
Fundo Setorial do Audiovisual 
Chamada Pública MCT/FINEP/FSA – PRODECINE – 03/2009 

Informações Complementares para Defesa Oral 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA DEFESA ORAL 

 

Título do projeto [     ] 

Proponente [     ] 

 

  Considerando a convocação para a fase de Defesa Oral da Chamada Pública 
MCT/FINEP/FSA – PRODECINE – 03/2009, aproveitamos para ratificar e atualizar as informações do 
projeto audiovisual supracitado: 
 

I. ORÇAMENTO1 

Orçamento total 
(orçamento total da proposta apresentada) 

[     ] 

Itens Financiáveis 
(valor da soma dos itens financiáveis) 

[     ] 

Despesas de comercialização sujeitas à retenção prioritária (P&A)  
(Informar a previsão do valor máximo de despesas de comercialização que estarão 
sujeitas à retenção prioritária pela distribuidora e outros agentes econômicos, 
anteriormente à aferição da Receita Líquida do Produtor - RLP) 

[     ] 

 

II. PLANO DE FINANCIAMENTO 

Recursos próprios [     ] 

Valores captados/contratados 
(incentivo fiscal, prêmios, editais, patrocínios, apoios, etc...) 

[     ] 

Valor solicitado ao FSA (é permitida a alteração do valor solicitado no 
momento da inscrição, desde que acompanhado de justificativas) 

[     ] 

 

III. DADOS LANÇAMENTO COMERCIAL2 

Data de estréia prevista em Salas de Cinema [     ] 

Previsão de cópias/salas [     ] 

 

Declaramos que as informações acima prestadas são fidedignas e correspondem ao atual estágio 

de execução físico-financeira do projeto. 

 

[     ],[     ] de julho de 2010 

 

Ass: ______________________________________________ 

Nome do responsável pela empresa proponente 

[     ] 

                                                 
1
 Caso haja alterações no orçamento ou nos valores solicitados ao FSA em relação à proposta apresentada no ato 

da inscrição, encaminhar atualização do Formulário IV (orçamento de comercialização) da Chamada Pública 
MCT/FINEP/FSA – PRODECINE – 03/2009, contendo novos valores dos itens orçamentários e nova composição dos 
itens equivalentes ao investimento do FSA (identificar na coluna “Recursos FSA” os valores do investimento a serem 
despendidos em cada item orçamentário). 
 
2
 Caso haja alterações significativas na previsão de receitas decorrentes da comercialização da obra cinematográfica, 

em relação ao apresentado no ato da inscrição, encaminhar atualização do Formulário VI (composição das receitas) da 
Chamada Pública MCT/FINEP/FSA – PRODECINE – 03/2009. 


