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Coordenação de Acompanhamento de Projetos - CAC 

Prorrogação do Prazo de Captação 

Estruturação do Financiamento (Funding) 

Análise de Orçamento/Desenho de Produção 

Controle do Prazo de Conclusão/Execução 



Publicação 

DOU 
(marco inicial para 

início das despesas 

do projeto) 

Processo 

1) Aprovação do Projeto (Produção*) 

Sistema ONLINE 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

CAP 

ANÁLISE DE 

ENQUADRAMENTO

PARA CAPTAÇÂO 

SFO 

Despacho de 

Aprovação 

- ARGUMENTO 

- CESSÃO DE DIREITOS 

- ESTIMATIVA DE CUSTOS 

- PERSPECTIVA DE FUNDING 

 

*OBS: Projetos de Desenvolvimento, Distribuição e Festival Internacional têm 
a análise de aprovação conjunta à análise complementar (orçamento analítico) 



Publicação 

DOU 
(marco para início 

da captação no 

exercício fiscal) 

Processo 

2) Prorrogação do Prazo de Captação 

Documentação 

Arts. 23, 24 e 25 – IN 22 

Até 31/março 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

CAC 

ANÁLISE DE 

PRORROGAÇÃO 

SFO 

Despacho de 

Aprovação 
1)  PRORROGAÇÃO ORDINÁRIA 

- Projetos com FUNCINE 

- Lei Rouanet 

- Festival Internacional 

- Análise documental/regularidade 

 

2) PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

- Após término do prazo ordinário de 

captação (4 exercícios fiscais, ou 5 

exercícios, para projetos 

aprovados no último trimestre) 

- Análise de execução/regularidade 



2.1) Critérios para Prorrogação Extraordinária 

1ª Prorrogação Extraordinária 

2ª Prorrogação Extraordinária 

- COMPROVAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
 

EXCEPCIONALIDADES: Carta de intenção de patrocínio, 

indicando valor e mecanismo de incentivo, comprovação de 

captação de Outras Fontes ou de execução de contrapartida. 

 

 

- CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS CAPTADOS 
 

Integralização de 50% do Orçamento de Produção + Gerenciamento 

A proponente deve demonstrar condições para a movimentação 

dos recursos e realização da obra 

 

 
Demais prorrogações extraordinárias 

- ANÁLISE DE EXECUÇÃO DA OBRA E JUSTIFICATIVAS 
 

 

 



Publicação 

DOU 
(marco para 

captação do valor 

ou mecanismo 

solicitado ) 

Processo 

3) Remanejamento de Fontes 

Documentação 

Arts. 40 – IN 22 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

CAC 

ANÁLISE DE 

REMANEJAMENTO 

SFO 

Despacho de 

Aprovação 
Alteração do quadro de financiamento do 

projeto (valores em cada mecanismo 

aprovado ou inclusão de uma nova fonte) 

 

FORMULÁRIO ANEXO IN 22 

+ Recibos de Captação (se houver) 
 

OBS: Alteração dos valores nos Arts. 1, 1A  

e Rouanet pode resultar na revisão 

orçamentária do projeto, devido aos limites 

da Taxa de Agenciamento 
 

OBS2: O Remanejamento para inclusão de 

FUNCINE deve ser aprovado em RDC 

 





Publicação 

DOU 
(somente é 

necessária nos 

casos de alteração 

do valor total do 

projeto ou dos 

mecanismos já 

aprovados) 

Processo 

4) Análise Complementar 

Documentação 

Arts. 36-C  – IN 22 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

SFO Despacho 

para RDC 

Aprovação do orçamento analítico do 

projeto, através da verificação de 

compatibilidade entre roteiro e 

desenho de produção da obra 

 

- Pré-condição para a liberação de 

recursos 
 

- Necessidade de comprovação de 20% 

do orçamento de produção da obra 
 

- Possibilidade de alteração do valor  

estimado na aprovação, escopo e formato 

da obra, desde que preservadas as 

cessões de direitos referentes ao projeto 

CAC 

ANÁLISE 

COMPLEMENTAR 

Comprovação 

20% 

Análise de 

Direitos 

Análise de 

Orçamento 

CAP 

CDF 

RDC 



Documentos: roteiro, orçamento, 
cronograma e projeto (análise técnica, 
decupagem, storyboard,  plano de 
filmagem, ordem do dia, contratos de 
serviço, material bruto, 1º corte, etc.).   

Desenho de produção – informações sobre 
os recursos técnicos e artísticos que serão 
empregados na realização do projeto 
audiovisual.   



6 bases de análise a partir das informações sobre os serviços e 

materiais empregados para:  

 

      Projeto: a elaboração do roteiro e o projeto de financiamento/comercial 

do filme. (itens relacionados: roteiro, direitos, pesquisas, consultorias, etc) 

      Produção: a execução do projeto (Itens: equipe de produção, 

viagens/hospedagem, alimentação, despesas adm., taxas e tributos, etc.). 

       Imagem: a captação, produção e composição das imagens. (itens: 

equipe fotografia, câmera, luz/maquinaria, laboratórios, efeitos digitais, etc.)       

