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Minuta de  Edital  em
consulta pública

FSA/Niterói.
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Que projetos contempla?

produção de obras cinematográficas de longa-metragem;

b) produção de obras cinematográficas de curta ou média-metragem; 

c) produção de obras audiovisuais para TV (obras seriadas e telefilmes); 

d) distribuição de obras de longa-metragem para comercialização; 

e) produção e difusão de conteúdos audiovisuais em novas mídias; 

f) manutenção de cineclubes;

g) projeções em espaços urbanos;
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Valores disponibilizados

• sendo R$ 2.700.000,00 da 
SMC/FAN/Niterói 

• R$ 3.000.000,00 do FSA

O valor total 
- R$ 

5.700.000,00
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Investimentos em cada tipo

de projeto
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Os proponentes selecionados
nas categorias I, II, III e VII 

(produção de longa  e 
distribuição)  receberão apoio

financeiro do FSA, 

Os proponentes selecionados
nas categorias IV, VIII, IX, X, XI e 
XII  ( curta, difusão)  receberão

apoio do FAM (ANEXO 1 ou 
ANEXO 2) 

. Os proponentes selecionados
nas categorias V e VI  (Telefime
e obra seriada) receberão apoio

financeiro da  SMC/FAN com 
suplementação do FSA. 

O recurso suplementar FSA 
observará a proporção de  

R$1,00 (um real) para cada
R$1,00 (um real) investido pela 

SMC/FAN. 
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Proponentes

Categorias I, II, III, IV, V, VI e VII  - empresas produtoras e distribuidoras
brasileiras independentes, sediadas no Estado do Rio de Janeiro há pelo 
menos 02 (dois) anos

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE em uma das 
seguintes atividades, seja principal ou secundária: 

• PRODUTORAS: 

• - 59.11-1/01 – estúdios cinematográficos; 

• - 59.11-1/02 – produção de filmes para publicidade; 

• - 59.11-1/99 – atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
não especificadas anteriormente; 

• DISTRIBUIDORAS: 

• - 59.13-8/00 - distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão,  
exclusivamente para projetos de distribuição de obras audiovisuais. 
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Proponentes

Categorias VIII, XIX, X, XI e XII - Pessoas jurídicas de 
direito privado com ou sem fins lucrativos

Sediadas no Estado do Rio de Janeiro há pelo menos 02 
(dois) anos

Atos constitutivos finalidade ou atividade de cunho
artístico e/ou cultural compatível com o objeto do edital. 



8

coproduções entre produtoras

brasileiras independentes

Domínio de direitos  patrimoniais majoritários sobre 
a obra audiovisual, dentro do condomínio dos 
produtores brasileiros independentes

Deverá ser detido pela proponente.  



9

Utilizara critérios dispostos em chamada pública específica do FSA para projetos de 
distribuição de obras de longa-metragem, para destinação inicial no segmento de salas 
de exibição.  

Os investimentos em distribuição deverão ser destinados a projetos produzidos por  
empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro

Os projetos de distribuição deverão ser executados por empresas distribuidoras, ainda 
que na qualidade de interveniente. 

Poderão ser aceitos projetos executados pelas próprias produtoras das obras 
audiovisuais, com a atividade de distribuição, comprovada pelo registro do CNAE 

Projetos de distribuição
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Cada proponente 
poderá inscrever 

no máximo 02 
(dois) projetos 

no edital, 
podendo ser 

selecionados os  
02 (dois) 
projetos 

inscritos, desde 
que em 

categorias 
diferentes.  
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Multiplos investimentos do 

FSA

Os projetos selecionados poderão conjugar investimentos com apenas uma 
das demais chamadas públicas do FSA destinadas à produção audiovisual 
realizadas por meio de processo seletivo. 

A contratação do investimento do FSA será condicionada à comprovação 
pela proponente  do financiamento, incluindo os recursos do FSA, de no 
mínimo 50% dos itens financiáveis. 
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Assinatura com  FAN

No prazo de 15 (quinze) 
dias   do resultado 

Os documentos
Necessários à Contratação
devem ser encaminhados
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Contrapartidas da 

proponente

Pré-estreia da 
obra

no caso de 
produção de 

longa-metragem) 

Evento de 
lançamento

no caso de 
produção de 

curta-metragem, 
telefilme ou obras

seriadas) 
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Na hipótese de a 
proposta originar
um produto final 

com tiragem
(livros, catálogos, 
CDs, DVDs, Blu-

Rays etc.) ou 
eventos, a 

proponente
deverá doar

5% (cinco por
cento) do total de 
exemplares ou de 
ingressos para a 

SMC/FAN. 

Os diretores dos 
projetos

selecionados nas
categorias de 
produção de 

longa-metragem, 
curta-metragem

ou média-
metragem, obra 

seriada ou 
telefilme

Deverão ministrar
01 (uma) oficina
de 04 (quarto) 

horas, em projeto 
de formação ou 

capacitação a ser
indicado pela 

SMC/FAN. 
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Direitos da SMC/FAN

Direito de utilização dos elementos das obras, sem restrições, em todas as mídias e 
territórios, por todo o período de proteção de direitos autorais, para fins exclusivos 
de prestação de contas quanto a suas atividades, divulgação e promoção dos 
órgãos, sem que qualquer retribuição seja devida à proponente ou à distribuidora 
ou a qualquer outro coprodutor, investidor, codistribuidor ou patrocinador. 

Direitos não-exclusivos de exibição, por todo o período de proteção de direitos
autorais, em equipamentos e circuitos parceiros ou geridos pela SMC/FAN ou para 
fins educativos, de forma gratuita ao espectador ou não, após 01 (um) ano do 
lançamento comercial das obras audiovisuais resultantes
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Etapas

Habilitação

Classificação

Seleção
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Critérios de pontuação
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Critérios de pontuação
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Criterios de pontuação


