
 

 
 

PORTARIA Nº 194, de 03 DE MARÇO DE 2016. 

                                                                  

Dispõe sobre critérios e procedimentos operacionais para a 

execução do Programa CNH Rural e dá outras providências. 

 

                                                    

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO MARANHÃO, no uso das competências legais que lhe são atribuídas, em especial o 

contido no § 2º do art. 9° da Lei Estadual nº 10.348/2016, que institui o Programa CNH Rural, c/c o 

art. 6º do Decreto Governamental nº 31.488/2016, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer os critérios e os procedimentos operacionais a serem observados para a execução 

do Programa CNH Rural, que visa à formação, qualificação e habilitação profissional de condutores 

de veículos que exerçam atividade rural. 

 

Art. 2º. Criar a Comissão Gestora do Programa, que será composta por, no mínimo, um servidor de 

cada uma das seguintes áreas: Diretoria Operacional, Diretoria Financeira, Controladoria, Assessoria 

de Planejamento e Ações Estratégicas, Assessoria Jurídica, Coordenação de Habilitação e 

Coordenação de Informática. 

 

§1º. A gestão do Programa ficará a cargo da Comissão Gestora do Programa, designada por ato do 

Diretor Geral do DETRAN/MA, a qual compete acompanhar o fiel cumprimento de todas as 

disposições do Programa CNH Rural. 

 

§2º.  Caberá à Comissão Gestora do Programa, dentre outras atribuições, analisar, se necessário, a 

documentação probatória apresentada pelos selecionados; firmar convênios e acordos com órgãos e 

entidades da Administração Pública, ou de entidades privadas, para acesso a bases de dados e 

informações que permitam comprovar a veracidade da documentação recebida; e julgar os recursos 

administrativos apresentados pelos candidatos. 

 

Art. 3º. Para efeitos de normatização, operacionalização e execução o Programa compreenderá as 

seguintes etapas: 

 

I. Inscrição dos Candidatos no Programa; 

II. Seleção dos Candidatos e Comprovação das Condicionantes do Programa; e 

III. Processo de Habilitação dos Selecionados e Participação das Clínicas Médicas e Psicológicas e 

Centros de Formação de Condutores – CFCs no Programa.  

 

TÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS NO PROGRAMA 

 

Art. 4º. Para o exercício corrente de 2016 o Programa disponibilizará 2.100 (duas mil e cem) vagas, 

distribuída equitativamente entre os 14 (catorze) territórios que compõem o Programa de 



 

 
 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais do Ministério de Desenvolvimento Agrário no 

Estado do Maranhão, conforme Anexo I da presente Portaria. 

 

Parágrafo Único. O preenchimento das vagas, por Território, caso o número de interessados seja 

maior que o de vagas, obedecerá aos critérios apontados no art. 9º desta Portaria. 

 

Art. 5º. As inscrições para o Programa serão realizadas exclusivamente na modalidade on-line, por 

meio do preenchimento de formulário eletrônico próprio, que estará disponível no sítio do 

DETRAN/MA www.detran.ma.gov.br/cnhrural, das 8 (oito) horas do dia 02/05/2016 até as 23h 59min 

59seg do 17/06/2016. 

 

Art. 6º. As Informações prestadas no formulário próprio de inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, reservando-se o DETRAN/MA, por meio da Comissão Gestora do Programa, o direito 

de excluir aquele que não preencher o formulário de forma correta e/ou que fornecer dados 

comprovadamente inidôneos. 

 

Art. 7º. Poderão inscrever-se no Programa os interessados com 21 (vinte e um) ou mais anos de idade, 

completos até o último dia de inscrição (17/06/2016), que tenham concluído o ensino fundamental e 

que preencham ainda os seguintes requisitos: 

 

a) possuam domicílio declarado em área rural de municípios do Estado do Maranhão; 

 

b) tenham concluído o ensino fundamental em instituição devidamente registrada no Conselho 

Estadual de Educação; 

 

c) possuam Declaração de Aptidão do PRONAF - DAP (pessoa física), de qualquer grupo, 

inclusive DAP Acessória; 

 

d) não tenham sido condenados judicialmente na esfera cível ou criminal pela inobservância da 

legislação de trânsito. 

 

Art. 8º. As inscrições para o Programa serão admitidas apenas para a obtenção da Permissão para 

Dirigir (PD) na Categoria A da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

 

TÍTULO II 

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E COMPROVAÇÃO DAS CONDICIONANTES DO PROGRAMA 

 

Art. 9º. Finalizadas as inscrições, e sendo o número de inscritos, por Território, superior ao número de 

vagas ofertadas para o Território, a seleção obedecerá ao critério de Sorteio Público, do qual 

participarão em igualdade de condições todos os inscritos no Território. 

 

§1º. O sorteio público a que se refere o caput será realizado mediante parceria com a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, agente financeiro dos recursos do Programa, terá por base a extração da 

Loteria Federal, e as regras de apuração, a data e hora de sua realização serão objeto de Portaria 

própria, cuja divulgação dar-se-á até a data de início das inscrições. 

http://www.detran.ma.gov.br/cnhrural


 

 
 

 

§2º. As vagas de candidatos selecionados que, comprovadamente, tenham prestado informações 

inverídicas ou incompletas quando do preenchimento do formulário de inscrição, bem como aqueles 

que não atendam aos demais requisitos do Programa, ou ainda que não logrem êxito nos exames de 

que trata o art. 147 da Lei nº 9.503/1997, serão redistribuídas observando-se o critério territorial. 

 

Art. 10. A Relação dos Selecionados para as vagas ofertadas para o Programa será publicada no sítio 

do DETRAN/MA, no endereço www.detran.ma.gov.br/cnhrural, e estará disponível para consulta a 

partir do dia 24/06/2016. 

 

Art. 11. Os candidatos selecionados terão o período de 01/07 a 31/08/2016 para se dirigirem à Sede do 

DETRAN/MA, ou a uma de suas CIRETRANs ou Postos de Atendimento, em horário normal de 

expediente, para a apresentação dos documentos probatórios das condicionantes do Programa e a 

abertura do Cadastro RENACH. 

 

§1º. Para fazer prova das condicionantes do Programa e a consequente abertura do Cadastro 

RENACH os selecionados deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

a) cópia da Carteira de Identidade e do CPF, podendo-se resumir em só documento quando a 

cédula de identidade já contenha informação do número do CPF; 

 

b) certidão ou declaração emitida por instituição de ensino registrada no Conselho Estadual de 

Educação de que o selecionado concluiu ensino fundamental; 

 

c) Declaração de Aptidão do PRONAF - DAP (pessoa física), de qualquer grupo, inclusive DAP 

Acessória. 

 

d) Certidões negativas de ações civil e criminal da Justiça Estadual e Federal. 

 

§2º. Os documentos tratados nas alíneas “a” e “c” não necessitam de autenticação cartorial, mas, 

necessariamente, deverão ser entregues juntamente com os originais para conferência no ato da 

abertura do Cadastro RENACH, sendo os originais devolvidos ao candidato selecionado após a 

conferência. 

 

§3º. Os documentos tratados nas alíneas “b” e “d” serão entregues em original, não se fazendo 

necessário acompanhar de cópias. 

  

Art. 12. O candidato selecionado que, no ato da apresentação da documentação de que trata o artigo 

anterior e abertura do cadastro RENACH, tiver sua inscrição indeferida por desatendimento às 

condicionantes do Programa, ausência, incompletude ou inidoneidade dos documentos, poderá, caso 

se sinta prejudicado, entrar com recurso administrativo, dirigido à Comissão Gestora do Programa, 

entregando-o diretamente no Protocolo da Sede do DETRAN/MA, CIRETRAN ou Posto de 

Atendimento. 

