
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 

 

PORTARIA Nº 649, DE 10 DE MAIO DE 2018. 

Dispõe sobre a prorrogação do termo inicial de 

exigência de lançamento de aulas teóricas e práticas 

com telemetria 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 

pelos Artigos 1° e 38 do Decreto Estadual n° 20.242 de 26 de janeiro de 2004, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes e adequações para implantação da telemetria nos 

Centros de Formação de Condutores do Maranhão quanto às aulas teóricas e práticas referentes a 

processos de formação de condutores e para garantir o regular funcionamento das empresas 

credenciadas para fornecimento dos equipamentos de monitoramento; 

 

CONSIDERANDO a manifestação do Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de 

Condutores do Maranhão – SINDAUMA que relata dificuldades encontradas para funcionamento 

imediato do monitoramento de aulas teóricas e práticas de processos de formação de condutores. 

  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Prorrogar o termo inicial de exigência de telemetria para lançamento de aulas teóricas e 

práticas referentes a processos de formação de condutores para 1º de dezembro de 2018. 

 

Art. 2º. O(a) Diretor(a) Geral do DETRAN poderá, a qualquer tempo, até a data prevista no artigo 

anterior, deliberar pelo início da exigência de telemetria para lançamento de aulas teóricas e práticas 

referentes a processos de formação de condutores. 

 

Art. 3º. Fica facultada aos Centros de Formação de Condutores a utilização da telemetria até a data 

prevista no artigo 1º, observado o disposto no artigo anterior, para fins de instalação, teste e 

funcionamento dos equipamentos de monitoramento e lançamento de aulas teóricas e práticas em 

processos de formação de condutores no Sistema DETRAN. 

 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Luís (MA), 10 de maio de 2018. 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral – DETRAN/MA 


