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EDITAL Nº 15/2020 
Edital de premiação para Valorização e/ou Preservação do Patrimônio Material e 

Imaterial Alagoano 
Processo Administrativo nº E:02600.0000000992/2020 

 
 

O Governo do Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura de 
Alagoas, torna público o presente Edital que trata de premiar, por seleção, trabalhos 
representativos de ações desenvolvidas voltadas à preservação do Patrimônio Cultural 
Alagoano, em razão da sua originalidade, criatividade, relevância e caráter exemplar, nos 
termos e condições estabelecidos neste Edital. O presente certame faz parte do conjunto de 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem realizadas pela SECULT/AL, a fim da 
execução no âmbito do Estado de Alagoas da Lei Nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir 
Blanc. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O presente Edital visa selecionar e premiar as iniciativas preservacionistas desenvolvidas 
em âmbito estadual por pessoas físicas e/ou jurídicas, objetivando o reconhecimento de 
trabalhos desempenhados em prol do Patrimônio Cultural do Estado de Alagoas, tanto de 
natureza material como imaterial. 

1.2. O presente Edital compreenderá a seguinte etapa de seleção: 

a) Etapa 1: Habilitação Jurídica e seleção, de caráter classificatório e eliminatório. 

b) Etapa 2: Seleção das propostas, de caráter classificatório e eliminatório. 

1.3. Serão automaticamente desclassificados os projetos cujos proponentes tiverem sua 
atuação cultural vinculada a práticas de desrespeito às leis ambientais, às mulheres, 
crianças, aos jovens, idosos, afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos ou a outros 
povos e comunidades tradicionais, à população de baixa renda, às pessoas com 
deficiência, à comunidade LGBTQI+, ou que expresse qualquer outra forma de 
preconceito ou de incentivo ao uso abusivo de álcool ou outras drogas. 

1.4. O presente edital encontra-se em consonância com as demandas do setor cultural local e 
embasado no programa de Fomento e Incentivo à Cultura Alagoana, cujo objetivo é 
fomentar e incentivar a cultura alagoana por meio de editais destinados à produção 
artística das diversas linguagens e segmentos culturais. O referido programa é integrantes 
do PPA 2020 – 2023 do Governo do Estado de Alagoas. 

1.5. Ficam limitados ao recebimento de até 02 (duas) premiações por pessoa física e 02 (duas) 
premiações por pessoa jurídica, nos editais de fomento, lançados através da Secult/al, com 
os recursos oriundos da Lei Federal 14017/2020, Aldir Blanc. 

1.6. Fica estabelecido que 50% (cinquenta) dos prêmios previstos no presente certame deverão 
ser destinados a povos e comunidades tradicionais (afrodescendentes, povos indígenas, 
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povos ciganos e outros), minorias (comunidade LGBTQIA+, pessoa com deficiência) e 
projetos que sejam liderados por mulheres. 

1.7. Caso a quantidade das propostas em um determinado recorte apresente percentual inferior 
ao disponibilizado, o quantitativo remanescente será redistribuído para os demais recortes, 
a critério da Gestão pública. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto do presente Edital é de selecionar e premiar 40 ações de excelência no campo do 

Patrimônio Cultural de Alagoas, no sentido de reconhecer, valorizar e incentivar as 
práticas preservacionistas, de transmissão de saberes e fazeres, de sustentabilidade e 
demais conhecimentos, bem como iniciativas de preservação da memória, das expressões 
e das manifestações culturais. 

 
3. DO CONCURSO E SUA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. O Edital de premiação para Valorização e/ou Preservação do Patrimônio Material e 

Imaterial Alagoano é um concurso para seleção e premiação de ações desenvolvidas nos 
últimos 02 (dois) anos ou que estejam em desenvolvimento, voltadas à preservação do 
Patrimônio Cultural de Alagoas, tanto de natureza material, como de natureza imaterial. 
 

3.2. Poderão se inscrever no presente Edital: 
 

a) Pessoa física, maior de 18 anos, residente no Estado de Alagoas, e com atuação 
social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural há pelo menos 2 (dois) anos 
de forma ininterrupta; 

b) Grupos ou Coletivos - agrupamentos de duas ou mais pessoas físicas, sem 
personalidade jurídica e que seja representado por pessoa física, de acordo com a 
condição do item a) mediante apresentação de declaração de representação, 
conforme estabelecido no item 7.4.1 d). Será exigida atuação social ou 
profissionalmente nas áreas artística e cultural há pelo menos 2 (dois) anos de forma 
ininterrupta; 

c) Pessoa jurídica de direito privado, dotada de natureza cultural, sem fins lucrativos 
e em atividade em Alagoas de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

3.3. A comprovação de atuação profissional no Estado de Alagoas poderá ser realizada através 
de fotografias, certificados, matérias de jornais ou de sites, impressos, revistas ou cartazes, 
CDs, DVDs, publicações em redes sociais e cartas de reconhecimento e recomendação 
órgãos públicos, entidades, associações comunitárias ou culturais, entre outros materiais. 

 
4. DOS IMPEDIMENTOS 

 

4.1. É vedada a participação de membros da Comissão de Seleção, bem como de seus 
cônjuges, ascendentes, descendentes em qualquer grau, além de seus sócios comerciais. 

4.2. É vetada proposta de pessoa física que tenha como proponente funcionário público, 
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funcionário terceirizado, cargos de confiança ou estagiários do Governo do Estado de 
Alagoas, lotados na Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. 

4.3. É vedada a proposta de pessoa jurídica que tenha como membro de sua diretoria 
funcionário público, funcionários terceirizados, cargos de confiança ou estagiários do 
Governo do Estado de Alagoas, lotados na Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. 

4.4. Pessoas físicas individuais não poderão apresentar ações que efetivamente foram 
realizadas no âmbito de pessoa jurídica, fundações e organizações governamentais e 
sociedade civil. 

4.5. É vedada a participação de proponente que esteja em situação de pendência, 
inadimplência, falta de prestação de contas em contratos e/ou convênios celebrados com 
a Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. 

4.6. É vedada a participação de pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos; 

4.7. Fica vedada a participação de proponentes residentes em outros estados da federação; 

4.8. É vedada a participação de pessoas Jurídicas de qualquer natureza que apresentem 
trabalhos realizados por pessoa física individual; 

4.9. É vedada inscrições com arquivos anexados que não permitam sua visualização. 

4.10. Em observância ao § 1º do Art. 9º do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, 
não serão elegíveis os inscritos referidos no item 3.2 que foram contemplados em editais 
com o mesmo objeto de entes municipais com os recursos provenientes da Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020 de ações emergenciais destinadas ao setor cultural. 

4.11. As Irregularidades relacionadas aos impedimentos, constatadas a qualquer tempo, 
implicarão em desclassificação da proposta. 

 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da Lei Nº 14.017, 

de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc, repassados para a Secretaria de Estado da 
Cultura de Alagoas por meio de conta vinculada ao Fundo Estadual de Cultura, através da 
Plataforma +Brasil. 

5.2. As despesas decorrentes da realização deste objeto estão programadas em dotação 
orçamentária proveniente do Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais - FDAC, 
prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo: 

Fonte: 0175 

Programa de Trabalho: 1339202074234 – Implantação do FICA -Fomento e 
Incentivo à Cultura Alagoana. 

Rubrica: 33.90.31 

Orçamento: Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais - FDAC 

 

5.3. Os recursos para os projetos selecionados serão liberados em parcela única. 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro - Maceió - AL – CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ.: 08.629.503/0001-32 
 

 
6. DA PREMIAÇÃO 
 
6.1. Serão distribuídos até 40 (quarenta) prêmios, com valor total de R$ 275.000,00, (duzentos 

e setenta e cinco mil reais), conforme descrito a seguir: 

a) Faixa 1 - 25 (vinte e cinco) prêmios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando 
R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) destinado a pessoas físicas; 

b) Faixa 2 - 15 (quinze) prêmios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 
100.000,00 (cem mil reais), destinado a grupos ou coletivos; 

c) Faixa 3 - 05 (cinco) prêmios de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado a pessoas jurídicas. 

6.2. No caso de desistência ou impedimento legal de algum projeto contemplado e em havendo 
disponibilidade orçamentária e financeira, poderá a Secretaria de Estado da Cultura de 
Alagoas (SECULT/AL) selecionar um novo projeto, respeitando a ordem de classificação 
determinada na ata de julgamento pela comissão de seleção. 

