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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 

 
 

 

PORTARIA Nº 689 de 27 DE MAIO DE 2019. 

                                                    

 

Dispõe sobre o compartilhamento de motocicleta 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 o art. 8º, §13º da Resolução CONTRAN nº. 358/2010, alterado pela Resolução 

CONTRAN nº. 663/2016, determina que o compartilhamento de veículos automotores de duas rodas 

para aprendizagem, deve ser autorizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer o procedimento de compartilhamento de veículos 

automotores de duas rodas para finalidade de aprendizagem. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer procedimento para compartilhamento de motocicletas para finalidade de 

aprendizagem. 

CAPÍTULO I 

DO COMPARTILHAMENTO DE MOTOCICLETA 

 

Art. 2º. O CFC que compartilha a motocicleta será denominado “concedente” ao passo que o CFC 

que utiliza o veículo de outrem será denominado “concedido”. 

 

Art. 3º. O CFC concedente só poderá compartilhar motocicleta se a mesma estiver devidamente 

credenciada, conforme procedimento previsto no artigo 44 e ss. da Portaria DETRAN/MA nº. 

1201/2015. 

 

Parágrafo único. Para compartilhamento que trata o caput, o CFC concedente deve possuir o 

mínimo de 2 (duas) motocicletas próprias e somente poderá compartilhar para CFC(s) cedidos(s) que 

estejam à, no máximo, 400 km de distância.  
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Art. 4º. O CFC concedido poderá receber somente uma motocicleta em compartilhamento, tendo que 

possuir outra de sua propriedade para cumprimento das exigências do art. 8º, §13º da Resolução 

CONTRAN nº. 358/2010. 

 

Art. 5º. O CFC concedido deverá apresentar Termo de Cessão de Uso, conforme modelo do Anexo I 

desta Portaria, assinado pelos representantes legais do CFC concedente e do concedido, com 

reconhecimento de ambas as firmas. 

 

Parágrafo único. O Termo apresentado que não estiver de acordo com o previsto nos artigos 

anteriores não produzirá efeitos jurídicos, ensejando o indeferimento da solicitação de 

compartilhamento. 

 

Art. 6º. É assegurado o direito à permanência do credenciamento por cessão de uso de motocicleta 

compartilhada antes da data da publicação desta portaria até a próxima renovação de credenciamento 

do CFC concedente ou do CFC concedido, a que ocorrer primeiro. 

 

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

São Luís (MA), 27 de maio de 2019. 

 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral – DETRAN/MA 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE MOTOCICLETA 

 

Por este termo, declara-se a cessão de uso de motocicleta em que o CFC concedente cede ao CFC 

concedido, abaixo qualificados, a utilização de citado veículo para realização de aulas previstas no 

artigo 13, incisos II e III da Resolução CONTRAN nº. 168/2004, alterada pela Resolução CONTRAN 

nº. 543/2015. 

 

CFC CONCEDENTE 

 

RAZÃO SOCIAL:____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________ 

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO DO VEÍCULO : __________________________ 

PLACA DA MOTOCICLETA:___________________________ 

 

CFC CONCEDIDO 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________ 

PORTARIA DE CREDENCIAMENTO ATUAL:_____________________________________ 

 

 

_____________ (local), ___ DE _______________ DE 20___ 

 

 

 

___________________________________ 

CFC CONCEDENTE 

(firma reconhecida) 

__________________________________ 

CFC CONCEDIDO 

(firma reconhecida) 

 

 


