
                                                                          
 

                                                                                                                                                                      

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 

 
 

PORTARIA Nº 86 de 29 DE MARÇO DE 2017. 

                                               

Dispõe sobre a atuação dos intérpretes em libras nos 

Centros de Formação de Condutores 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 disposto no art. 2º da Resolução CONTRAN nº. 558/2015 que determina a 

exigência da disponibilização de intérprete de Libras quando do credenciamento das instituições ou 

entidades de formação, atualização, reciclagem de condutores e especialização; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.319, de 1º de setembro de 2010 que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a acessibilidade de comunicação durante todo o processo 

de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas portadoras de deficiência auditiva; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. DETERMINAR o prazo de 60 (sessenta) dias aos Centros de Formação de Condutores para 

adequação a Resolução CONTRAN nº 558/2015, apresentando termos convênios ou contratos com 

entidades especializadas, contrato individual de prestação de serviços de intérprete de Libras ou 

comprovação de capacitação de um dos profissionais já previamente credenciados. 

 

Art. 2º. A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, em nível médio, 

deve ser realizada por meio de:  

 

I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;  

II - cursos de extensão universitária; e  

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições 

credenciadas por Secretarias de Educação.  
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Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações da 

sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma 

das instituições referidas no inciso III. 

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

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

SÃO LUÍS/MA, de 29 de março de 2017. 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral – DETRAN/MA 