6.3. Os selecionados deverão, obrigatoriamente, ter conta corrente, preferencialmente no Banco 
do Brasil, para recebimento e movimentação dos recursos pagos pela SECULT/AL. 

 
 
7. DAS INSCRIÇÕES 
 

7.1. As inscrições ocorrerão no período de 20 de outubro de 2020 a 03 de dezembro de 2020. 

7.2. As inscrições serão realizadas através do sistema online CUCA – Cadastro Único da 
Cultura Alagoana – conforme link: https://cuca.al.gov.br.  A inscrição é gratuita, e aberta 
a qualquer pessoa maior de 18 anos.  

7.3. As inscrições poderão, também, ser realizadas de forma presencial no mesmo período 
estabelecido no item 7.1, no horário das 10h às 14h, na sede da Secretaria de Estado da 
Cultura, Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Maceió – AL.  

7.4. A documentação necessária para a inscrição deverá ser entregue em envelope lacrado 
contendo: 

 

7.4.1. PARA PROPONENTES – PESSOA FISICA 
 

ENVELOPE 01 

a) Formulário de inscrição - Anexo I; 

b) Declaração de Impedimentos - Anexo III; 

c) Declaração de representação (exigida para casos de grupos ou 
coletivos) – Anexo IV; 

d) Currículo ou portfólio; 

e) Cópia de documentos (CPF, RG e comprovante de residência); e 

f) Dados bancários do proponente (nome do banco, nº da conta, nº da 
agencia). 
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ENVELOPE 02 g) Informações da Ação - Anexo II; 

 
 
 

7.4.2. PARA PROPONENTES – PESSOA JURÍDICA 
 

ENVELOPE 01 

a) Ficha de inscrição - Anexo I; 

b) Declaração de Impedimentos - Anexo III; 

c) Declaração de representação - Anexo IV; 

d) Currículo ou portfólio; 

e) Cópia dos documentos do representante legal (CPF, RG e 
comprovante de residência); 

f) Estatuto ou contrato social ou declaração de MEI da pessoa jurídica 
e suas alterações; 

g) Comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ; e 

h) Dados bancários da Instituição (nome do banco, nº da conta, nº da 
agencia). 

ENVELOPE 02 i) Informações da Ação - Anexo II. 

 
 

 
7.5. Cada Proponente físico ou jurídico, só poderá apresentar uma única inscrição no referido 

edital. 

7.6. Os formulários padronizados (Anexos I, II, III e IV) estão disponibilizados na internet 
pelo Canal “CUCA” (http://cuca.al.gov.br) ou através do site 
(http://www.cultura.al.gov.br), na aba Editais e Concursos e deverão ser entregues 
devidamente preenchidos, em formato digital (cd, dvd, pen drive ou similar) e salvos em 
formato PDF, assinados pelo proponente, quando for o caso. 

7.7. A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima ou em desacordo com 
o estabelecido no presente Edital implicará na inabilitação do proponente. 

7.8. Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados ou com prazo de validade vencido. 

7.9. A documentação exigida para a inscrição (item 7.4) deverá ser entregue na sede da 
SECULT/AL em envelope lacrado, endereçado da seguinte forma: 
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Envelope 01 
 

DESTINATÁRIO: 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS – SECULT/AL 
 

EDITAL Nº 15/2020 
Edital de premiação para Valorização e/ou Preservação do Patrimônio Material e 

Imaterial Alagoano 
 

ENVELOPE 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
NOME DO PROJETO 

 
Setor de Protocolo 

 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro 

Maceió - AL – CEP 57020-190. 
 

 
Envelope 02 

 

DESTINATÁRIO: 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE ALAGOAS – SECULT/AL 
 

EDITAL Nº 15/2020 
Edital de premiação para Valorização e/ou Preservação do Patrimônio Material e 

Imaterial Alagoano 
 

ENVELOPE 02 
PROPOSTA 

 
NOME DO PROJETO 

 
Setor de Protocolo 

 
Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n – Centro 

Maceió - AL – CEP 57020-190. 
 

 
 
 
7.10. Para as inscrições via correio serão consideradas somente aquelas entregues na 

modalidade de SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), sendo desconsideradas as 
inscrições postadas após a data de encerramento estabelecida no item 7.1, deste edital. 