 

http://www.detran.ma.gov.br/cnhrural


 

 
 

§1º O prazo para a interposição do recurso a que se refere o caput do artigo terá como termo inicial o 

momento de atendimento do selecionado e estender-se-á até 09/09/2016, observado o horário normal 

de atendimento do Órgão para protocolo do requerimento.  

 

§2º. O candidato que interpuser recurso deverá preencher o Modelo de Formulário para Interposição 

de Recurso, disponível no endereço www.detran.ma.gov.br/cnhrural, indicando com precisão o 

fundamento do recurso e fazendo juntada dos novos elementos que comprovem o atendimento das 

condicionantes do Programa e que afaste, se for o caso, ausências, incompletudes ou inidoneidades da 

documentação atacada. 

 

§3º. Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo, recursos genéricos, ou que não se façam 

acompanhar do Formulário para Interposição devidamente preenchido, assinado e endereçado à 

Comissão Gestora do Programa, e da documentação de suporte.      

 

§4º. Os resultados dos recursos interpostos, bem como a relação de chamamento de novos 

selecionados para recomposição de eventuais vagas em razão de inscrições indeferidas pela Comissão, 

serão publicados no endereço www.detran.ma.gov.br/cnhrural e estarão disponíveis para consulta a 

partir de 16/09/2016. 

 

Art. 13. Os novos selecionados para recomposição de eventuais vagas em razão de inscrições 

indeferidas de que trata o art. 12, terão o período de 19 a 30/09/2016 para se dirigirem à Sede do 

DETRAN/MA, a uma de suas CIRETRANs ou Postos de Atendimento, munidos de toda a 

documentação de que trata o artigo 11, para a inscrição e abertura do Cadastro RENACH. 

 

Art. 14. Os candidatos selecionados, agora beneficiários do Programa para a obtenção da permissão 

para Dirigir – PD, Categoria A, deverão submeter-se à realização dos seguintes procedimentos: 

 

a) avaliação psicológica; 

b) exame de aptidão física e mental; 

c) curso teórico-técnico; 

d) exame teórico-técnico (ETT); 

e) curso de prática de direção veicular; e 

f) exame de prática de direção veicular (EPDV). 

 

§1º.  Os candidatos que não forem considerados aptos na avaliação psicológica ou no exame de 

aptidão física e mental serão automaticamente desligados do Programa. 

 

§2º. Os candidatos reprovados nos exames teórico-técnico e/ou de prática de direção veicular poderão 

renová-los, sem ônus, uma única vez. 

 

§3º. Os procedimentos apontados nas alíneas “a” a “f” do caput, inclusive a repetição dos exames 

teórico-técnico e/ou de prática de direção veicular em razão de reprovação, deverão ser realizados e 

concluídos, impreterivelmente, dentro do prazo de até 01 (um) ano, contado da data de abertura do 

Cadastro RENACH do candidato. 

 

 

http://www.detran.ma.gov.br/cnhjovem
http://www.detran.ma.gov.br/cnhjovem


 

 
 

 

§4º. O curso teórico-técnico e o exame teórico-técnico, inclusive sua repetição em caso de reprovação, 

deverão ser concluídos no prazo máximo de até 06 (seis) meses, a contar da data de matrícula do 

candidato no curso teórico-técnico, sob pena de o beneficiário ser considerado desistente e, por via de 

consequência, desligado do Programa. 

 

 

TÍTULO III 

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DOS SELECIONADOS E DA PARTICIPAÇÃO DAS CLÍNICAS MÉDICAS E 

PSICOLÓGICAS E DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFCS 

 

Art. 15. Os exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica serão realizados por Junta 

médica do DETRAN/MA ou pelas Clínicas já credenciadas, cuja distribuição se dará de forma 

imparcial, equitativa e obrigatória, realizada via sistema eletrônico, da mesma forma como hoje 

adotado nesta Autarquia por força do disposto no art. 44 e §§ da Portaria DETRAN/MA nº 1.202/2015. 

 

§1º. À Junta Médica do DETRAN/MA caberão apenas a realização de exames em selecionados do 

Programa que sejam portadores de necessidades especiais.  

 

§2º. Os montantes devidos às clínicas pela realização dos exames de aptidão física e mental e de 

avaliação psicológica serão custeados pelo DETRAN/MA, à conta do Programa CNH Rural, 

observados os mesmos valores hoje praticados, de R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos) por 

consulta. 

 

Art. 16. Os cursos teórico-técnico e de prática de direção veicular, necessários para que os 

beneficiários do Programa obtenham a Permissão para Dirigir – PD, categoria A, serão custeados pelo 

DETRAN/MA, à conta do Programa CNH Rural, e realizados pelos Centros de Formação de 

Condutores que aderirem aos Programas Sociais do DETRAN para obtenção da CNH. 

 

§1º. A adesão aos Programas Sociais do DETRAN para obtenção da CNH poderá ocorrer a qualquer 

tempo, e poderão aderir todos os Centros de Formação de Condutores que estejam com a sua situação 

de credenciamento regular junto ao DETRAN/MA e ministrem cursos para a obtenção da Permissão 

para Dirigir – PD, nas Categorias exigíveis nos Programas CNH Jovem e CNH Rural. 

 

§2º. A opção para adesão dos CFCs aos Programas Sociais do DETRAN para obtenção da CNH 

dispensa Termo Formal de Adesão, impresso em papel, haja vista que será disponibilizada, via Sistema 

SEATI/DETRAN, a transação (APS) para tal fim, que exigirá para seu preenchimento senha de acesso 

do Diretor de Ensino, Diretor Geral ou do sócio responsável pelo CFC cadastrado junto ao 

DETRAN/MA. 

 

Art. 17. Os beneficiários do CNH Rural poderão escolher, livremente, dentre as instituições 

credenciadas que aderirem ao Programa, aquela em que se matriculará para as aulas dos cursos 

teórico-técnico e de prática de direção veicular de que trata o caput do art. 16. 

 

Parágrafo Único. Os beneficiários do Programa poderão optar, quando da realização do curso de 

prática de direção veicular, por CFC diferente daquele em que se submeteu ao curso teórico-técnico, 



 

 
 

desde que observadas as determinações da Resolução CONTRAN nº 168/2004 e alterações 

posteriores.  

 

Art. 18. Os valores a serem pagos pelo DETRAN/MA aos CFCs credenciados que aderirem aos 

Programas Sociais do DETRAN para obtenção da CNH serão estabelecidos, para cada exercício 

financeiro, com base em percentual não superiora 90% do preço médio de mercado, e será publicado 

em Portaria específica até 02/05/2016. 

 

Parágrafo Único. Para a obtenção do preço médio de mercado o DETRAN/MA fará pesquisa junto às 

entidades credenciadas que contemple, pelo menos, dez diferentes regiões da Capital do Estado e ao 

menos uma cotação em cada município polo de CIRETRAN. 

 

Art. 19. As situações de abandono ou de evasão que impliquem no desligamento do beneficiário do 

Programa CNH Rural não afasta a responsabilidade do DETRAN/MA pelo pagamento dos exames 

médicos e psicológicos realizados e aulas efetivamente ministradas e regularmente registradas no 

Sistema SEATI/DETRAN. 

 

Art. 20. Os pagamentos devidos pelo DETRAN/MA às clínicas médicas e psicológicas e aos Centros 

de Formação de Condutores pela prestação dos serviços prestados ao Programa CNH Rural serão 

realizados por intermédio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agente financeiro dos recursos e 

parceira responsável pelo sorteio público para a seleção de candidatos de que trata o art. 9º. 

