
Retificação sobre o Edital Nº 016/2016 – SECULT - IV EDITAL DE PRÊMIO DE 

INCENTIVO À PRODUÇÃO - AUDIOVISUAL EM ALAGOAS 

 

Onde Lia-se:  

3.4 – O certame em questão permite a inscrição de quatro (04) categorias de proponentes, a 

saber: 

LONGA-METRAGEM 

a) Primeira Categoria - (investe em dois (02) projetos de LONGA-METRAGEM, 

com um valor de R$ 700.000,00 - setecentos mil reais) cada, a serem contratados pelo 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE com recursos do Fundo 

Setorial do Audiovisual - FSA, estando, portanto, sujeitos a legislação especifica do 

referido Fundo. Nesta categoria poderão se inscrever empresas com registro regular e 

classificadas como produtoras brasileiras independentes na ANCINE, nos termos da Lei 

12.485/2011 e da Instrução Normativa nº 91, pertencentes ou não a grupos econômicos, 

que estejam registradas na Junta Comercial ou, no caso das sociedades simples, no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, possuindo, pelo menos, um dos seguintes CNAE’s 

(Cadastro Nacional de Atividade Econômica) como atividade principal ou secundária: 

 

TELE-FILME 

b) Segunda Categoria – (premia dois (02) projetos de TELE-FILME com um valor de 

R$ 300.000,00 – trezentos mil reais) cada, a serem contratados pelo Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE com recursos do Fundo Setorial do 

Audiovisual - FSA, estando, portanto, sujeitos a legislação especifica do referido Fundo. 

Nesta categoria poderão se inscrever empresas com registro regular e classificadas 

como produtoras brasileiras independentes na ANCINE, nos termos da Lei 12.485/2011 

e da Instrução Normativa nº 91, pertencentes ou não a grupos econômicos, que estejam 

registradas na Junta Comercial ou, no caso das sociedades simples, no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, possuindo, pelo menos, um dos seguintes CNAE’s (Cadastro 

Nacional de Atividade Econômica) como atividade principal ou secundária: 

 

 

Leia-se:  

3.4 – O certame em questão permite a inscrição de quatro (04) categorias de proponentes, e 

todas elas, as empresas devem ser alagoanas, com sede fixa NO ESTADO DE ALAGOAS e 

documentos comprobatórios em anexo, a saber: 

 

LONGA-METRAGEM 

a) Primeira Categoria - (investe em dois (02) projetos de LONGA-METRAGEM, 

com um valor de R$ 700.000,00 - setecentos mil reais) cada, a serem contratados pelo 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE com recursos do Fundo 

Setorial do Audiovisual - FSA, estando, portanto, sujeitos a legislação especifica do 

referido Fundo. Nesta categoria poderão se inscrever empresas com registro regular e 

classificadas como produtoras ALAGOANAS, sediadas em Alagoas, e cadastradas 

como independentes na ANCINE, nos termos da Lei 12.485/2011 e da Instrução 



Normativa nº 91, pertencentes ou não a grupos econômicos, que estejam registradas na 

Junta Comercial ou, no caso das sociedades simples, no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, possuindo, pelo menos, um dos seguintes CNAE’s (Cadastro Nacional de 

Atividade Econômica) como atividade principal ou secundária: 

 

TELE-FILME 

b) Segunda Categoria – (premia dois (02) projetos de TELE-FILME com um valor de 

R$ 300.000,00 – trezentos mil reais) cada, a serem contratados pelo Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE com recursos do Fundo Setorial do 

Audiovisual - FSA, estando, portanto, sujeitos a legislação especifica do referido Fundo. 

Nesta categoria poderão se inscrever empresas com registro regular e classificadas 

como produtoras ALAGOANAS, sediadas em Alagoas, e cadastradas como  

independentes na ANCINE, nos termos da Lei 12.485/2011 e da Instrução Normativa nº 

91, pertencentes ou não a grupos econômicos, que estejam registradas na Junta 

Comercial ou, no caso das sociedades simples, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

possuindo, pelo menos, um dos seguintes CNAE’s (Cadastro Nacional de Atividade 

Econômica) como atividade principal ou secundária: 

 

Acrescenta-se no item 3.6.3 - Sobre a Equipe técnica, um novo item A7: O currículo de toda a 

equipe técnica deverá constar neste envelope, comprovando a capacidade de realização dos 

técnicos envolvidos na produção do filme. (Critério de avaliação do edital)   

 

Onde Lia-se:  

5.2 – O prêmio será contabilizado na escrituração da pessoa jurídica recebedora, de forma a 

compor a receita por ela auferida, cabendo a mesma, incluí-la quando da elaboração da 

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e recolher o tributo 

previsto na legislação em vigor.  

 

Leia-se:  

5.2 – O prêmio será contabilizado na escrituração da pessoa jurídica alagoana como descrito 

no item 3.4, recebedora, de forma a compor a receita por ela auferida, cabendo a mesma, incluí-

la quando da elaboração da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – 

DIPJ e recolher o tributo previsto na legislação em vigor.  

 

 

 


