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PSICOLÓGICAS – EDITAL DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS 2017
5.

DO REQUERIMENTO PARA O CREDENCIAMENTO

5.1.
5.2

6.1.1
a,b,c)

6.1.2

Pagamento da taxa de credenciamento/renovação

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

b)

c)

CND Municipal – Expedida pela Prefeitura do município onde
funcionará a Clínica Médica Psicológica;

d)
e)

6.1.3

CONSTA FOLHA

Contrato Social e Aditivos (sociedade) ou registro comercial
(empresa individual) conforme o caso acompanhado dos aditivos.
CND Federal – Certidão negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal;
CND Estadual – Expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Alagoas;

a)

CONSTA FOLHA

Requerimento de credenciamento (Modelo no Anexo I), com
indicação do local em que serão realizadas as atividades,
devidamente datado e assinado pelo proprietário da clínica.

CONSTA FOLHA

CND FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica;
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo TST
– Tribunal Superior do Trabalho

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CONSTA FOLHA

Declaração do(s) proprietário(s) e do(s) responsável(is) técnico(s) da
clínica médica e psicológica de que irá dispor de infraestrutura física
conforme exigência da Resolução CONTRAN 425/2012, artigo 16º e
de normas vigentes expedidas pelo DETRAN/AL, previstas neste
Projeto Básico conforme o Anexo II;

a)

b)

Declaração do(s) proprietário(s) e do(s) responsável(is) técnico(s) da
clínica médica e psicológica de que irá dispor de infraestrutura física
destinada à instalação do ponto de CAPTURA AO VIVO DE FOTO,
ASSINATURA e BIOMETRIA (CAV), com dimensões mínimas de 2,00m
x 2,00m (dois por dois metros), com ventilação e iluminação
adequadas.
Relação dos responsáveis técnicos das áreas de medicina e
psicologia e dos médicos e psicólogos com as respectivas titulações
específicas, conforme Resoluções CONTRAN 425/2012 em seu artigo
18º, CETRAN 17/2013, CFM 2.114/2014 (“Em instituições que prestam
serviços médicos em uma única especialidade, o diretor técnico deverá ser
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possuidor do título de especialista registrado no CRM na respectiva área de
atividade em que os serviços são prestados”) e de normas vigentes pelo

DETRAN/AL conforme o Anexo III;
(cópias autenticadas por cartório ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do original para
conferência e autenticação por servidor do DETRAN/AL)
1. Diploma de conclusão do curso de medicina/psicologia:
médico/psicólogo;
2. Da carteira do Conselho Regional de Medicina de Alagoas
(CREMAL)/ Conselho Regional de Psicologia de Alagoas (CRP-AL);

b)

3. Título de Especialista em Medicina de Tráfego para o médico e
Título de Especialista em Psicologia do Trânsito para o psicólogo,
conforme o Art. 18 da Resolução Contran 425/2012.
4. Comprovante de quitação com o CREMAL e o CRP-15;
5. Comprovante de pagamento da taxa de credenciamento;

c)
6.4
6.4.1.

6.5.
6.5.1.
a)
b)
c)
d)

6. Ficha profissional contendo foto 3x4, três assinaturas e modelo do
carimbo a ser utilizado.
Relação e descrição dos aparelhos e equipamentos (Anexo IV),
conforme previsto na resolução CONTRAN 425/2012, Art.16º e neste
Projeto Básico (item 9.1.2).

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CONSTA FOLHA

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

CONSTA FOLHA

Os responsáveis técnicos das clínicas médicas e psicológicas devem
apresentar os seguintes documentos:
Identidade e CPF (fotocópias autenticadas);
Certidão negativa da Vara de Execução Penal do Município sede da
clínica médica e psicológica e do Município onde reside;
Certidão negativa de execuções criminais expedida pelo cartório da
comarca de seu domicílio ou residência; (Estadual)
Certidão negativa de execuções criminais expedida pela Justiça
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Federal; (Federal)

e)

f)

Certidão negativa expedida pelo cartório de distribuições cíveis
demonstrando não estar impossibilitado para o pleno exercício das
atividades comerciais (insolvência, falência, interdição ou
determinação judicial etc.), expedidas no local de seu domicílio ou
residência;

Comprovante de residência, título de eleitor e certificado de
reservista (fotocópias autenticadas).

6.5.2

Declaração de inexistência de fatos impeditivos nos termos
definidos no Anexo V.

6.5.3

Declaração de que não emprega menores nos termos definidos no
Anexo VI.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

Declaração de que não exerce cargo, função ou emprego em órgão
da administração pública direta ou nas entidades da administração
pública indireta federal, estadual ou municipal nos termos do Anexo
VII.

Declaração de que não possui credenciamento do DETRAN/AL em
outra atividade ou serviço nos termos do Anexo VIII, com exceção do
credenciamento para a junta médica do DETRAN/AL.
Termo contratual da Clínica com o banco conveniado com o
DETRAN/AL.
(Já solicitado no item 5.2) Cópia do comprovante de pagamento da
Taxa de Credenciamento da Clínica (ou de sua Renovação) junto ao
DETRAN/AL, referente ao exercício atual.
Declaração de que os integrantes (sócios proprietários ou
responsáveis técnicos) da clínica médica e psicológica não mantêm
qualquer vínculo com proprietários de Centros Formadores de
Condutores, fabricantes de placas e tarjetas de identificação de
veículos ou com os servidores do DETRAN-AL, seja este vínculo
pessoal, funcional ou societário nos termos do Anexo IX.
6.5.8.1. É considerado vínculo pessoal o parentesco em linha reta
ou colateral até o 3º grau.
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8.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PARA FUNCIONAMENTO

a)

Alvará de localização e funcionamento ou documento equivalente
fornecido pelo órgão competente;

b)

CONSTA FOLHA

cópia da planta baixa do imóvel (croquis em escala de 1:100),
acompanhada de fotografias da fachada e de todas as
dependências;
cópia da RAIS da empresa, ou CTPS do corpo funcional;

c)
d)

atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
Documentação comprobatória do local, representada por contrato
de aluguel, de comodato, registro de contrato de compra e venda ou
escritura pública, em nome de um dos sócios proprietários ou em
nome da pessoa jurídica solicitante;

e)

f)

cópias autenticadas da cédula de identidade e da carteira de
trabalho com o respectivo registro dos demais funcionários;

g)

Registros atualizados dos médicos, dos psicólogos e da clínica em
seus respectivos Conselhos de Classes.

h)

Escala de trabalho com a respectiva carga horária de cada médico e
de cada psicólogo que pertença ao quadro funcional da clínica.

9.

VISTORIA TÉCNICA E JULGAMENTO

CONSTA FOLHA

Consta Laudo (Relatório) de vistoria de Clínica aprovando as
condições de funcionamento da Clínica.
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