       Som: a captação, produção e composição da trilha sonora do filme  

(itens: equipe de som/musica, direitos, mixagem, etc.)      

       Arte: a construção/preparação dos elementos inanimados da cena. 

(Itens: equipe de arte, cenografia, figurino, maquiagem, efeitos especiais, etc.)     

       Direção: a construção/preparação dos elementos animados da cena.  

(itens: equipe de direção, elenco, figuração, dublês, animais, coreógrafo, etc.)        



Análise orçamentária: 

 

1 – Formatação do orçamento (de acordo com as etapas 

determinada na IN 22); 

2 – Coerência na alocação dos itens (de acordo com a fase/etapa e 

natureza a que se vincula ou preserva relação); 

3 – Duplicidade de itens (por repetição ou diferentes nomes mas 

que são sinônimos); 

4 – Itens genéricos (ex: outros, diversos, gerais); 

5 – Formatação da Planilha (erros de soma, fórmulas, etc);   

6 – Despesas  Administrativas (Rouanet -15% do orçamento total, 

de 1 a 9); 

7 – Comercialização (30% do orçamento de produção, do 1 a 6); 

8 – Gerenciamento e execução de projeto (10% do orçamento para 

a realização do projeto, de 1 a 7); 

9 – Agenciamento/Coordenação e colocação (10% do valor 

autorizado pelos mecanismos da Lei Roaunet/1º-A e 1º, 

respectivamente).    

 



10 – Itens orçamentários com contratos (ex. prestação de serviços  ou 

cessão de direitos de roteiristas, lincença de uso de nome e 

personalidade, co-produção; 

11 – Piso mínimo da categoria (principalmente para as funções below 

the line, em STIC (AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, 

PI, RJ, RN, RO, RR e SE) e SINDICINE (SP, PR, SC, RS, MT, MS, GO, 

TO e DF);  

12 – Coerência com prática do mercado e do próprio orçamento; 

13 – Despesas inválidas  





  











Publicação 

DOU 

Processo 

5) Redimensionamento 

Documentação 

Arts. 37  – IN 22 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

SFO Despacho 

para RDC 

Alteração do valor total do projeto, 

decorrentes de mudanças no roteiro ou 

no desenho de produção da obra 

 

FORMULÁRIO + MODELO DE 

ORÇAMENTO REDIMENSIONADO ANEXO 

IN 22 
 

- Apenas 1 Redimensionamento por projeto 
 

Critérios: 

- Antes liberação: “nova” análise complementar 

- Após liberação: verificação de aderência das 

despesas executadas e justificativas 

- Após execução da obra: análise complexa/ 

“antecipação” do cumprimento do objeto 

 

CAC 

ANÁLISE 

REDIMENSIONAMENTO 

RDC 

Despacho 





Processo 

6) Remanejamento Interno 

Documentação 

Arts. 45-A – IN 22 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

CAC 

ANÁLISE DE 

REMANEJAMENTO 

SFO 

Despacho de 

Aprovação 
Alteração interna das rubricas orçamentárias do 

projeto, sem mudança no valor total da obra 
 

CARTA COM JUSTIFICATIVA + MODELO DE 

ORÇAMENTO REDIMENSIONADO ANEXO IN 22 
 

- O Remanejamento interno só é necessário caso 

as alterações internas representem mais do que 

20% do valor do projeto (considerando novas 

rubricas e valores extrapolados em itens aprovados) 
 

- O Remanejamento interno deve ser solicitado 

previamente à execução das despesas. 



7) Outras alterações de escopo/formato 

O projeto já tem um orçamento analítico aprovado? 

Há impacto no orçamento aprovado da obra? 

NÃO: Análise de enquadramento e direitos (CAP) 
 

SIM: Análise do possível impacto no orçamento da obra: 

NÃO (alterações dentro da margem de 20% do valor total do projeto): 

Análise de enquadramento e Despacho simples (CAC) 
 

SIM: Verificação do procedimento adequado: 

Há mudança no valor total do projeto? 

NÃO: a alteração deve ser formalizada através de Remanejamento Interno 
 

SIM: a alteração deve ser formalizada através de Redimensionamento 



Processo 

8) Controle do Prazo de Conclusão/Execução 

Carta com Justificativa 

Art. 46 – IN 22 

PROPONENTE 

CGP 

TRIAGEM 

DOCUMENTAL 

CAC 

ANÁLISE DE 

PRORROGAÇÃO 

DE EXECUÇÃO 

SFO 

Despacho de 

Aprovação 

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 

24 meses após 1ª liberação 

 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

120 dias após prazo de conclusão 

 

OBS: ENCERRAMENTO DE PROJETOS 
 

- Antes da liberação de recursos: 

CANCELAMENTO: Documentação Art. 49 - IN 22 
 

- Após liberação de recursos: 

PRESTAÇÂO DE CONTAS: Documentação IN 110 
 

 



Alexandre Muniz 
Coordenador de Acompanhamento 

de Projetos Substituto  

 
Email: acompanhamento.projetos@ancine.gov.br 

 
Tel.: (021) 3037-6210 / 6216 
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