 

§1º. É obrigação das clínicas médicas e psicológicas, bem como dos CFCs que aderirem Programas 

Sociais do DETRAN para obtenção da CNH, dirigirem-se a uma agência de relacionamento da 

CAIXA de sua preferência, munidos dos documentos necessários para abertura de conta corrente ou de 

poupança, para fins de recebimentos dos serviços que vierem a ser prestados. 

 

§2º. O pagamento pelos serviços de exames das clínicas médicas e psicológicas será realizado até o 10º 

dia de cada mês, tendo por base os registros em Sistema próprio do DETRAN/MA dos exames 

realizados e lançados compreendidos entre o primeiro e o último dia do mês anterior ao de pagamento. 

 

Art. 21. Respeitado o estabelecido no art. 19, o pagamento pela prestação dos serviços referentes aos 

cursos teórico-técnico e de prática de direção veicular aos CFCs credenciados que aderirem Programas 

Sociais do DETRAN para obtenção da CNH considerarão os términos das fases teórica e prática do 

processo de habilitação, de modo a resultar em dois pagamentos que obedecerão ao seguinte: 

 

1º Pagamento – após a conclusão da etapa teórica e o respectivo exame teórico-técnico; e 

2º Pagamento – após a conclusão da etapa prática e o respectivo exame de direção veicular. 

 

§1°. Em se verificando a necessidade de um segundo exame, teórico-técnico ou de prática de direção 

veicular, como estabelecido no §2º do art. 14, os pagamentos a que se refere o caput ocorrerão após a 

realização do último exame. 

 

§2º. No caso de necessidade de o beneficiário do Programa CNH Rural submeter-se a um segundo 

Exame Prático de Direção Veicular, o DETRAN/MA custeará o veículo utilizado no exame e o valor 

fixado constará de Portaria específica, nos termos do art. 18. 



 

 
 

Art. 22. A formação e a capacitação dos condutores contemplados no Programa deverão ser 

executadas com observância rigorosa dos procedimentos estabelecidos no Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, bem como nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

mormente a Resolução nº 168/2004 e alterações posteriores. 

 

Art. 23. O DETRAN/MA acompanhará o funcionamento e o cumprimento da grade curricular do 

Curso de Formação de Condutores, de forma permanente e de modo a assegurar a efetivação e a 

consecução dos objetivos do Programa. 

 

Parágrafo Único. Verificada a ocorrência de fato superveniente que venha a inabilitar a Clínica ou o 

Centro de Formação de Condutores para as atividades contempladas neste Título, este será 

automaticamente desligado Programas Sociais do DETRAN para obtenção da CNH, sem prejuízo das 

apurações administrativas de eventuais faltas cometidas, nos termos da Portaria DETRAN/MA nº 

1.204/2015, que dispõe quanto às proibições e infrações passíveis de aplicação de penalidades e sobre 

o processo administrativo apuratório das responsabilidades dos credenciados, na condição de Centro 

de Formação de Condutores e Clínicas Médicas e Psicológicas. 

 

Art. 24. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Gestora do Programa Rural, sem prejuízo, 

em qualquer caso, de recurso ao Diretor Geral do DETRAN/MA. 

 

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

São Luís (MA), 03 de Março de 2016. 

 

 

 

ANTÔNIO DE JESUS LEITÃO NUNES 

Diretor Geral do DETRAN/MA 



 

 
 

  

 

ANEXO I (ART. 4º DA PORTARIA Nº 194/2016 – CNH RURAL) 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS TERRITÓRIOS RURAIS DO 

MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

ALTO TURI GURUPI 

Amapá, Araguanã, Boa Vista, Cândido Mendes, Carutapera, Centro do 

Guilherme, Centro Novo, Godofredo Viana, Gov. Newton Belo, Gov. 

Nunes Freire, Junco, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Nova 

Olinda, Presidente Médici, Santa Luzia do Paruá, Zé Doca. 

