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PALAVRA DA DIRETORA

É com grande satisfação que recebemos, neste 
momento, os novos servidores do DETRAN, os 
quais passam a estar engajados em nossa valiosa 
missão de planejar, coordenar, fi scalizar, controlar 
e executar a política estadual de trânsito no Ma-
ranhão. 

O órgão que passará a fazer parte de suas vidas 
a partir de agora é complexo, imenso, estratégico 
e, acima de tudo, apaixonante, concatenando em 

si uma diversidade de atribuições e possibilidades ilimitadas de crescimento 
pessoal e profi ssional.

Além das práticas de ética, probidade e honestidade, bem como das respon-
sabilidades inerentes ao bem servir a sociedade maranhense, aproveitamos a 
oportunidade para convocá-los a serem agentes de um trânsito mais humani-
zado, seguro e pacífi co para todos nós. 

Temos a certeza de que o maior patrimônio do Detran-MA são as pessoas que 
o fazem diariamente, por isso temos trabalhado incessantemente na cons-
trução de um ambiente acolhedor e produtivo. Por isso, pedimos que entrem 
com a mente disposta a aprender, com ânimo em construir um órgão cada vez 
melhor e com o coração aberto à convivência fraterna conosco. 

Esperamos sinceramente que a experiência que ora se inicia seja excelente, 
duradoura, iluminada, abençoada e defi nitiva em suas vidas.

 Sintam-se acolhidos por todos e sejam muito bem-vindos! 

LARISSA ABDALLA BRITTO
Diretora Geral do DETRAN-MA



APRESENTAÇÃO

Caro Colaborador,

É com imenso prazer que lhe damos boas vindas à família DETRAN. A 
partir de agora você faz parte de nossa equipe e queremos que você enten-
da seu papel e sua importância para esse time. Para isso, esse manual lhe 
ajudará ao longo de sua trajetória, pois dispõe de informações que facili-
tarão suas atividades e sua comunicação com os setores administrativos.

Desejamos que você tenha um futuro promissor dentro desta Autarquia 
com ética e compromisso.

Atenciosamente,
Diretoria Administrativa.
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ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO MARANHÃO
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ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO MARANHÃO

DIRETORIA 
OPERACIONAL

COORDENAÇÃO DE 
VEÍCULO

AÇÃO REGIONAL

COORDENAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO



05

ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO MARANHÃO

DIRETORIA 
FINANCEIRA
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ORÇAMENTÁRIA

DIVISÃO DE CONT. 
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DIVISÃO DE CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO
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ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO MARANHÃO
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ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Responsabilidades básicas:
• Manutenção predial preventiva e corretiva;
• Manutenção e instalação de ar-condicionado;
• Acompanhamento de obras e projetos relacionados a estrutura predial, layout de setores,dis-
tribuição de extintores.

Recomendações ao servidor:
• Zelar pela estrutura predial;
• Evitar o manejo excessivo dos controles de ar-condicionado;
• Comunicar problemas estruturais como vazamentos, goteiras, lâmpadas queimadas, oscila-
ções de energia, problemas nos condicionadores de ar.

Contatos:
• assessoriaengenharia@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2054

ASSESSORIA DE SEGURANÇA

Responsabilidades básicas:
• Acompanhar os serviços de vigilância;
• Acompanhar os serviços de videomonitoramento;
• Zelar pelo patrimônio e pela segurança dos funcionários e usuários nas dependências do 
Departamento.

Recomendações ao servidor:
• Não é permitido circular sem crachá nas áreas internas do Departamento;
• Não é permitido o acesso de pessoas não-autorizadas fora do horário de funcionamento do 
Detran;
• O adesivo para estacionamento de funcionários será liberado mediante prévio cadastramen-
to e apenas a um veículo por funcionário;
• Qualquer ocorrência ou situação suspeita deve ser comunicada a vigilância, chefi a e Asses-
soria.

Contatos:
• assessoriaseguranca@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2092

COMISSÃO DE BENS MÓVEIS

Responsabilidades básicas:
• Administrar o patrimônio móvel do Departamento.

