ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE PRIORIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS BENEFICIÁRIOS DE RENÚNCIA
FISCAL E/OU CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL - FSA

O proponente deverá preencher as informações abaixo conforme a situação e o planejamento do projeto,
verificando se são atendidas as condições para solicitação de priorização das análises de aprovação, análise
complementar, direitos, prorrogação do prazo de captação, redimensionamento ou remanejamento de fontes
de recursos, liberação de recursos incentivados e coexecução, no caso de projetos beneficiários de renúncia
fiscal, e de seleção, contratação, análise orçamentária, liberação de recursos e acompanhamento das
obrigações contratuais, no caso de projetos contemplados com recursos do FSA.
Em seguida, selecionar a análise a ser priorizada e enviar para o endereço de e-mail:
( ) APROVAÇÃO/ANÁLISE COMPLEMENTAR/ANÁLISE DE DIREITOS:
gestaosfo.projetos@ancine.gov.br
( ) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CAPTAÇÃO, REDIMENSIONAMENTO E
REMANEJAMENTO DE FONTES DE RECURSOS: gestaosfo.projetos@ancine.gov.br
( ) PRIMEIRA E DEMAIS LIBERAÇÕES DE RECURSOS INCENTIVADOS E COEXECUÇÃO:
gestaosfo.projeto@ancine.gov.br
( ) ANÁLISE DE SELEÇÃO: selecao.fsa@ancine.gov.br
( ) ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO: contratacao.fsa@ancine.gov.br
( ) ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: gestaosfo.projetos@ancine.gov.br
( ) ANÁLISE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS: acompanhamento.fsa@ancine.gov.br
( )ANÁLISE DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:
acompanhamento.fsa@ancine.gov.br
A informação sobre o deferimento do pedido de priorização será encaminhada por e-mail ao proponente,
utilizando o endereço de envio deste formulário.
1. Identificação do projeto:
Título do Projeto
SALIC
Chamada Pública FSA
Empresa Proponente

2. Requisitos para priorização de análise:


Período de captação de imagens e sons da obra audiovisual:
Data de início: ____/____/______. Horário: ___: ___.
Local:
_____________________________________________________________________________
[ ] N/A



Data de lançamento comercial da obra audiovisual em salas de exibição ou primeira exibição em
TV:
Data: ____/____/______. Horário: ___: ___.
Local/Emissora:
___________________________________________________________________________
[ ] N/A

OBS: O formulário deverá ser encaminhado com a documentação e condições exigidas na Resolução
de Diretoria Colegiada no. __/2015, nas Instruções Normativas referentes ao tema e nas Chamadas
Públicas do FSA correspondentes, de acordo com a análise a ser priorizada.
[Digite aqui]
Local, Data
________________________________________
Assinatura do representante legal da proponente*
*Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
Código Penal, 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 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Para preenchimento da ANCINE:
[ ] Pedido de priorização deferido.
[ ] Pedido de priorização indeferido.
Observações:

