
 
 

 

 
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA PRODECINE 06/2015 – COPRODUÇÃO AMÉRICA LATINA 

 

Seleção de propostas para investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) em projetos de obras 
cinematográficas de longa-metragem, nos gêneros ficção, documentário e animação, em regime de 
coprodução com países da América Latina. 

 

A ANCINE, na condição de secretaria executiva do Fundo Setorial do Audiovisual, e o BRDE, como seu 
agente financeiro, fazer saber às produtoras, distribuidoras e programadoras interessadas, para os fins 
legais, que o edital da presente Chamada Pública foi retificado conforme segue: 
 
 
a) Alteração no caput do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

O FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL (FSA) torna público que realizará processo seletivo, em 
regime de fluxo contínuo, para contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma 
de investimento, em conformidade com os termos e condições da presente chamada pública, 
com as seguintes características: 

 

b) Alteração no item 1.3.1 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

1.3.1 A aplicação dos recursos do FSA e este processo de seleção são regidos pelas 
disposições da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e do Decreto nº 6.299, de 12 de 
dezembro de 2007, pelos acordos de coprodução com países da América Latina, dentre eles o 
Acordo Latino-americano de Coprodução Cinematográfica, promulgado pelo Decreto nº 2.761, 
de 27 de agosto de 1998, e, subsidiariamente, pelo Regulamento Geral do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual – PRODAV. 

  

c) Alteração no item 3.1.2 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

3.1.2 Os projetos devem ter sido previamente selecionados em outros editais ou fundos 
internacionais, comprovando apoio financeiro para a produção da obra. 

 

d)  Alteração no item 3.1.3 do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

3.1.3 É vedada a inscrição de projetos que estejam concorrendo ou que já tenham sido 
contratados em editais de coprodução binacional realizados pela ANCINE e em outras 
chamadas públicas do FSA, excetuando-se a linha de Suporte Automático e de Arranjos 
Regionais. 
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