art. 2° - Ficam recepcionados, no âmbito do DETRAN-MA, todos os dispositivos da 

Deliberação nº 185/2020 do CONTRAN, restando-se a mesma como parte integrante 

desta Portaria para todos os fins de direito, conforme Anexo I. 

 

Parágrafo Primeiro – A interrupção dos processos e prazos de defesas e recursos 

movidos em razão de autuação de infração de trânsito de competência do órgão também 

darão ensejo à indisponibilidade dos autos físicos destes processos durante o 

equivalente período de tempo da interrupção havida. 

 

Art. 3º - As medidas estabelecidas nesta norma poderão ser revistas a qualquer tempo 

pela Direção Geral do DETRAN-MA, a quem incumbirá também decidir sobre 

situações excepcionais e/ou eventuais omissões.  

 

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Publique-se e cumpra-se 
 

 

 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITTO 

DIRETORA GERAL DO DETRAN/MA 