7.11. Não serão aceitos documentos entregues por terceiros ou em local adverso ao descrito no 
item 7.9. 
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7.12. Cada proponente físico ou jurídico poderá apresentar apenas 01 (um) projeto. 

 
8. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS 
 
 

8.1. O presente edital envolverá uma etapa de seleção que compreende a Habilitação Jurídica 
e a Seleção de caráter classificatório e eliminatório. 

8.2. A etapa da habilitação jurídica consiste na análise documental, a mesma será realizada 
pela Comissão de Análise de Projetos – CAP, pertencente à SECULT/AL e fará a 
conferência da documentação apresentada pelo candidato no ato da inscrição, 
confrontando com as exigências do edital. 

8.3. A Comissão de Análise de Projetos – CAP emitirá parecer técnico habilitando o 
proponente e justificando as inabilitações. 

8.4. A etapa de seleção consiste na análise das propostas que serão avaliadas pela Comissão de 
Análise do Mérito e Seleção que será composta por 03 (três) membros designados pela 
Comissão de Análise de Projetos – CAP, convidados e de notório saber no seguimento 
cultural, que serão responsáveis por avaliar o MÉRITO dos projetos habilitados, a qual 
será devidamente publicada através do Diário Oficial do Estado de Alagoas. 

8.5. A Comissão de Análise do Mérito e Seleção analisará e selecionará os Projetos Técnicos 
dos proponentes inscritos no presente Edital em sessão aberta e em ambiente que atenda 
a todos os protocolos sanitários, por motivo da situação decorrente da pandemia da Covid-
19, e procederá ao julgamento dos mesmos segundo os critérios estabelecidos no item 8.6, 
registrando em ata sua decisão acerca da seleção dos projetos. 

8.6. Serão adotados como mérito das ações os seguintes critérios e pontuações para efeito de 
julgamento:  

I - Avaliação inicial de seleção;  

II - Avaliação classificatória;  

III - Parecer de julgamento final.  

8.6.1. Na avaliação inicial de seleção, a Comissão identificará se: 

a) O impacto da ação na valorização e/ou preservação do patrimônio cultural alagoano 
é inequívoco. 

b) A ação possui relevância para a memória, a identidade e a cultura alagoana. 

c) A ação merece divulgação e reconhecimento público. 

d) A ação está em consonância com os princípios relativos à preservação ou 
salvaguarda. 

8.6.2. Uma vez aprovada na avaliação inicial de seleção, passa para a avaliação classificatória, 
cujos critérios a serem observados são os seguintes: 

 

CRITÉRIOS PESO PONTOS PONTUAÇÃO 

A) Qualidade da Proposta: os objetivos e o público-
alvo da ação estão evidenciados; as etapas de 

4 0 a 5 0 a 20 
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trabalho são coerentes com os objetivos propostos; 
a ação atingiu os objetivos a que se propôs; 

B) Qualidade Metodológica: A metodologia utilizada 
na ação está explicitada e é consistente com os seus 
objetivos. A metodologia apresenta perspectivas 
inovadoras; 

3 0 a 5 0 a 15 

C) Relevância: observar a importância no ambiente 
sócio cultural em que se insere; o significado para o 
patrimônio cultural do Estado; o foco em ampliação do 
acesso e da capacidade de expressão de referências 
culturais e o foco em patrimônio em risco; 

2 0 a 5  0 a 10 

D) Abordagem transversal do patrimônio: apresenta, 
transversalidade com demais ações e/ou políticas locais, 
de forma intersetorial, como iniciavas nas áreas de 
educação, meio ambiente, planejamento urbano, 
Turismo e diretos humanos, entre outros; 

 

2 0 a 5 0 a 10 

E) Originalidade e criatividade: A ação apresenta 
elementos que lhe conferem caráter de ineditismo e 
singularidade, inovando seja na metodologia, na técnica, 
nos processos ou nos resultados alcançados; 

3 0 a 5 0 a 15 

F) Capacidade de mobilização e participação social: 
Demonstra capacidade de articular diferentes grupos 
sociais atinentes e incentivar a participação social na 
formulação, implementação e/ou execução das ações, 
observando se houve mobilização no desenvolvimento 
da ação (planejamento, formulação, execução, 
avaliação, onde cabível); 

2 0 a 5 0 a 10 

G) Compromisso social, cultural e ambiental: A ação 
demonstra compromisso com a comunidade e localidade 
em que está inserida, considerando os usos e acessos 
comunitários do bem patrimonial, as articulações com 
outras iniciavas culturais e possíveis benefícios locais 
indiretos, assim como a sustentabilidade local; 

2 0 a 5 0 a 10 

H) Investimento no potencial humano e comunitário: 
A ação favorece a dinamização da economia local com 
evidências de compartilhamento de benefícios à 
comunidade. 