Recomendações ao servidor:
• Qualquer movimentação de bens, só poderá ser realizada mediante autorização e/ou comu-
nicação à Comissão;
• Zelar pelos móveis e equipamentos, evitando condutas que danifi quem o patrimônio.

Contatos:
• bensmoveis@detran.ma.gov.br
• (98) 3089-2053
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DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Responsabilidades básicas:
• Viabilizar o exercício dos direitos e deveres funcionais do servidor.

Recomendações ao servidor:
• Frequência: Manter assiduidade e pontualidade, registrando o ponto diariamente (eletrônico 
ou manual);
• Aviso de férias: Imprimir e assinar com antecedência de 45 dias, encaminhando ao RH, por 
meio da chefi a;
• Auxílio-alimentação: Será deduzido nas diárias;
• Fardamento e crachás: Quando disponibilizados, deverão ser de uso obrigatório;
• Solicitações diversas (licenças, salário-família, auxílio-transporte): Deverão ser feitas por 
meio de requerimento do servidor. Disponível no Portal do Servidor, bem como na Divisão de 
Recursos Humanos;
• Capacitação: Buscar manter-se atualizado e receptivo a capacitações;
• Hierarquia: Respeitar e seguir os níveis de autoridade no que diz respeito as demandas diá-
rias de diversos temas;
• Prazos para licenças:
- Licença por motivo de saúde: Pode ser solicitado a partir do 16º dia. Para período inferior a 
15 dias, deve ser encaminhado atestado com homologação da junta médica do Estado;
- Licença-Prêmio à assiduidade: Requisitar Até 45 Dias Antes;
- Licença paternidade: É de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, desde que realize 
o curso de paternidade solidária oferecida pela EGMA.

Contatos:
• dgrh@detran.ma.gov.br
• (98) 3089-2063/2083

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Responsabilidades básicas:
• Abastecer os setores e unidades descentralizadas com material de consumo (expediente, 
itens de vistoria), bem como acompanhar a correta aplicação desses recursos.

Recomendações ao servidor:
• Usar com racionalidade o material, evitando desperdício;
• Descartar adequadamente os materiais inservíveis (como tonners).

Contatos:
• material@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2086

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Responsabilidades básicas:
• Zelar, direta ou indiretamente, pela limpeza da sede e das unidades descentralizadas;
• Acompanhar serviços de distribuição de água mineral e serviços de copa (na sede);
• Acompanhar as atividades relacionadas ao Protocolo (formação e informação de processo), 
incluindo atendimento ao usuário;
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• Monitorar a gestão de documentos do Arquivo;
• Auxiliar os serviços de recepção;
• Acompanhar, havendo disponibilidade, os serviços de confecção de carimbos (geral) e de 
dedetização(sede).

Recomendações ao servidor:
• Zelar pela limpeza do local de trabalho, evitando práticas prejudiciais à higiene dos espaços 
como:
- Comer em áreas inapropriadas, tais como salas;
- Descartar resíduos em locais inadequados como vasos e pias.
• Evitar desperdício de material de higiene e limpeza (papel higiênico, papel toalha);
• No que diz respeito ao PROTOCOLO e ARQUIVO:
- Instruir e tramitar adequadamente os processos por meio do E-processos, sempre informan-
do a localização e a situação no sistema;
- Zelar pela integridade de informação e pela integridade física dos documentos; 
- Manter os documentos organizados e inventariados para posterior recolhimento ao arquivo 
geral, conforme rotina setorial.

Contatos:
• apoiosgerais@detran.ma.gov.br
• (98) 3089-2020 ou 2087

OUVIDORIA

Responsabilidades básicas:
• Recebe, analisa e responde aos elogios, solicitações, denúncias, reclamações ou sugestões 
sobre o serviço prestado;
• Avaliar a satisfação dos cidadãos com o nosso atendimento;
• A partir das informações trazidas por todos os cidadãos, a ouvidoria pode identifi car possibi-
lidade de melhoria, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares e exigir a sua 
correção;
• Atender a demandas externas e internas. Portanto, o servidor pode utilizar a Ouvidoria para 
intermediar alguma situação de confl ito, propor mudanças e até elogiar o ambiente de traba-
lho ou alguma iniciativa. Atendemos também demandas relacionadas aos serviços dos cre-
denciados(clínicas, CFCs, despachantes e casas de placas).

