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RESOLVE:
Art� 1º Designar Junta Especial de Saúde, composta pelos psicólogos peritos examinadores de trânsito abaixo relacionados, sob a presidência do 
primeiro, para reavaliação dos exames dos candidatos, listados no Anexo I desta Portaria:
I – AMANDA RODRIGUES DANTAS - CRP 24/02943 /AC
II – ANANDA KATRINNY DE OLIVEIRA COSTA– CRP 24/01798 /AC
III - ANDREZA ANAXANDRA DIAS CAMPELO – CRP 24/00959/AC
Art� 2º A Junta Psicológica deverá ser realizada na CLINICA CIASP com endereço na Avenida Nações Unidas, nº� 2497, Bairro Estação Experimental, Rio 
Branco/AC, às 15h (quinze horas), do dia 16/06/2021 (quarta-feira)�
Art� 3º O não comparecimento no dia e hora agendados, inviabilizará a realização da Junta e ensejará a preclusão do procedimento ao faltoso, 
cabendo ao presidente a comunicação de toda e qualquer ocorrência relativa ao referido procedimento�
Art� 4º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 11 de Junho de 2021�
 
Vanessa de Jesus Albuquerque
Presidente do CETRAN/AC
Decreto nº 3�766, de 15/08/2019
  
ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA A JUNTA PSICOLÓGICA
DATA: 16/06/2021     Horário: 15h00min