2 0 a 5 0 a 10 

 

8.6.3. O Parecer de Julgamento Final é uma justificava argumentava, levando em conta a 
análise especializada dos jurados sobre as ações, coerente com os critérios de avaliação 
das etapas anteriores. 

8.7. Os projetos avaliados pelos critérios estabelecidos no item 8.6.2 terão os seguintes pontos: 

a) 0 (zero) ponto: Ausência de informações ou não atendimento do critério (projeto 
desclassificado); 

b) 01 (um) ponto: Baixo atendimento do critério. A ação atende timidamente ou de forma 
precária ao critério analisado.  

c) 03 (três) pontos: Moderado atendimento do critério. A ação atende parcialmente ao 
critério, ainda necessitando de maior aperfeiçoamento.  

d) 05 (cinco) pontos: Alto atendimento do critério. A ação atende integralmente ao critério 
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analisado. 

8.8. Serão desclassificados os projetos que obtiverem pontuação 0 (zero) em qualquer critério, 
constante do item 8.6.2, por ausência de informações ou por não atenderem ao exigido no 
critério. 

8.9. Serão eliminadas as propostas: 

a) Cuja documentação não esteja completa; 

b) Ausência de informações ou não atendimento aos critérios estabelecidos no item 
8.6.2; 

c) Que forem inscritos de forma inadequada ou incompleta, ou que apresentem 
quaisquer outras incorreções que não atendam às exigências do presente Edital. 

8.10. Não será permitida a mudança do proponente (pessoa física ou jurídica) em nenhuma das 
etapas do processo desse Edital. 

8.11. Os membros da Comissão de Análise do Mérito e Seleção ficam impedidos de participar 
da avaliação dos projetos que estiverem em processo de seleção nos quais: 

a) Tenham interesse direto ou indireto na matéria; 

b) Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham 
participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações 
ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 2º grau, inclusive. 

8.12. O membro da Comissão de Análise do Mérito e Seleção que incorrer em impedimento 
deve comunicar o fato aos demais membros da Comissão e a SECULT/AL, abstendo- se 
de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar. 

8.13. Será vetado a qualquer membro da Comissão de Análise do Mérito e Seleção votar por 
procuração. 

8.14. A Comissão de Análise do Mérito e Seleção fará a avaliação de todas as propostas 
habilitadas na análise documental, confrontando com as exigências do edital. 

8.15. Os membros da Comissão de Seleção, em reunião, classificarão em ordem decrescente os 
projetos avaliados. 

8.16. Havendo empate entre as propostas, será promovido o desempate, com prioridade para a 
iniciativa que obtiver maior pontuação sucessivamente nos critérios de “A” a “C” 
conforme item 8.6.2. 

8.17. A Comissão de Seleção deverá elaborar um parecer com o resultado da seleção 
devidamente assinado por todos os membros da Comissão. 

8.18. Caberá a Comissão de Seleção encaminhar à SECULT/AL a lista dos selecionados e a 
lista de classificados, que serão chamados no caso de eventuais desistências ou 
impedimentos e iniciativas selecionados. 

8.19. A lista dos selecionados e a lista de classificados deverão conter: 

Nome do projeto e do proponente; e 

Nota obtida na avaliação. 
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8.20. A SECULT/AL publicará a relação dos proponentes classificados e selecionados, no 
Diário Oficial do Estado, página da cultura na internet (www.cultura.al.gov.br), no CUCA 
(http://cuca.al.gov.br) e em demais meios de comunicação. 

8.21. Caberá pedido de recurso (Anexo V) à Comissão de Seleção do Edital, com apresentação 
de justificativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado 
da seleção (vide cronograma, item 9). 

