
                                                                          
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 

 

PORTARIA Nº 239 de 14 DE MARÇO DE 2017. 

                                               

Aprova Certificado específico de conclusão do Curso de 

Simulador de Direção Veicular 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 a solicitação do Sindicato dos Proprietários dos Centros de Formação de Condutores do Estado do 

Maranhão para emissão de Certificado específico para aulas de Simulador de Direção Veicular; 

 

CONSIDERANDO a necessidade especificar o Certificado de conclusão do Curso de Simulador de Direção Veicular de 

Formação de Condutores. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar o Certificado específico de conclusão do Curso de Simulador de Direção Veicular de Formação de 

Condutores que será impresso sobre o controle e ordem exclusiva do Sindicato dos Proprietários de CFCs do Maranhão – 

SINDAUMA. 

Parágrafo único. A numeração específica correspondente ao Certificado a que alude o caput conterá os caracteres na 

seguinte ordem: (Ano) + (código do CFC) + (34) + (numeração em ordem crescente de emissão) 

Art. 2º. O SINDAUMA disponibilizará os certificados em epígrafe para todos os CFCs dentro do Estado do Maranhão, 

sindicalizados ou não, de acordo com as necessidades e demanda de candidatos de cada um deles. 

Art. 3º. O preenchimento do certificado será de responsabilidade do CFC residente que ministrar as aulas e não poderá 

conter rasuras, sendo subscrito obrigatoriamente pelo seu Diretor de Ensino. 

Art. 4º. O SINDAUMA ficará exclusivamente responsável pela confecção, distribuição, registro e controle dos 

Certificados padronizados. 

Art. 5º. Caberá responsabilidade de ordem administrativa, civil e criminal na forma da legislação ao SINDAUMA, caso 

não atenda demanda na distribuição dos certificados para todos os CFCs. 

Art. 6º. A apresentação do certificado padronizado passará a ser exigido pelo DETRAN/MA a partir da publicação desta 

portaria. 

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

 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

SÃO LUÍS/MA, de 14 de março de 2017. 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral – DETRAN/MA 


