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O SUBPROCURADOR-GERAL DO ESTADO, JOSÉ CLÁUDIO ATAIDE 
ACIOLI, DESPACHOU EM DATA DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, OS SE-
GUINTES PROCESSOS:

PROCESSO: E:05101.0000014150/2021 - INTERESSADO: Coordenação da Co-
ordenadoria Jurídica -ASSUNTO: Ouvidoria: Solicitação de providências - DES-
PACHOSUB PGE/GAB N° 1473/2021 - Aprovo o DESPACHO JURÍDICO PGE/
PA/CD Nº 2092/2021 (8815605), da lavra Coordenação da Procuradoria Admi-
nistrativa, o qual acolheu o DESPACHO JURÍDICO PGE-PA 8801963, por suas 
razões e fundamentos jurídicos, conclusivo pela possibilidade jurídica da edição 
de Portaria pelo Detran, com atenção a ressalva contida no tópico 5 do Despacho 
8801963. 2. Ao DETRAN para as providências ulteriores.

PROCESSO: E:05101.0000013091/2021 - INTERESSADO: @nome_interessa-
do@ - ASSUNTO: Contratos e Convênios: Formalização/Alteração de Convênios 
sem Repasse - DESPACHO PGE/GAB N° 3.993/2021 - Conheço e aprovo o DES-
PACHO PGE-PLIC-CD, presente nos autos (doc. SEI nº 8879792), da lavra da 
Coordenação da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios, o qual acolheu 
o DESPACHO PGE-PLIC (8874342), com os fatos e fundamentos nele contidos, 
conclusivo pela encampamento do Parecer DETRAN PROC2 (8595288), o qual 
opina pela possibilidade jurídica de celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Con-
vênio de Cooperação Mútua Nº 01/2021. 2. Reitero a recomendação de que, no 
caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autorida-
de consulente responde de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de 
eventual realização de procedimento sem a devida observância das recomendações, 
cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. 3. Destarte, remetam os autos 
ao Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas – DETRAN, para providências 
necessárias.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Maceió/AL, 17 de setembro de 2021.

MAILSON LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
Responsável pela resenha

A COORDENADORA EM EXERCÍCIO DA PROCURADORIA DE LICITA-
ÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, LUANA PEREIRA ÁVILA DE OLIVEI-
RA, DESPACHOU EM 15 DE SETEMBRO DE 2021, OS SEGUINTES PRO-
CESSOS: 

PROC N.º: E:20106.0000000014/2021 - INT: SECRETARIA DE ESTADO DA 
MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS - ASS: CONSULTA. LICITAÇÃO. 
FASE INTERNA - DESPACHO PGE-PLIC-CD-SEI Nº 8903254 - Conheço e 
aprovo o DESPACHO PGE/PLIC N° 8887702, presente nos autos, com as razões 
nele contidas, conclusivo pela regularidade dos atos da fase interna, devendo os au-
tos prosseguirem para a fase externa. Além das condicionantes expostas no referido 
parecer, devem ser cumpridas as requisições a seguir. Alerto que, no caso dos autos, 
tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente res-
ponde de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de eventual realização 
de procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento 
é requisito do ato de aprovação. À SEMUDH.
 
PROC Nº: E:02100.0000002964/2021 - INT: Secretaria de Estado da Segurança 
Pública - ASS:  Termo de Cooperação Técnica - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 
8903491 - Conheço e aprovo o DESPACHO PGE/PLIC Nº 8893216, presente nos 
autos, com as razões nele contidas, conclusivo pela possibilidade jurídica da forma-
lização ao Termo de Cooperação Técnica pretendido (minuta doc. SEI n. 8518172). 
Alerto que, no caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condiciona-
da, a autoridade consulente responde de forma pessoal e exclusiva pela omissão 
decorrente de eventual realização de procedimento sem a devida observância das 
recomendações, cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. À Secretaria de 
Segurança Pública - AL. 
 
PROC Nº: E:02900.0000001237/2021 - INT: Secretaria de Estado do Turismo - 
ASS:  Termo de Cooperação - DESPACHO PGE-PLIC-CD Nº 8903070 - Conheço 
e aprovo o DESPACHO PGE/PLIC Nº 8889182, presente nos autos, com as razões 
nele contidas, conclusivo pela possibilidade jurídica da celebração do Termo de 
Cooperação Técnica pretendido (minuta doc. SEI n. 8860055). Alerto que, no caso 
dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade con-
sulente responde de forma pessoal e exclusiva pela omissão decorrente de eventual 
realização de procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo 
cumprimento é requisito do ato de aprovação. À SEDETUR. 
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Responsável pela resenha

. . .

Secretaria de Estado da Assistência e 
Desenvolvimento Social

Resolução CIB / AL Nº 4/2021

Dispõe sobre o prazo para a prestação de contas das Cestas Básicas (do ano de 
2020) decorrentes do Projeto de Complementação Alimentar para às Famílias 
em Situação de Vulnerabilidade Social atingidas pelas Situações de Calamidade 
Pública e Emergência em Virtude da Pandemia do COVID-19 (CORONAVÍRUS), 
com destinação de benefício eventual de auxílio à alimentação (cestas básicas), e 
dá outras providencias.