 

9. DO CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do edital no DOE/AL, em jornal de 
grande circulação estadual e em jornais dos 
municípios alago anos, quando houver, bem como 
por outros meios de comunicação; 

20 de outubro de 2020 

Período de Inscrição; 
De 20 de outubro de 2020 a 03 de 

dezembro de 2020 
Período de anulação ou revogação do edital (5 dias 
úteis) 

De 20 de outubro de 2020 a 26 de 
novembro de 2020 

Período de análise da habilitação jurídica - Análise 
documental 

04 de dezembro de 2020 

Período de análise da Seleção - Análise do mérito De 05 a 11 de dezembro de 2020 
Divulgação do resultado da etapa de habilitação 
jurídica e de seleção 

14 de dezembro de 2020 

Período de recursos (5 dias úteis) De 14 a 18 de dezembro de 2020 
Período de análise dos recursos De 18 a 20 de dezembro de 2020 
Divulgação do Resultado Final no Diário Oficial de 
Alagoas. 

21 de dezembro de 2020 

 
9.1. O prazo para impugnação deste Edital, em atendimento ao art. 41 da Lei nº 8.666/1993 

em conformidade com seu inciso 1º estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à 
data da abertura dos envelopes, devendo a impugnação ser respondida no prazo de até 3 
(três) dias úteis. 

 
10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
10.1. O resultado final do processo de seleção será publicado no Diário Oficial do Estado, 

divulgado na página da cultura na internet (www.cultura.al.gov.br), no CUCA 
(http://cuca.al.gov.br) e em demais meios de comunicação. 

 
11. DO PAGAMENTO DO PRÊMIO 
 
11.1. O pagamento do Prêmio, será efetuado através de depósito em conta corrente, para o 

proponente do projeto premiado, ocorrendo no exercício de 2020, mediante a 
disponibilidade de recursos à época.  
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

12.1. O presente Edital, e os demais atos decorrentes, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, e estarão disponíveis nos endereços eletrônicos: www.cultura.al.gov.br e 
http://cuca.al.gov.br.  

12.2. Os selecionados poderão ser convidados pela SECULT/AL para a divulgação de seus 
projetos, na mídia em geral, sendo-lhes vetada a exigência de cachês ou qualquer outra 
modalidade de pagamento. 

12.3. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou terminem em dia de expediente 
normal da SECULT/AL, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente. 

12.4. A SECULT/AL não se responsabiliza pelo uso de qualquer imagem ou qualquer obra de 
propriedade intelectual usada por quaisquer dos selecionados. 

12.5. Todos os documentos encaminhados à SECULT/AL, referentes a este Edital, passarão a 
fazer parte dos acervos da secretaria para fins de pesquisa, documentação e mapeamento 
da produção sociocultural e socioeducativa, razão pela qual não serão devolvidas aos 
proponentes. 

12.6. O proponente deverá manter atualizado os seus dados cadastrais enquanto estiver 
participando do processo seletivo. 

12.7. A SECULT/AL reserva o direito de realizar comunicações, solicitar documentos ou 
informações aos proponentes, por telefone ou meio eletrônico, exceto as informações ou 
convocações que exijam publicação na imprensa oficial. 

12.8. O não cumprimento das cláusulas contidas no presente Edital pelos premiados implicará 
na declaração de sua idoneidade, seja pessoa física ou jurídica e na devolução dos valores 
recebidos, acrescidos de multa de 10% (dez por centro), bem como a tomada das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 

12.9. O presente certame poderá ser reaberto para ampliação de vagas, caso haja a reversão ao 
Estado de Alagoas de recursos por parte dos municípios alagoanos, conforme versa o Art. 
12. do Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020. 

12.10. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, seja por decisão unilateral da SECULT/AL, seja por motivo de interesse público ou 
exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização 
ou reclamação de qualquer natureza. 

12.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió para dirimir quaisquer questões decorrentes 
do presente Edital. 

12.12. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:  
 

ANEXO I – Formulário de Inscrição; 

ANEXO II – Informações da Ação; 

ANEXO III – Declaração de Impedimentos 

ANEXO IV – Declaração de Representação; 
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ANEXO V – Formulário de Recurso; e 

ANEXO VI – Termo de Autodeclaração. 
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Secretária Executiva de Estado da Cultura 
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