01 Imar de Souza Galvão
02 Manoel Valmir da Silva

PORTARIA DETRAN Nº 325, DE 10 DE JUNHO DE 2021
Estabelece requisitos técnicos para oferta de cursos Especializado de Capacitação para Condutores de Veículos em plataformas tecnológicas, na 
modalidade de ensino a distância – EAD, para instituições e entidades homologadas pelo DENATRAN�    
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituída através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, 
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências, e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9�503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
CONSIDERANDO a Resolução CONTRAN nº 730 de 06 de março de 2018 e a Portaria DENATRAN nº 2145 de 23 de outubro de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução CONTRAN Nº 789 de 18 de junho 2020 e a Resolução CONTRAN Nº 802 de 22 de outubro de 2020;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0068�001042�00089/2020-85,
RESOLVE:
Art� 1º� Estabelecer as entidades e instituições a ofertarem cursos na modalidade de ensino a distância – EAD, previstos no art 1° da Resolução 
CONTRAN nº 730/2018, na forma de cadastramento das empresas homologadas pelo DENATRAN junto ao Detran-AC�
Art� 2º A solicitação de credenciamento da interessada em ofertar cursos na modalidade EAD, deverá ser destinada ao Presidente do DETRAN/AC atra-
vés de requerimento do interessado, protocolada na Seção de Protocolo da Sede do Departamento, acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos 
sequenciados abaixo, em original ou cópia autenticada:
I – São exigências para o credenciamento:
a) Cópia da portaria de homologação expedida pelo Denatran juntamente com comprovação das demais normas previstas pelo artigo 15 e pará-
grafos da Resolução CONTRAN nº 730/2018;
b) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da instituição ou entidade;
c) Contrato social registrado na junta comercial da sede do interessado e aditivos posteriores;
d) Relação dos proprietários, corpo diretivo e equipe multidisciplinar da entidade requerente;
e) Apresentação do plano de curso em conformidade com a legislação vigente;
f) Declaração de que dispõe de todos os mecanismos para cumprimento dos requisitos de credenciamento estabelecidos nesta Portaria, bem como os 
requisitos estabelecidos na Resolução nº 730/2018 do CONTRAN;
Art� 3º� A documentação será analisada pela Divisão de Controle de Credenciados e os requisitos técnicos serão analisados pela Divisão de Tecnologia e 
Informação deste Departamento de Trânsito e após deferimento, será confeccionada e publicada no Diário Oficial do Estado do Acre a Portaria de Autori-
zação para entidade ou instituição solicitante e, posteriormente, será encaminhada para a Divisão de Controle de Credenciados�
§1º. Não sendo aprovada a documentação, a Divisão de Controle de Credenciados comunicará, por e-mail, as irregularidades encontradas e fixará 
o prazo de até 15 (quinze) dias úteis para saneamento�
§2º� Não sendo sanada(s) a(s) irregularidade(s) ou não havendo manifestação da instituição ou entidade interessada no prazo acima assinalado, o 
requerimento de cadastramento será indeferido�
Art� 4º É vedada a todas as Entidades e Instituições a transferência de responsabilidade ou a terceirização das atividades para as quais foram 
credenciadas�
Art� 5º O conteúdo das aulas desenvolvidas deverá respeitar o que estabelece as Resoluções CONTRAN nº 168/2004 e respectivas atualizações e a 
carga horária deverá atender ao disposto Portaria DENATRAN nº 730/2018 c/c o artigo 7º e parágrafos da Portaria DENATRAN nº 2145/2020�
Art� 6º O período de validade do cadastramento junto ao DETRAN/AC será idêntico ao constante na Portaria de homologação do Denatran�
Art� 7º� A instituição ou entidade cadastrada deverá manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, o registro do aluno com o resultado do de-
sempenho obtido�
Art� 8º A entidade deve dispor de sistema de coleta de biometria facial para validação de condutores, conforme apresentado para homologa-
ção da plataforma tecnológica de EAD junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União�
Art� 9º  A hora-aula nos cursos na modalidade EAD terá duração de cinquenta minutos�
Paragrafo único - Podem ser realizadas, no máximo, oito horas-aula por dia, em dois períodos de quatro horas-aula ininterruptas, com intervalo 
mínimo de uma hora entre os períodos�
I- Da Avaliação
Art. 10. A instituição ou entidade cadastrada deverá cientificar o candidato que, depois da conclusão e aprovação no curso na modalidade de ensino 
à distância (EAD), deverá se submeter a exame teórico presencial aplicado pelo órgão executivo de trânsito estadual com a finalidade de avaliar 
os conhecimentos adquiridos;
Art� 11� Após a realização do Curso Especializado de Capacitação para Condutores de Veículos o aluno deverá, obrigatoriamente, realizar uma avaliação presen-
cial, que será realizada nas dependências  no DETRAN/AC�
Paragrafo único - O aluno só poderá agendar seu exame no Detran-AC após o término do curso e encaminhamento  via sistema do respectivo registro�
Art. 12. Após a conclusão do curso EAD, a entidade ou instituição autorizada enviará eletronicamente o Certificado de Conclusão de Curso para 
o DETRAN/AC, se este for o órgão executivo de trânsito estadual de registro da CNH do condutor, o qual será o responsável pelo lançamento da 
informação no RENACH�
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§1º – A Coordenadoria de Habilitação e RENACH será responsável pela análise da validade dos certificados de conclusão de curso antes do lan-
çamento ao sistema�
§2º - A entidade não credenciada junto ao DETRAN/AC, deverá realizar o envio do certificado por meio do DETRAN ao qual estiver credenciada.
II - Da Renovação do Credenciamento
Art� 13 O credenciamento que se trata esta portaria é personalíssimo e intransferível, desde que cumpridas as exigências de:
I - Apresentação do pedido de renovação com antecedência de 30 (trinta) dias da data do vencimento do credenciamento�
II - Não ter sido a Instituição/Entidade credenciada reincidente em infrações previstas na Resolução 730/2018 CONTRAN�
III - Não haver sofrido a Instituição/Entidade credenciada penalidade de cancelamento do credenciamento�
IV - Não ter sido cancelado a homologação da Instituição/Entidade credenciada junto ao DENATRAN�
Parágrafo Único� A falta de apresentação do pedido de renovação, no prazo estipulado neste artigo, será considerada como renúncia tácita 
ao credenciamento�
Art. 14 As irregularidades nos cursos ofertados em modalidade de Ensino a Distância verificadas pelo DETRAN/AC, serão notificadas ao Órgão 
Executivo Máximo de Trânsito da União que é o responsável pela fiscalização das atividades das entidades e instituições homologadas.
Art� 15 As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processo administrativo e penalizadas de acordo com o estabelecido na Resolução 730/18 Contran� 
Art� 16 Será disponibilizado o prazo de 30 (trinta) dias para adequação das entidades credenciadas nos moldes da Portaria 164/2020;
Art. 17  fica revogada a Portaria DETRAN/AC 164/2020.
Art. 18  Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.
Registra-se;
Publique-se;
Cumpra-se�
Rio Branco/AC, 10 de junho de 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

