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Secretaria de Estado da Cultura -  Secult

PORTARIA Nº 50/2021.                 Maceió-AL, 01 de setembro de 2021. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

A Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas - SECULT torna pública a 
retificação e inclusão de anexos ao Edital Nº 04/2021 - Edital de Incentivo a 
Produção Audiovisual - Processo Administrativo nº E:02600.0000001554/2019, 
publicado em Diário Oficial do Estado de Alagoas em 11 de agosto de 2021, 
Página 14, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens e subitens.  

Onde se lê: 
Edital Nº 04/2021 – SECULT/AL 
IV EDITAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 
ALAGOAS 

Leia-se: 
Edital Nº 04/2021 – SECULT/AL 
V PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 
ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES 

Onde se lê: 

O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, 
torna pública a abertura das inscrições para o IV PRÊMIO DE INCENTIVO À 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM ALAGOAS. O período para submissão dos 
projetos iniciará aos 11 de agosto de 2021 até 24 de setembro de 2021, respeitando 
o que preleciona o artigo 20, §2º, I, da Lei Federal de nº 8.666/1993. Além disso, 
o certame será regido pela Lei Federal de nº 9.610/2008, bem como a Lei Estadual 
de nº 6.292/1992, que cria o Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais –
FDAC – e pelo Decreto nº 3.993/2008, que dispõe sobre o regimento do FDAC. 
Por conseguinte, os recursos são suplementados pelo Fundo Setorial do 
Audiovisual, regido pelas disposições da Lei de nº 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007 e pelo Regulamento 
Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - 
PRODAV, disponível no portal da ANCINE na internet. Desta feita, em 
consonância com as condições a seguir aduzidas: 

Leia-se: 
O Governo do Estado de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, 
torna pública a abertura das inscrições para o V PRÊMIO DE INCENTIVO À 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ 
DIEGUES. O período para submissão dos projetos iniciará aos 11 de agosto de 
2021 até 24 de setembro de 2021, respeitando o que preleciona o artigo 20, §2º, 
I, da Lei Federal de nº 8.666/1993. Além disso, o certame será regido pela Lei 
Federal de nº 9.610/2008, bem como a Lei Estadual de nº 6.292/1992, que cria o 
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais – FDAC – e pelo Decreto nº 
3.993/2008, que dispõe sobre o regimento do FDAC. Por conseguinte, os recursos 
são suplementados pelo Fundo Setorial do Audiovisual, regido pelas disposições 
da Lei de nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, pelo Decreto nº 6.299, de 12 de 
dezembro de 2007 e pelo Regulamento Geral do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV, disponível no portal da 
ANCINE na internet. Desta feita, em consonância com as condições a seguir 
aduzidas: 

Onde se lê: 
3.1 As inscrições para o V EDITAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL EM ALAGOAS, por meio da submissão dos projetos para pro-
dução de Longa-Metragem, Tele-Filme, Obra Seriada, Curtas-Metragem e Pro-
jeto de Cursos de Formação, estarão abertas no período 11 de agosto de 2021 até 
24 de setembro de 2021. 

Leia-se: 
3.1 As inscrições para o V PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL EM ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES, por meio da 
submissão dos projetos para produção de Longa-Metragem, Tele-Filme, Obra 
Seriada, Curtas-Metragem e Projeto de Cursos de Formação, estarão abertas no 
período 11 de agosto de 2021 até 24 de setembro de 2021. 

Onde se lê: 
V - CURTA-METRAGEM - B 
a) Quinta Categoria – investe em seis (04) projetos de CURTA-METRA-
GEM - CATEGORIA B com um valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para 
cada obra, totalizando R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a serem con-
tratados pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. Aqui serão acolhidas 
inscrições de pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no Estado de Alagoas, 
com finalidade cultural expressa em seu estatuto, contrato social ou comprovante 
de Microempreendedor Individual. 

Leia-se: 
V - CURTA-METRAGEM - B 
a) Quinta Categoria – investe em quatro (04) projetos de CURTA-
METRAGEM - CATEGORIA B com um valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais) para cada obra, totalizando R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), a
serem contratados pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas. Aqui serão 
acolhidas inscrições de pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no Estado 
de Alagoas, com finalidade cultural expressa em seu estatuto, contrato social ou 
comprovante de Microempreendedor Individual. 