BAIXO PARNAIBA 

Água Doce, Anapurus, Araioses, Belágua, Brejo, Buriti, Chapadinha, 

Magalhães de Almeida, Mata Roma, Milagres, Santana, Santa Quitéria, São 

Benedito, São Bernardo, Tutóia e Urbano Santos. 

BAIXADA 

OCIDENTAL 

Peri Mirim, Pinheiro, Pres. Sarney, Santa Helena, Alcântara, Apicum-Açu, 

Bacuri, Bacurituba, Bequimão, Cajapió, Cedral, Central, Cururupu, 

Guimarães, Mirinzal, Porto do Rico, Serrano, Turiaçu, Turilândia. 

COCAIS 

Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buriti Bravo, Caxias, Coelho Neto, Codó 

Coroatá, Duque Bacelar, Fortuna, Lagoa do Mato, Matões, Parnarama, 

Peritoró, São João do Soter, Alexandre Costa, Timbiras e Timon. 

CERRADO 

AMAZONICO 

Açailândia, Amarante, Arame, Buritirana, Campestre, Cidelândia, 

Davinópolis, Estreito, Gov. Edson Lobão, Imperatriz, Itinga, João Lisboa, 

Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, Ribamar Fiquene, São 

Francisco Do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro Da Água Branca, 

Sem. La Roque, Sitio Novo, Vila Nova dos Martírios 

CERRADO SUL 

Alto Parnaíba, Balsas, Benedito Leite, Carolina, Feira Nova, Formosa da 

Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Riachão, 

Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Felix de Balsas, São Pedro dos 

Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso. 

CAMPOS E LAGOS 

Arari, Vitoria do Mearim, Cajari, Viana, Matinha, Penalva, Pedro do 

Rosário, Olinda Nova, São João Batista, São Bento, São Vicente de Ferrer e 

Palmeirândia. 

MÉDIO MAEARIM 

Bernardo do Mearim, Capinzal do Norte, Lima Campos, Santo Antônio dos 

Lopes, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Joselândia, Lago da Pedra, Lago 

do Junco, Lago dos Rodrigues, Pedreiras, Poção de Pedras, São Luís 

Gonzaga do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e 

Trizidela do Vale. 

VALE DO 

ITAPECURU 

Anajatuba, Cantanhede, Itapecuru Mirim, Matões do Norte, Miranda do 

Norte, Nina Rodrigues, Pirapemas, Presidente Vargas, Santa Rita e Vargem 

Grande. 

 

LENÇOIS/MUNIM 

Axixá, Bacabeira, Barreirinhas, Cachoeira Grande, Humberto de Campos, 

Icatu, Morros, Primeira Cruz, Paulino Neves, Presidente Juscelino, Rosário 

e Santo Amaro, 



 

 
 

SERTÃO 

MARANHENSE 

Barão de Grajaú, Colinas, Dom Pedro, Gov. Luís Rocha, Gov. Eugenio 

Barros, Graça Aranha, Gonçalves Dias, Gov. Archer, Jatobá, Pres. Dutra, 

Pastos Bons, Passagem Franca, Paraibano, São José dos Basílio, São João 

dos Patos, São Domingos, Sucupira do Riachão, Sucupira do Norte, 

Mirador, Santa Filomena, Tuntum 

VALE DO MEARIM 

Altamira, Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, 

Conceição Do Lago Açu, Lago da Pedra, Lago Verde, Lagoa Grande, 

Marajá do Sena, Olho D’água das Cunhãs, Paulo Ramos, Pio XII, São 

Mateus, Satubinha, Vitorino Freire. 

CENTRO DO 

MARANHÃO 

Barra do Corda, Fernando Falcão, Grajau, Jenipapo dos Vieras,  Itaipava do 

Grajau, Nova Iorque, São Francisco do Maranhão. 

VALE DO PINDARÉ 

Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, 

Buriticupu, Bom Jardim, Igarapé do Meio, Monção, Pindaré Mirim, Santa 

Inês. 

 

 