PORTARIA DETRAN Nº 331, DE 11 DE JUNHO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituída através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, 
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art� 2º e § 2º do art� 4º da Resolução nº425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN,
CONSIDERANDO o pedido de avaliação de Junta Médica Especial�
RESOLVE:
Art� 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor Junta psicológica, com obje-
tivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, conforme Anexo I desta Portaria:
I – JANE MARY FERRAZ DA COSTA – CRM 360/AC
II - EDMO ORLANDO F� COELHO – CRM 087/AC
III - GUSTAVO PONTES M� DA SILVA – CRM 971/AC
Art� 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA CLINSTRAN  com endereço na Avenida Nações Unidas, nº� 2457, Bairro Estação Experi-
mental, Rio Branco/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 16/06/2021 (quarta-feira),
Art� 3º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC,  11  de junho 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

Anexo I Portaria DETRAN Nº 331, DE 11 DE junho de 2021�
Carlos Alexandre Benicio Amorim De Melo

PORTARIA DETRAN Nº 332, DE 11 DE JUNHO DE 2021
A Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN/AC, instituída através do Decreto nº 8�348, de 17 de março de 2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado – DOE/AC nº 13.004 de 18 de março de 2021, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, 
de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO o que consta no § 1º, do art� 2º e § 2º do art� 4º da Resolução nº425, de 27 de novembro de 2012, do CONTRAN,
CONSIDERANDO o que consta na Lei n�º 8�989, de 1995, com as alterações da Lei n�º 10�182, de 2001, dos Arts� 2º, 3º e 5º da Lei n�º 10�690, de 2003, 
e pela Lei 10�757, de 2003, para a fruição da isenção do imposto sobre produtos industrializados (IPI), na aquisição de automóvel de passageiros ou veí-
culos de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 da tabela de incidência do ICMS/IPI (TIPI) e o art. 12, VII, da Lei Complementar 
nº� 114/02, que dispõe sobre a isenção de IPVA;
RESOLVE:
Art� 1º Designar os peritos examinadores de trânsito abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor Junta psicológica, com obje-
tivo de avaliar os candidatos encaminhados pelo DETRAN/AC, conforme Anexo I desta Portaria:
I – JANE MARY FERRAZ DA COSTA – CRM 360/AC
II - EDMO ORLANDO F� COELHO – CRM 087/AC
III - GUSTAVO PONTES M� DA SILVA – CRM 971/AC
Art� 2º A Junta Médica deverá ser realizada na CLINICA CLINSTRAN  com endereço na Avenida Nações Unidas, nº� 2457, Bairro Estação Experi-
mental, Rio Branco/AC, às 09h00min (nove horas) no dia 16/06/2021 (quarta-feira),
Art� 3º Esta portaria tem efeito imediato�
Certifica-se,
Publique-se,
Cumpra-se�
Rio Branco/AC,  11  de junho 2021�

Taynara Martins Barbosa
Presidente do DETRAN/AC

Anexo I Portaria DETRAN Nº 331, DE 11 de junho de 2021�
Eliete Barros de Oliveira