Onde se lê: 
VII - CURSOS DE FORMAÇÃO 
1. Sétima Categoria – investe em quatro (04) projetos de Cursos de Formação em 
Audiovisual – cursos entre 10 e 50 horas na área do audiovisual, 
em cada bloco de curso (plataforma) e que atenda a seguinte definição: 

Leia-se: 
VII - CURSOS DE FORMAÇÃO 
a) Sétima Categoria – investe em quatro (04) projetos de Cursos de Formação 

em Audiovisual – cursos entre 10 e 50 horas na área do audiovisual, em cada 
bloco de curso (plataforma) e que atenda a seguinte definição: 

Onde se lê: 
1.5. No ato da inscrição, o proponente deverá indicar a qual categoria seu 
projeto concorrerá. Frise-se, ainda, que cada projeto deverá ter inscrição 
individual, com todos os documentais apensados e gêneros discriminados. 
1.6. Um projeto audiovisual de longa-metragem, obra seriada, telefilme ou curta 
e ou cursos de formação, contemplado neste edital não poderá receber recursos 
de outros editais vinculados à chamada pública ancine/fsa nº 01/2018 
coinvestimentos regionais lançados no Estado de Alagoas. 
1.7. As inscrições serão feitas pelo produtor, pessoa jurídica de direito privado, 
sem limites de submissão dos projetos nas categorias. Dessa forma, as inscriçoes 
serão efetuadas mediante a entrega do seguinte material, em envelope lacrado: 
1.7.1. Envelope nº 01 - Documentação da produtora: 

Leia-se: 
3.5. No ato da inscrição, o proponente deverá indicar a qual categoria seu 
projeto concorrerá. Frise-se, ainda, que cada projeto deverá ter inscrição 
individual, com todos os documentais apensados e gêneros discriminados. 
3.6. Um projeto audiovisual de longa-metragem, obra seriada, telefilme ou 
curta e ou cursos de formação, contemplado neste edital não poderá receber 
recursos de outros editais vinculados à chamada pública ancine/fsa nº 01/2018 
coinvestimentos regionais lançados no Estado de Alagoas. 
3.7. As inscrições serão feitas pelo produtor, pessoa jurídica de direito 
privado, sem limites de submissão dos projetos nas categorias. Dessa forma, as 
inscriçoes serão efetuadas mediante a entrega do seguinte material, em envelope 
lacrado: 
3.7.1. Envelope nº 01 - Documentação da produtora: 

Onde se lê: 
1.7.2. Envelope nº 2 - Roteiro ou equivalente, nos seguintes termos: 

Leia-se: 
3.7.2. Envelope nº 2 - Roteiro ou equivalente, nos seguintes termos: 

Onde se lê: 
1.7.3. Envelope nº 3 – Equipe Técnica dos Filmes e Cronograma 
Físico/Financeiro detalhado. 

a) Equipe Técnica dos Filmes: 
X. Para obras que tenham contratação de atores, devem respeitar a 

proporcionalidade do item A.6 em todos os níveis, tais como: elenco 
principal, elenco de apoio, elenco figurante e outros. Essa 
proporcionalidade deverá está explicitamente no projeto de acordo 
com o Anexo V. 

Leia-se: 
3.7.3. Envelope nº 3 – Equipe Técnica dos Filmes e Cronograma 

Físico/Financeiro detalhado 
a) Equipe Técnica dos Filmes: 

X. Para obras que tenham contratação de atores, devem respeitar a 
proporcionalidade do item 3.7.3, a), VI deste edital em todos os 
níveis, tais como: elenco principal, elenco de apoio, elenco figurante 
e outros. Essa proporcionalidade deverá está explicitamente no 
projeto de acordo com o Anexo V. 

Onde se lê: 
1.7.4. Envelope nº 2 para categoria 07 – Cursos de Formação: 

Leia-se: 
3.7.4. Envelope nº 2 para categoria 07 – Cursos de Formação: 

Onde se lê: 
1.8. Poderão se inscrever para concorrência do item 7 (Cursos) empresas com 
registro regular na ANCINE e classificação como agente brasileiro independente, 
conforme Instrução Normativa nº 91, pertencentes ou não a grupos econômicos, 
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e que estejam registradas na ANCINE com, pelo menos, um dos seguintes CNAEs 
(Cadastro Nacional de Atividade Econômica) como atividade principal ou 
secundária: 

Leia-se: 
3.8. Poderão se inscrever para concorrência do item 7 (Cursos) empresas 
com registro  regular na ANCINE e classificação como agente brasileiro 
independente, conforme Instrução Normativa nº 91, pertencentes ou não a grupos 
econômicos, e que estejam registradas na ANCINE com, pelo menos, um dos 
seguintes CNAEs (Cadastro Nacional de Atividade Econômica) como atividade 
principal ou secundária: 

Onde se lê: 
1.9. Retorno de investimento (Cursos): De acordo com os Parâmetros 
Obrigatórios para Edital de Capacitação - Anexo VII, em seu item 13. Retorno do 
Investimento: 13.1 O retorno dos valores investidos pelo FSA ocorrerá da 
seguinte forma: 

Leia-se: 
3.9. Retorno de investimento (Cursos): De acordo com os Parâmetros 
Obrigatórios para Edital de Capacitação - Anexo VII, em seu item 13. Retorno do 
Investimento: 13.1 O retorno dos valores investidos pelo FSA ocorrerá da 
seguinte forma: 

Onde se lê: 
1.10. Roteiros derivados de outras obras intelectuais deverão ser acompanhados 
de autorização expressa do detentor dos direitos autorais. 
1.11. Exceto os documentos exigidos no Envelope nº 01, todos os demais, deverão 
ser entregues em 03 (três) vias. 
1.12. As cópias deverão ser devidamente autenticadas em cartório. 
1.13. Na condição de proponente, é vedada a participação nos seguintes casos: 

Leia-se: 

3.10. Roteiros derivados de outras obras intelectuais deverão ser 
acompanhados de autorização expressa do detentor dos direitos autorais. 
3.11. Exceto os documentos exigidos no Envelope nº 01, todos os demais, 
deverão ser entregues em 03 (três) vias. 
3.12. As cópias deverão ser devidamente autenticadas em cartório. 
3.13. Na condição de proponente, é vedada a participação nos seguintes 
casos: 

Onde se lê: 
1.14. É vedada a alteração da empresa proponente, salvo nos casos de cisão, fusão 
ou incorporação, quando poderá ser admitida a troca desta pela nova empresa 
resultante de um desses processos de reorganização empresarial, desde que haja 
anuência do agente financeiro à alteração subjetiva e sejam observados os limites 
de propostas e financeiros previstos nesta chamada pública, bem como sejam 
preservadas as condições para o contrato de investimento. 
1.15. Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos 
provenientes do FSA deverão prever recursos técnicos de legendagem descritiva 
e audiodescrição, 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: 
3.14. É vedada a alteração da empresa proponente, salvo nos casos de cisão, 
fusão ou incorporação, quando poderá ser admitida a troca desta pela nova 
empresa resultante de um desses processos de reorganização empresarial, desde 
que haja anuência do agente financeiro à alteração subjetiva e sejam observados 
os limites de propostas e financeiros previstos nesta chamada pública, bem como 
sejam preservadas as condições para o contrato de investimento. 
3.15. Todos os projetos de produção audiovisual que empregarem recursos 
provenientes do FSA deverão prever recursos técnicos de legendagem descritiva 
e audiodescrição, 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. 