Recomendações ao servidor:
• Você pode ser um agente facilitador do nosso canal de atendimento! Indique aos usuários 
que necessitam de auxílio, o atendimento online disponível no site do Detran ou diretamente 
no endereço: www.ouvidorias.ma.gov.br;
• Caso algum usuário tenha interesse em informações públicas do órgão que não estão dis-
poníveis no portal de transparência do estado ou no site do Detran, informe sobre o serviço de 
acesso ao informação ao cidadão, que também funciona na Ouvidoria e pode ser feito eletro-
nicamente pelo site: www.e-sic.ma.gov.br.

Contatos:
• ouvidoria.adm@detran.ma.gov.br
• (98) 3089-1513
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UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

Responsabilidades básicas:
• Acompanhar os serviços de linhas telefônicas fi xas e móveis;
• Gerenciar os serviços de Correios (postagens, malote);
• Monitorar os serviços relacionados à água, luz e telefone da sede e unidades descentraliza-
das.

Recomendações ao servidor:
• Usar com racionalidade, os recursos (água, luz e telefone) prezando sempre pela economia 
e ética:
- Desligando as luzes e equipamentos que não estão em uso;
- Evitando desperdício de água.
• Acompanhar diariamente os comunicados internos (sinal verde).

Contatos:
• uadm@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2040

COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA

Responsabilidades básicas:
• Efetuar manutenção dos equipamentos e sistemas;
• Cadastrar acessos a sistemas e à rede interna;
• Oferecer manutenção as linhas telefônicas da Sede.

Recomendações ao servidor:
• As senhas de acesso aos sistemas e a rede são de uso pessoal e intransferível, sendo seus 
acessos devidamente monitorados e auditados havendo necessidade;
• Zelar pelos equipamentos fornecidos, computadores e impressoras são de público e não 
devem ser usados para fi ns pessoais em hipótese alguma;
• O suporte ao usuário é oferecido por demanda de chamados. Feito o acionamento através de 
nosso CallCenter, caso o atendente não consiga sanar a pendência o chamado será transferido 
para a equipe de campo para que seja executado as providencias que o caso requer;
• Nosso suporte não instala programas de terceiros nas máquinas públicas e nem efetua ma-
nutenções em equipamentos que não sejam do parque do Detran.

Contatos:
• suporte@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2058/2084/2065 (usuário)
• (98)3089-2064 (suporte de campo) 
• (98)99175-6249 (whatsapp)

DIVISÃO DE TRANSPORTE

Responsabilidades básicas:
• Deslocar servidores a serviço, conforme solicitação da chefi a imediata;
• Monitorar a frota dos veículos de uso do Departamento.
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Contatos:
• transporte@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2037

GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Responsabilidades básicas:
• Coordenar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;
• Acompanhar a execução contratual junto às unidades técnicas.
Contatos:
• secgcc@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2025

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

Responsabilidades básicas:
• Fornecer apoio técnico ao planejamento das compras e as contratação de serviços por meio 
de processos licitatórios.

Contatos:
• cpl@detran.ma.gov.br
• (98)3089-2026

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Responsabilidades básicas:
• Apurar conduta irregular praticada por servidor no exercício da função desempenhada no 
Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, com fundamento na Lei nº 6.107, de 27 de 
julho de 1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado.

Recomendações ao servidor:
• O servidor público tem a obrigação de conhecer as leis em vigor deste Estado, principalmen-
te o Estatuto dos Servidores (Lei nº 6.107/94), em especial os capítulos que tratam dos deve-
res (Art. 209) e proibições (Art.210). 

Contatos:
• josesilva@detran.ma.gov.br
• (98)3089-1511



“Trabalhar em equipe é unir várias formas de pensar 
para um só objetivo.”
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