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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa de que trata o presente Termo Aditivo 
ocorre através do Programa de trabalho - 19.122.0004.2001.0000 – Manutenção 
das Atividades do Órgão, PI 002259 - Todo Estado, Natureza da despesa 3.3.90.39-
12 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica – (Locação de Máquina e Equipa-
mentos), Fonte 0100000000 - Recursos do Tesouro Estadual SIGNATÁRIOS: Sr. 
Pablo Viana da Silva, pela SECTI, pela SECTI e Eric Francisco Sales dos Santos, 
CENTURY LTDA.
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Secretaria de Estado da Cultura - SECULT/AL
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

PORTARIA Nº 142/2016             Maceió, 09 de agosto de 2016.

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, 
tendo em vista o que consta no Edital nº 16/2016, publicado no DOE, de 29 de 
julho de 2016, TORNA PÚBLICO AS ALTERAÇÕES CONFORME ABAIXO, 
permanecendo inalteradas as demais condições insertas no respectivo Regulamento.
Onde consta no ítem: 
3.11 – Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos 
provenientes do FSA deverão prever recursos técnicos de legendagem descritiva 
e áudiodescrição, ambos gravados em canais dedicados de dados, vídeo e áudio e 
respectivamente, que permitam o seu acionamento e desligamento, e LIBRAS – 
Língua Brasileira de Sinais.
Leia-se: 
3.11 – Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos 
provenientes do FSA deverão prever recursos técnicos de legendagem descritiva 
e áudiodescrição, ambos gravados em canais dedicados de dados, vídeo e áudio e 
respectivamente, que permitam o seu acionamento e desligamento, e LIBRAS – 
Língua Brasileira de Sinais.
“Parágrafo Único: A mesma produtora (ou produtor) poderá concorrer em duas 
(02) categorias, sendo uma proposta enviada para Longa-Metragem ou Tele Filme, 
e a outra para curtas Metragens (Ficção, Animação ou Documentário).”  
Referente ao Cronograma
Onde constava: 
Anexo V – CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Período das Inscrições 29 de julho a 12 de setembro de 2016
Analise dos Documentos 13 de setembro de 2016
Julgamento das Propostas 14 à 16 de setembro 2016
Publicação do resultado preliminar  20 de setembro de 2016
Prazo de Recurso 22 à 27 de setembro de 2016 
Resultado do Recurso 29 de setembro de 2016 

Leia-se: 
Anexo V – CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Período das Inscrições 29 de julho a 13 de outubro de 2016
Análise dos Documentos 14 a 18 de outubro de 2016
Publicação dos Habilitados 19 de outubro de 2016 
Recurso de habilitação 20 e 21 de outubro de 2016 
Resultado Final de Habilitação 25 de outubro de 2016 
Julgamento das Propostas 26 de outubro à 10 de novembro de 2016
Publicação do resultado preliminar 18 de novembro de 2016
Prazo de Recurso 19 à 23 de novembro de 2016 
Resultado Final 30 de novembro de 2016 

MELLINA TORRES FREITAS
Secretária de Estado da Cultura

. .

Secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas - SSP
EVENTOS FUNCIONAIS ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR

DESPACHO – Nº 1975/GS/AE/2016

1 – Tratam-se de procedimentos referentes a despesas de natureza eventual, 
relacionadas à concessão de indenização por apreensão de arma de fogo e/ou 
drogas.

2 – Trata-se de despesa de exercício anterior, a qual é regulada pelo Decreto n. 
48.049, de 15 de abril de 2016.

3 – Vale mencionar que, devido ao fechamento do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFEM no mês de novembro de 2015, não houve 
tempo hábil para executar todos os pagamentos no exercício anterior. 

4 – Sendo assim, em atenção ao que preconiza o art. 47 do mencionado diploma 
legal, reconheço as dívidas referentes aos procedimentos relacionados abaixo.

5 – As despesas serão alocadas no seguinte programa de trabalho:
PT: 06.183.0004.2351.0000 – Manutenção das Atividades de Políticas da 
Segurança Pública
PTRES: 190018
PI: 000939
Natureza da Despesa: 33.90.92 – Despesa de Exercício Anterior
Sub Elemento: 62 – Premiação cult/cien/art/desp/e outras não reconhecidas
Fonte: 0100
6 – Ademais, saliento que este reconhecimento é exequível na execução 
orçamentária e financeira para o exercício vigente e que seu impacto não impedirá 
ou prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria de Estado até o final 
do exercício sem a necessidade de aumento na dotação disponível. 

7 – Outrossim, a manifestação positiva acerca da dotação orçamentária e da 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da dívida encontra-se juntada às 
fls. retro.

8 – Destarte, cumpra-se o §3º do art. 47 do Decreto n. 48.049/2016, publicando 
este Despacho no DOE.

9 - Vale salientar que a Procuradoria Geral do Estado já se manifestou nos autos, 
acerca da legalidade do pagamento da despesa, 

10 – Remetam-se os autos a SEPLAG e ato contínuo à Controladoria Geral do 
Estado para que se manifeste nos termos do art. 47, inciso V, do Decreto n. 48.049, 
de 15 de abril de 2016.

11 – Após a manifestação positiva da Controladoria sigam os autos à SUPOFC, 
para execução do pagamento.

Maceió/AL, 09 de setembro de 2016.

PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR – CEL QOC PM
Secretário de Estado da Segurança Pública

DESPACHO – Nº 1976/GS/AE/2016

1 – Tratam-se de procedimentos referentes a despesas de natureza eventual, 
relacionadas à concessão de indenização por apreensão de arma de fogo e/ou 
drogas.

2 – Trata-se de despesa de exercício anterior, a qual é regulada pelo Decreto n. 
48.049, de 15 de abril de 2016.

3 – Vale mencionar que, devido ao fechamento do Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFEM no mês de novembro de 2015, não houve 
tempo hábil para executar todos os pagamentos no exercício anterior. 

4 – Sendo assim, em atenção ao que preconiza o art. 47 do mencionado diploma 
legal, reconheço as dívidas referentes aos procedimentos relacionados abaixo.

5 – As despesas serão alocadas no seguinte programa de trabalho:
PT: 06.183.0004.2351.0000 – Manutenção das Atividades de Políticas da 
Segurança Pública
PTRES: 190018
PI: 000939
Natureza da Despesa: 33.90.92 – Despesa de Exercício Anterior
Sub Elemento: 62 – Premiação cult/cien/art/desp/e outras não reconhecidas
Fonte: 0100
6 – Ademais, saliento que este reconhecimento é exequível na execução 
orçamentária e financeira para o exercício vigente e que seu impacto não impedirá 
ou prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria de Estado até o final 
do exercício sem a necessidade de aumento na dotação disponível. 

7 – Outrossim, a manifestação positiva acerca da dotação orçamentária e da 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da dívida encontra-se juntada às 
fls. retro.