Onde se lê: 
4.5. A segunda, apenas para os projetos habilitados, consistirá na avaliação 
técnica, que levará em consideração a ‘qualidade artística’ e a ‘viabilidade 
financeira’ dos projetos, a  ser realizada por comissão formada por no mínimo 7 
(sete) membros, com reconhecida experiência em avaliação de editais e 
conhecimento técnico na área para seleção das propostas, observando-se na 
composição as questões de diversidade de gênero e etnia, atribuindo-se pontuação 
de 1 a 5 – com os respectivos pesos, com média final máxima de 100 pontos, nos 
seguintes moldes: 

ITEM JULGADO NOTA PESO 
Qualidade técnica do projeto (apresentação, estrutura do 
projeto, exposição de motivos, justificativa e concepção); De 01 a 05 05

Contribuição artística (temas abordados, originalidade, 
criatividade, capacidade de realização); De 01 a 05 05

Viabilidade físico-financeira (uso dos recursos, destinação, 
cronograma e exequibilidade); De 01 a 05 02

Currículos dos Profissionais envolvidos; De 01 a 05 02
Profissionais negros (autodeclarados pretos ou pardos) ou 
profissionais indígenas (autodeclarados indígenas), na 
função de direção, no caso de obras audiovisuais ou na 
função de produção executiva nas demais categorias deste 
Edital; 

05 02

Profissionais mulheres (autodeclaradas mulheres), na 
função de direção, no caso de obras audiovisuais ou na 
função de produção executiva nas demais categorias deste 
Edital; 

05 01

Profissionais LGBTQIA+ (autodeclarades LGBTQIA+), 
na função de direção, no caso de obras audiovisuais ou na
função de produção executiva nas demais categorias deste 
Edital; 

05 01

Proponentes com domicílio fiscal em cidades do interior do
Estado 05 02

CURSOS DE FORMAÇÃO – ITEM 07
Experiência em Cursos de formação na área do
Audiovisual (empresas que comprove experiência pregressa 
na organização 
de cursos e/ou oficinas relacionados à atividade cultural e 
audiovisual.) 

De 01 a 05 04

Viabilidade Financeira De 01 a 05 02
Currículos dos Profissionais envolvidos De 01 a 05 02
Consistência e viabilidade do orçamento físico-financeiro De 01 a 05 02

Leia-se: 

4.5. A segunda, apenas para os projetos habilitados, consistirá na avaliação 
técnica, que levará em consideração a ‘qualidade artística’ e a ‘viabilidade 
financeira’ dos projetos, a  ser realizada por comissão formada por no mínimo 7
(sete) membros, com reconhecida experiência em avaliação de editais e
conhecimento técnico na área para seleção das propostas, observando-se na 
composição as questões de diversidade de gênero e etnia, atribuindo-se
pontuação nos seguintes moldes:

Aspectos Pontuação Peso Nota Final 
I. Qualidade técnica do projeto 
(apresentação, estrutura do projeto, 
exposição de motivos, justificativa e 
concepção) 

5 5 25

II. Contribuição artística (temas 
abordados, originalidade, criatividade, 
capacidade de realização) 

5 6 30

III. Viabilidade Físico-financeira (uso dos 
recursos, destinação, cronograma e 
exequibilidade) 

5 3 15

IV. Currículos (proponentes, produtoras, 
integrantes da equipe básica do projeto e 
demais profissionais envolvidos) 

5 3 15

V. Profissionais Negros (profissionais 
negros 
–autodeclarados pretos ou pardos) OU 
Profissionais Indígenas (profissionais 
indígenas - autodeclarados), na função de 
Direção, no caso de obras audiovisuais, ou 
na função de produção executiva nas 
demais categorias deste Edital 

2 1 2 

VI. Profissionais autodeclaradas Mulheres: 
(na função de Direção, no caso de obras 
audiovisuais, ou na função de produção 
executiva nas demais categorias deste 
Edital) 

4 1 4 

VII. Profissional LGBTQIA+ (na função de 
Direção, no caso de obras audiovisuais, ou 
na função de produção executiva nas 
demais categorias deste Edital) 

1 1 1 

VIII. Proponentes (CNPJ) com domicílio 
fiscal (sede) em cidades do interior do 
estado 

3 1 3 

Onde se lê: 
4.13. Poderão ser selecionados 02 (dois) projetos por pessoa jurídica em cada 
categoria prevista no item 3.4. 
4.14. Os proponentes poderão ser selecionados com apenas 01 (um) projeto de 
Curso de Formação. Caso seja contemplado em mais de um, deverá escolher o 
projeto que será executado, abdicando de outro(s) projeto(s) vencendores. 
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Leia-se: 
4.13. O Proponente só pode ganhar até 2 (dois) projetos audiovisuais 
por categoria do edital, desde que sejam projetos de diretores distintos; Um
diretor só poderá executar 1 (um) projeto audiovisual no edital. Caso seja 
contemplado em mais de um, deverá escolher o projeto que será executado, 
abdicando de outro(s) projeto(s) vencedor(es); 
4.14. Um proponente só pode ganhar 1 (um) projeto de curso de 
formação. Caso seja contemplado em mais de um, deverá escolher o projeto 
que será executado, abdicando de outro(s) projeto(s) vencedor(es). 