Considerando:
A Resolução CIB nº 3/2020 que dispõe sobre o Projeto de Complementação 
Alimentar para às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social atingidas 
pelas Situações de Calamidade Pública e Emergência em Virtude da Pandemia do 
COVID-19 (CORONAVÍRUS), com destinação de Benefício Eventual de auxílio 
à alimentação (cestas básicas), em especifico o Artigo 2º e dá outras providencias.

A Comissão Intergestores Bipartite - CIB em reunião ordinária por videoconferência 
no dia 14/09/2021 (catorze de setembro de dois mil e vinte e um), no uso de suas 
atribuições regimentais,

Resolve Repactuar:
Art.1º - Que o prazo para a prestação de contas dos 102 municípios alagoanos será 
até o dia 29 de outubro de 2021;

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o gestor municipal de assistência 
social encaminhará para o e-mail do setor protocolo da SEADES (protocoloseades@
gmail.com) a prestação de contas através dos seguintes documentos: - Ofício 
do gestor Municipal de Assistência Social encaminhando relatório gerencial 
descrevendo a execução da ação, relação nominal dos beneficiários contendo 
número do NIS, CPF, endereço, e registro fotográfico do processo de entrega; 
resolução de deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social; cópia do 
recibo exclusivo destinado ao recebimento das cestas básicas, cópia do Parecer 
Social a fim de comprovar que a família se encontra em situação de pobreza e 
extrema pobreza, mas não se encontra inscrita no CadÚnico; e cópia desta 
resolução.

Art.3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Fabiana Cavalcante Pessoa
Coordenador da CIB/AL

Protocolo 610587

. .

Secretaria de Estado da Cultura -  Secult

PORTARIA Nº 55/2021           Maceió - AL, 17 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: 

3 - DA INSCRIÇÃO 

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. 

Leia-se: 

3 - DA INSCRIÇÃO 

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 11 de outubro de 2021. 

Onde se lê: 

ANEXO IV - CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 
Período das Inscrições 11 de agosto a 24 de setembro de 2021

Analise dos Documentos 27 de setembro a 15 de outubro de 2021 
Julgamento das Propostas 18 de outubro a 19 de novembro de 2021
Publicação do resultado 

preliminar 22 de novembro de 2021 

Prazo de Recurso 23 a 29 novembro de 2021
Resultado Final Até 30 novembro de 2021

Leia-se: 

ANEXO IV - CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 
Período das Inscrições 11 de agosto a 11 de outubro de 2021

Analise dos Documentos 27 de setembro a 15 de outubro de 2021 
Julgamento das Propostas 18 de outubro a 19 de novembro de 2021
Publicação do resultado 

preliminar 22 de novembro de 2021 

Prazo de Recurso 23 a 29 novembro de 2021
Resultado Final Até 30 novembro de 2021

ROSIANE RODRIGUES CAVALCANTI 
Secretária Executiva de Gestão Interna da Secretaria de Estado da Cultura 

Exercendo Interinamente a Função de Secretária de Estado da Cultura 
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Secretaria de Estado da Segurança Pública -  SSP

PROCESSO: 02100.0000004445/2021
ASSUNTO: Edital nº E:001/2021/SSP

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - 
CURSO DE OPERADOR AEROTÁTICO (TRIPULANTE OPERACIONAL)

1 - DOS REQUISITOS
1.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos básicos para inscrição e 
matrícula no curso:
a) Ser Praça PM/BM do quadro de Combatente da Ativa ou Agente/Escrivão de 
Polícia Civil da ativa, com no máximo 20 anos de efetivo serviço;
b) Estar classificado, no mínimo, no conceito BOM;
c) Não ter sido sancionado, nos últimos 12 (doze) meses, por mais de uma 
transgressão disciplinar de natureza grave;
d) Não estar submetido a conselhos de Justificação ou Especial;
e) Não ter sofrido sentença condenatória, da qual esteja cumprindo pena, ou 
aguardando decisão em instância superior;
f) Gozar de saúde física e psicológica a ser comprovada através de exames e testes 
de aptidão;
g) Possuir Registro de Imunização com a 2° dose da vacina para o COVID-19, 
comprovando através da apresentação do Cartão de Imunização;
h) Não se encontrar em período gestacional (sexo feminino).

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos previstos no item 1 “DOS REQUISITOS”,  sendo de sua inteira 
responsabilidade os prejuízos decorrentes de possível indeferimento da inscrição e 
participação no processo seletivo.
2.2 Os candidatos obrigatoriamente apresentarão requerimento aos seus 
comandantes, diretores ou chefes para verificação das condições gerais exigidas 
para a inscrição;
2.3 As Instituições com vagas disponíveis para o Curso (PMAL, CBMAL, PCAL 
e SSP/AL) deverão executar suas seleções internas seguindo o Teste de Aptidão 
Física - TAF padrão do curso, cujos resultados obtidos deverão ser encaminhados, 
juntamente com as indicações, a Chefia Especial Aérea de Segurança Pública - 
CAESP, a fim de que seja realizada matrícula.

