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EDITAL Nº 05/2016 – SECULT/AL 

  EDITAL DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO 

PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DE ALAGOAS 

RPV-AL 2016 

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas 

atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o 

presente Edital de inscrição no Livro de Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas – 

RPV-AL, ao espeque da Lei nº 6.513, de 22.09.2004, alterada pela Lei nº 7.172, de 30.06.2010, 

através do qual será concedida 01 (uma) inscrição para este ano no mencionado Registro, em 

conformidade com as condições a seguir aduzidas: 

 

Cláusula Primeira - Será considerado como Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas, apto, na 

forma prevista na Lei acima citada, a ser inscrito no RPV-AL, a pessoa natural que detenha os 

conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e para a preservação de aspectos da 

cultura tradicional ou popular de uma comunidade estabelecida no Estado de Alagoas, nas áreas 

de: Danças e Folguedos da Cultura Popular, Literatura Oral e/ou Escrita, Gastronomia, Música, 

Artes Cênicas, Artesanato, dentre outras. 

Cláusula Segunda - Considerar-se-á habilitado para pedido de inscrição no RPV-AL, os que, 

abrangidos na definição de Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas, atenderem, ainda aos 

seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro, residente no Estado de Alagoas há mais de 20 (vinte) anos, contados da data do 

pedido de inscrição; 

b) tenha participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte) anos, contados da data do 

pedido de inscrição, comprovada através de: Carteira de Instituições Corporativas, cujo objeto 

esteja em consonância com o estatuto legal; ou declaração expedida pela Associação dos 

Folguedos Populares de Alagoas – ASFOPAL; ou citações em livros, artigos e/ou demais 

publicações de pesquisadores de renome; ou por meio de fotos ou textos publicados em material 

impresso datados; ou por declaração firmada por 03 (três) pessoas reconhecidamente idôneas, 

que tenham sido ou estejam radicados na localidade onde o candidato atue; 

c) estar capacitado a transmitir seus conhecimentos ou suas técnicas à sociedade, de forma 

presencial e/ou por intermédio dos mais diversos meios de comunicação. 

Cláusula Terceira - O prazo para a entrega dos pedidos de inscrição será de 30 (trinta) dias, a 

contar da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de Alagoas, de segunda-feira a 

quinta-feira das 09h às 13h, e na sexta-feira das 09h às 12h, no Setor de Protocolo da Secretaria 

de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT, situada na Pç. Marechal Floriano Peixoto, 517, 

Centro, Maceió/AL. 

Cláusula Quarta - Somente serão aceitos os formulários de inscrição padrão, disponíveis no 

portal da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas – SECULT (www.cultura.al.gov.br) ou na 

sede da SECULT, preenchidos de maneira legível e assinados pelos responsáveis que, com a 

formulação do pedido, declaram concordar com as normas deste Edital e os termos da 

Legislação específica acima referida. 

Cláusula Quinta - Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas neste 

Edital e apresentadas fora do prazo estabelecido. A documentação incompleta implica na 

automática desclassificação do pedido de inscrição. 

http://www.cultura.al.gov.br/
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Cláusula Sexta - Formulado o requerimento de inscrição, a Secretária de Estado da Cultura, 

considerando habilitado à inscrição do candidato, mandará publicar edital no Diário Oficial do 

Estado e em jornal de ampla circulação na capital do Estado, para conhecimento público das 

candidaturas e eventual impugnação por qualquer pessoa no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da publicação. 

Cláusula Sétima - Ultrapassado o prazo para conhecimento e impugnação, uma Comissão 

Especial, composta de 05 (cinco) membros, designada pela Secretária de Estado da Cultura 

entre pessoas de notório saber e reputação ilibada na área cultural específica, elaborará relatório 

acerca dos habilitados, em número de 01 (uma) inscrição para este ano, em conformidade com o 

Art. 2º, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.513/04, cuja redação foi alterada pela Lei nº 7.172/2010. 

Parágrafo único: A referida comissão utilizará os seguintes critérios para avaliação, com a 

respectiva pontuação, comum a todos os segmentos contemplados neste edital: 

Critérios  Pontuação 

Sustentabilidade cultural – manifestações em processo de extinção Até 10 

Currículo do participante Até 40 

Reconhecimento na sua comunidade e por outros segmentos como 

transmissor e fomentador desse saber. 
Até 40 

Cultura dos povos tradicionais (indígenas e/ou quilombolas) Até 10 

Cláusula Oitava - O relatório contendo o nome de 01 (um) habilitado será apresentado pela 

Comissão Especial que o elaborou, em audiência pública, a ser realizada no Conselho Estadual 

de Cultura, que expedirá Resolução sobre a idoneidade dos candidatos e registro no Patrimônio 

Vivo do Estado de Alagoas – RPV-AL. 

Cláusula Nona - Considerado apto, o candidato a Registro no Patrimônio Vivo do Estado de 

Alagoas – RPV-AL, nos termos da Resolução citada no artigo anterior, será determinado pela 

Secretária de Estado da Cultural a sua inscrição mediante ato próprio a ser publicado na 

Imprensa Oficial. 

Cláusula Décima - A Secretaria de Estado da Cultura oferecerá os meios necessários para que 

os inscritos no Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas – RPV-AL, possam cumprir 

o que estabelece o Capítulo IV, artigos 5° e 6°, da Lei n° 6.513, de 22 de setembro de 2004, e 

acompanhará o fiel cumprimento dos deveres a eles atribuídos na referida Lei. 

Cláusula Décima Primeira – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Maceió/AL, 22 de Abril de 2016. 

 

 

MELLINA TORRES FREITAS 

Secretária de Estado da Cultura 