Inclui-se: 

4.15. Para os curtas-metragens, o proponente vencedor deverá 
obrigatoriamente contemplar ao menos 1 (um) item de acessibilidade 
(Libras e/ou Legendagem Descritiva e/ou Audiodescrição) em seu 
projeto final – este deverá ser entregue com tal recurso conforme 
escolha do proponente. 

Onde se lê: 
7.6. Os filmes concluídos deverão ter em seus letreiros de apresentação e após os 
créditos finais, em cartela única, com no mínimo 05 (cinco) segundos de duração, 
os seguintes dizeres: "FILME PRODUZIDO COM RECURSOS DO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS (FDAC) – IV EDITAL DE 
INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM ALAGOAS - 2021- SE-
CRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – GOVERNO DE ALAGOAS, con-
tendo as logomarcas da cada instituição: da Secretaria de Estado da Cultura, do 
IV Edital de Incentivo à Produção Audiovisual em Alagoas - 2021e NDP AL 
(caso utilize equipamentos para produção dos filmes). 

Leia-se: 
7.6. Os filmes concluídos deverão ter em seus letreiros de apresentação e 
após os créditos finais, em cartela única, com no mínimo 05 (cinco) segundos de 
duração, os seguintes dizeres: "FILME PRODUZIDO COM RECURSOS DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS (FDAC) – V
PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 
ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES, contendo as logomarcas da cada 
instituição: da Secretaria de Estado da Cultura, do V Edital de Incentivo à 
Produção Audiovisual em Alagoas - 2021e NDP AL (caso utilize equipamentos 
para produção dos filmes). 

Onde se lê: 
Edital Nº 01/2021 – SECULT 

IV EDITAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM ALA-
GOAS 

Lista de Anexo do IV EDITAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIO-
VISUAL EM ALAGOAS 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
ANEXO II - MODELO DE ORÇAMENTO 
ANEXO III - PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS PARA EDITAL DE PRODU-
ÇÃO (ANCINE) 
ANEXO IV - CRONOGRAMA 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE ELENCO 
ANEXO VII - PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS PARA EDITAL DE CAPA-
CITAÇÃO/FORMAÇÃO 
ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE RECURSO 
ANEXO IX – CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO (PARA PROPONENTES 
DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

Leia-se: 

Edital Nº 04/2021 – SECULT  
V PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 

ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES 

Lista de Anexo do V PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL EM ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
ANEXO II - MODELO DE ORÇAMENTO 
ANEXO III - PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS PARA EDITAL DE 
PRODUÇÃO (ANCINE) 
ANEXO IV - CRONOGRAMA 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE ELENCO 
ANEXO VII - PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS PARA EDITAL DE
CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO
ANEXO VIII - FORMULÁRIO DE RECURSO 

ANEXO IX – CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO (PARA  PROPONENTES 
DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
ANEXO X – TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA NEGRA 
OU INDÍGENA 
ANEXO XI – TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE MULHER 
ANEXO XII – TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE LGBTQIA+ 

Onde se lê: 
ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE ELENCO1

Leia-se: 
ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE DE ELENCO1

1 Cada endereço apresentado deverá ser seguido de comprovante de
residência para identificação da residência do corpo de elenco. Seguindo as 
porcentagens do item .7.3, a), VI deste edital 

Onde se lê: 
ANEXO VIII 
EDITAL nº 04/2021 – EDITAL DE INCENTIVO À 
PRODUÇÃOAUDIOVISUAL EM ALAGOAS 

Leia-se: 
ANEXO VIII 
EDITAL Nº 04/2021 
V PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM 
ALAGOAS - PRÊMIO CACÁ DIEGUES 

Inclui-se: 

ANEXO X 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO - NEGRO OU INDÍGENA 

Eu, [NOME COMPLETO], abaixo assinado(a), de nacionalidade 

[NACIONALIDADE], nascido(a) em __/__/____, no município de [CIDADE], 

estado civil [INFORMAR ESTADO CIVIL], residente e domiciliado(a) à 

[ENDEREÇO COMPLETO], CEP nº [INFORMAR CEP 00000-000], portador 

da cédula de identidade nº [NÚMERO DA IDENTIDADE], expedida em 

__/__/____ , órgão expedidor [ÓRGÃO], CPF nº [NÚMERO DO CPF], ocupante 

da função de [FUNÇÃO NO PROJETO – DIREÇÃO ou PRODUÇÃO 

EXECUTIVA], do projeto [NOME DO PROJETO INSCRITO NO EDITAL], 

declaro, sob as penas da lei, que sou: 

(    ) preto ou  

(    ) pardo ou

(    ) indígena. 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções 
prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis. 

[CIDADE], [DIA] de [MÊS] de 2021. 

___________________________________________ 
Assinatura do declarante 

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade 
ideológica 
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, 
se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 
é particular. 

Inclui-se: 
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ANEXO XI 
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO – MULHER 

Eu, [NOME COMPLETO], abaixo assinada, de nacionalidade

[NACIONALIDADE], nascida em __/__/____, no município de [CIDADE], 

estado civil [INFORMAR ESTADO CIVIL], residente e domiciliada à 

[ENDEREÇO COMPLETO], CEP nº [INFORMAR CEP 00000-000], portador 

da cédula de identidade nº [NÚMERO DA IDENTIDADE], expedida em 

__/__/____ , órgão expedidor [ÓRGÃO], CPF nº [NÚMERO DO CPF], ocupante 

da função de [FUNÇÃO NO PROJETO – DIREÇÃO ou PRODUÇÃO 

EXECUTIVA], do projeto [NOME DO PROJETO INSCRITO NO EDITAL], 

declaro, sob as penas da lei, declaro, sob as penas da lei, que sou mulher. 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções 
prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis. 

[CIDADE], [DIA] de [MÊS] de 2021. 

___________________________________________ 
Assinatura do declarante 

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade 
ideológica 
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, 
se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 
é particular. 

Inclui-se: 
ANEXO XII 

TERMO DE AUTODECLARAÇÃO - LGBTQIA+ 

Eu, [NOME COMPLETO], abaixo assinado(a), de nacionalidade 

[NACIONALIDADE], nascido(a) em __/__/____, no município de [CIDADE], 

estado civil [INFORMAR ESTADO CIVIL], residente e domiciliado(a) à 

[ENDEREÇO COMPLETO], CEP nº [INFORMAR CEP 00000-000], portador 

da cédula de identidade nº [NÚMERO DA IDENTIDADE], expedida em 

__/__/____ , órgão expedidor [ÓRGÃO], CPF nº [NÚMERO DO CPF], ocupante 

da função de [FUNÇÃO NO PROJETO – DIREÇÃO ou PRODUÇÃO 

EXECUTIVA], do projeto [NOME DO PROJETO INSCRITO NO EDITAL], 

declaro, sob as penas da lei, que sou LGBTQIA+. 

Estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções 
prescritas no Código Penal* e às demais cominações legais aplicáveis. 

[CIDADE], [DIA] de [MÊS] de 2021. 

___________________________________________ 
Assinatura do declarante 

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade 
ideológica 
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia 
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, 
se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 
é particular. 

. .

Secretaria de Estado da Segurança Pública -  SSP

PORTARIA/SSP Nº 1356/2021

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando que a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL) busca 
atuar de maneira ativa e pautada na prevenção da violência contra a mulher, seja 
ela servidora dos órgãos, instituições ou corporações que compõem a estrutura 
organizacional da SSP/AL, seja ela integrante da sociedade civil;
Considerando que foi criada, no âmbito da SSP/AL, a Comissão de Articulação de 
Políticas de Segurança Pública para Prevenção da Violência Contra a Mulher, de 
acordo com a Portaria/SSP n.º 0280/2021, publicada no Diário Oficial do dia 08 de 
março de 2021 e o Processo nº E:02100.0000004398/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o conjunto de medidas institucionais a serem implementadas pelos 
gestores responsáveis por cada órgão que integra a Secretaria de Segurança Pública 
de Alagoas com o objetivo de coibir  práticas de abusos sexuais, combate à cultura 
do assédio e de qualquer tipo de violência contra a mulher.

Art. 2º - Promover, por intermédio da Comissão de Articulação de Políticas de 
Segurança Pública para Prevenção da Violência Contra a Mulher,  ciclos de 
palestras e/ou seminários  voltados à prevenção da violência contra a mulher, a 
serem realizados nos órgãos que compõem a Segurança Pública de Alagoas, sendo 
autorizado o contato direto com os comandantes, chefes, diretores dos grupamentos, 
batalhões, diretorias ou setores, e Delegado Geral ou diretores de área de Polícia 
Civil para articulação do cronograma das ações, bem como por provocação dos 
atores supramencionados, conforme identificação da necessidade.

Parágrafo único - Os referidos ciclos de palestras devem percorrer o Estado, de 
acordo com a disponibilidade e calendário elaborados pela Comissão de Articulação 
de Políticas de Segurança Pública para Prevenção da Violência Contra a Mulher, 
juntamente com os gestores das unidades onde serão realizadas as palestras.

Art. 3º - Criar um LINK com o título: “DENÚNCIAS DE ASSÉDIO E 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO, CLIQUE AQUI”, disponível em local de destaque na 
página inicial da intranet  da instituição e, ao ser clicado, deverá fazer um link com 
o portal E-OUV ALAGOAS (https://e-ouv.al.gov.br/), canal que recebe denúncias 
no âmbito do Estado de Alagoas.

Art. 4º - Incluir, nos currículos dos cursos de formação, aperfeiçoamento e 
especialização de cada órgão, uma carga horária específica para tratar a violência 
de gênero, atendimento às mulheres vítimas de violência e o combate ao machismo 
estrutural, alinhada com a ementa e plano de capacitação, elaborados pela Chefia 
de Ensino Integrado da SSP/AL em conjunto com a Comissão de Articulação de 
Políticas de Segurança Pública para Prevenção da Violência Contra a Mulher da 
SSP/AL, conforme Lei Estadual nº 8.388, de 10 de março de 2021, que altera o 
Art. 12 da Lei nº 6.548. Observando-se a adequação de acordo com a carga horária 
total de cada curso.

Art. 5º - Encaminhar o servidor que tenha cometido agressão, abuso, assédio e/ou 
violência para participar de ações promovidas pela Secretaria de Estado da Mulher 
e/ou outro órgão relacionado a esta temática, de acordo com parceria firmada com 
a SSP/AL.

Art. 6º - Os órgãos de segurança deverão acompanhar e indicar seus respectivos 
efetivos garantindo a participação nas ações previstas no Art. 2º desta Portaria, as 
quais serão ofertadas pela SSP por meio da Chefia de Ensino Integrado em conjunto 
com a Comissão de Articulação de Políticas de Segurança Pública para Prevenção 
da Violência Contra a Mulher da Secretaria de Segurança Pública.

Art. 7º - Convidar os servidores em cargos de chefia e gestão de cada instituição, 
que compõe a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, para participarem 
de palestras relativas ao tema, sejam estas promovidas pelo próprio órgão, quer 
sejam promovidas pela própria Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de 
conscientizar os gestores e responsáveis pelas tomadas de decisão da necessidade 
do combate à cultura do assédio e de qualquer tipo de violência contra a mulher.

Art. 8º - Notificar, via processo SEI, à Comissão de Articulação de Políticas de 
Segurança Pública para Prevenção da Violência Contra a Mulher da Secretaria de 
Segurança Pública todo e qualquer procedimento administrativo ou sindicância 
disciplinar que verse sobre violência de gênero ou assédio sexual e que tenha como 