2.4 As Instituições com vagas disponíveis para o curso, deverão adotar os meios 
necessários para que os candidatos estejam em plenas condições de saúde para 
realização da seleção interna (inspeções de saúde e exames que julgar necessários), 
devendo tais inspeções ser apresentadas através de documentos probatórios quando 
da indicação do servidor à CAESP.
2.5 As Instituições deverão adotar os meios necessários para a aplicação do TAF 
com os candidatos, a fim de seleção interna. As provas do TAF deverão ser aplicadas 
conforme o item 5 deste edital. Vagas reservadas para servidores cedidos à SSP/AL 
terão seleção realizada pela CAESP/SSP, através de TAF padrão do curso.
2.6 Deverão ser considerados aptos no Teste de Aptidão Física - TAF os candidatos 
que concluírem e atingirem o índice mínimo exigido em todas as provas do TAF. 
Não devendo haver 2ª tentativa e/ou chance em nenhuma das provas do TAF, com 
todos os índices apresentados e devidamente publicados em Boletim interno de 
suas instituições/SEI.

3 - DA MATRÍCULA:       
3.1 Os candidatos apresentados/indicados à CAESP/SSP-AL, pelas instituições, 
terão suas matrículas efetivadas em Diário Oficial do Estado de Alagoas, após 
terem sido:
3.1.1   Apresentados/indicados pelas Instituições, após serem considerados aptos na 
INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF padrão do Curso (a ser realizado pela instituição 
de origem).

4 - DAS VAGAS
4.1 Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, conforme distribuição da tabela a seguir.

VAGAS DESTINAÇÃO
18 PMAL - Exclusivamente Praças
05 PCAL - Exclusivamente para Agente/Escrivães de Policia
05 CBMAL - Exclusivamente Praças

02 SSP/AL - Servidores cedidos (Praças PM/BM e Agentes/Escrivães da 
PC

10 COIRMÃS (PM, PC, BM, PF, PRF)

4.1.1 Caso alguma das Instituições deixe de apresentar, no todo ou em parte, o 
quantitativo a ela destinada, a redistribuição será destinada para a outra instituição 
que apresente tal necessidade em tempo hábil, desde que todos os candidatos 
tenham atingido os índices requeridos no Teste de Aptidão física e exames de saúde 
e seguindo a seguinte ordem: PMAL, PCAL, BMAL, na condição de 1/1.
4.1.2 A ordem de precedência das inscrições dos servidores das unidades coirmãs 
será determinada pela data de envio da correspondência de solicitação, que deverá 
ser realizada através do email:instrução.caesp@gmail.com, tendo como limite, o 
número de dois servidores por órgão, ressalvada a possibilidade de convocação 
por sobra de vagas.
4.1.3 Durante a execução do curso os discentes deverão ficar exclusivamente a 
disposição da coordenação, cumprindo apenas escala relativas às atividades do 
curso, sendo dispensados de suas obrigações junto aos órgãos de origem.

5 - DO TAF:
5.1 O TAF mínimo do Curso de Operador Aerotático (Tripulante Operacional) irá 
constar de 07 (sete) provas:

1ª Prova: CORRIDA DE 12 MINUTOS (1º dia):
a) POSIÇÃO INICIAL: os avaliados ficam na posição inicial de pé.
b) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (MASCULINO/FEMININO): ao comando 
de “PRONTOS!” seguido do som do apito começarão a correr devendo percorrer 
a maior distância possível. É permitido andar desde que não ultrapasse o tempo 
máximo para concluir a prova.
c) Contagem de tempo: 12 (doze) minutos.
d) ÍNDICE MÍNIMO: 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros para Homens e 2.000 
(dois mil) metros para mulheres em 12 (doze) minutos. O candidato que NÃO 
executar o índice mínimo deverá ser ELIMINADO, não participando das provas 
subsequentes.

2ª Prova: FLEXÃO NA BARRA FIXA (1º dia):
a) POSIÇÃO INICIAL (MASCULINO): a posição da pegada é pronada (dorso da 
mão voltado para o rosto) e a abertura das mãos corresponde à distância biacromial 
(largura dos ombros). Os cotovelos devem está em extensão total para o início da 
flexão.
b) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO (MASCULINO): após assumir a posição 
inicial, o avaliado tentará elevar o corpo até que o queixo ultrapasse o nível da 
barra, e após retornará à posição inicial. O movimento é repetido tantas vezes 
quanto possível, sem limite de tempo. Será contado o número de movimentos 
completados corretamente. É permitido repouso entre um movimento e outro, 
contudo o avaliado NÃO poderá tocar os pés no chão, nem nos apoios laterais da 
barra. Não é permitido ao avaliado movimentos de quadris ou pernas, e extensão da 


