Sistema
De
Cota de Tela
Passo a Passo

Para o envio dos relatórios de exibição para o Sistema de Cota de Tela por meio eletrônico as
empresas podem optar por utilizar pelo preenchimento online do Sistema de Cota de Tela, seguindo
o roteiro:

1) Acessar ao SAD - Sistema ANCINE Digital no portal da ANCINE.

2) Fazer o login no SAD

A senha de acesso ao SAD é fornecida pela Superintendência de Registro da ANCINE, após a
efetivação do registro da empresa. Em caso de registro irregular ou esquecimento da senha, entre
em contato com a Superintendência de Registro da ANCINE.

Para o preenchimento dos relatórios, é necessário saber o número de registro da empresa na
ANCINE, assim como o número de registro do (s) complexo (s).

3) Após o acesso ao sistema de Cota de Tela, escolha a opção Cadastrar Dados de Exibição.

4) Em seguida, preencha os campos com as informações solicitadas. Note que depois de
inserir os dados do responsável pelo envio, é necessário ter os números de registro da
empresa.

Após digitar o número da empresa, clique na lupa ao lado, que o quadro se auto completa.

5) Repita a operação para preencher os dados do complexo.

6) Preencha a quantidade de salas pertencentes ao complexo. Não é necessário fazer o
detalhamento por sala.

7) Escolha se os dados de exibição serão dados com periodicidade diária (cada dia de cada
sala deve ser informada linha a linha) ou semanal (é possível informar até 7 dias por sala
em cada linha).

Cuidado: A informação de periodicidade não poderá ser retificada posteriormente.

8) Digite o período ao qual se refere o relatório, ou seja, o período no qual ocorreram todas
as exibições que serão informadas.

9) Digite os dados de Detalhamento das Exibições.
Leia abaixo quais campos são obrigatórios e a que se referem.

10) Após digitar os dados, clique em “Adicionar”.

Os dados informados aparecerão no quadro conforme imagem abaixo:

11) Para incluir as demais linhas do relatório, digite as informações dos outros filmes exibidos e clique
em “Adicionar” até que todos os dados constem no quadro.
12) Após digitar todos os dados das exibições ocorridas no Período do Relatório, confira se as
informações estão corretas. SE estiverem corretas, pule para o item 15).
13) Caso necessite alterar algo, clique no ícone “Editar” no final da linha que deseja corrigir.

Os dados informados na linha aparecerão novamente nos campos de Detalhamento das
Exibições. Digite as correções necessárias e clique em “Alterar”.

As alterações feitas aparecerão na linha do relatório.
14) Caso necessite excluir alguma linha do relatório, clique no ícone “Excluir”

Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em “Ok” para confirmar a exclusão da linha.

A linha será excluída do relatório.
15) Se todas as informações digitadas estiverem corretas, clique em “Confirmar” para que o relatório
seja enviado.

16) Aguarde a abertura de uma nova janela contendo o Recibo de Envio de Arquivo com o número de
Protocolo.

17) Imprima o recibo, pois o número de protocolo deverá ser informado caso necessite fazer alguma
retificação no relatório.

Caso necessite, é possível retificar um relatório que tenha sido enviado. Para isso, é necessário
ter o número de protocolo do relatório.
A retificação permite incluir, editar ou excluir dados de exibições.
I.

Após acessar o Sistema de Cota, clique em “Retificação de Relatórios”.

II.

Na tela seguinte, digite o número de protocolo do relatório que deseja retificar e clique em “OK”.

III.

Aguarde a abertura da tela contendo o Relatório de Exibição.
a)

Para incluir informações, digite os dados em Detalhamento das Exibições e clique em “Adicionar”

b)

Para correções, clique no ícone “Editar” no final da linha que deseja alterar.

c)

Para excluir uma linha, clique no ícone “Excluir”.

d)

Após efetuar todas as correções necessárias, clique em “Confirmar” para que o relatório seja
enviado.
A retificação gerará um novo número de Protocolo.
É possível fazer o envio via arquivos de XML, seguindo as regras específicas e o seguinte
caminho:

