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Manual de orientações e prestação de contas do Prêmio de Cinema Catarinense 2019

Prestação de Contas:
Os proponentes contemplados com recursos da FCC devem apresentar e observar os seguintes itens
na prestação de contas à FCC:
a)

Balancete seguindo o Modelo de Balancete (disponível no site da FCC em formato .xls),
devidamente preenchido e assinado pelo responsável (proponente) do Projeto;

b)

Extrato Bancário de conta corrente e aplicação (informe dos rendimentos) do
movimento integral dos recursos recebidos (da data do recurso à finalização da conta);

c)

Nota fiscal original, corretamente preenchida com o prestador do serviço e o tomador
(esse necessariamente será o proponente) e sem rasura;

d)

Pagamento para Pessoa Física será feito com nota fiscal avulsa da Prefeitura Municipal;

e)

O proponente poderá ser remunerado com recursos do projeto, desde que preste
serviço em função prevista no orçamento do projeto;

f)

O proponente não poderá ser remunerado enquanto proponente do projeto, salvo no
exercício das funções comprovadas na execução do mesmo e por gerenciamento de projeto de
acordo com o seguinte item do Edital: “6.6. A cobertura das despesas de gerenciamento de projeto
de produção ficará limitada a um valor equivalente a 10% (dez por cento) do montante previsto para
a cobertura dos itens financiáveis do projeto, sem incluir para tal cálculo o valor do próprio
gerenciamento.”;

g)

O pagamento do proponente Pessoa Física para o próprio proponente Pessoa Física será
feito por meio de Recibo de Pagamento a Autônimo (RPA) conforme o modelo Recibo de Pagamento
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a Autônomo (disponível no site da FCC) e deverá estar devidamente previsto em uma rubrica no
orçamento do projeto;
h)

O pagamento do proponente Pessoa Jurídica para o próprio proponente Pessoa Jurídica,
será feito por meio de nota fiscal e deverá estar devidamente previsto em uma rubrica no
orçamento do projeto;

i)

Cópia de todos os cheques emitidos, sendo que a data de emissão de notas fiscais, não
pode ser anterior a data de transmissão do Prêmio, ou seja, não será permitida a compensação de
despesas anteriores à entrada do recurso do projeto;

j)

Será aceito pagamento por transferência bancária, desde que a conta do destinatário
esteja vinculada ao CNPJ/CPF do emissor da nota fiscal;

k)

Pagamentos com o cartão de débito deverão apresentar o comprovante da transação,
com o valor igual à nota fiscal;

l)

As notas fiscais devem ser certificadas pelo proponente do Projeto, indicando que o
serviço foi prestado. Sugerimos a confecção de um carimbo para facilitar a certificação, eis um
modelo:

m)

O Proponente pode retirar, com cheques nominais ou saques com cartão, até o valor
máximo total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao longo de todo o projeto para pagamentos
de pequenas despesas, que deverão ser comprovadas por meio de notas fiscais;
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n)

Notas fiscais que apresentem compras de produtos não ligados ao projeto, tais como
compra de cigarro, bebidas alcoólicas, entre outros produtos, serão invalidadas e o valor deverá ser
devolvido;

o)

Em casos extraordinários, onde seja necessário comprar tais produtos o proponente
deverá apresentar uma justificativa imperiosa associada à finalidade do projeto;

p)

O proponente não deverá contratar seguros bancários e/ ou serviços extras que o banco
por ventura ofereça com os recursos do projeto (geralmente o banco oferecerá);

q)

O proponente que for contemplado no Edital de Cinema com a razão social de pessoa
jurídica (CNPJ) e contratar alguma pessoa física deve recolher os tributos cabíveis e apresentar os
comprovantes de pagamento;

r)

O proponente que contratar empresas jurídicas ou pessoas físicas no valor total
(considerando todos os serviços prestados ou aquisições) superior à R$ 8.000,00 (oito mil reais)
deverá apresentar o contrato de prestação de serviços e / ou compras. No site da FCC consta uma
sugestão de contrato;

s)

Não se faz necessária a apresentação de três orçamentos na prestação de contas do
Edital

t)

Todos os proponentes deverão aplicar os recursos de acordo com o Art.57 do Decreto
127/2011 que estabelece: " Art. 57. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal. Parágrafo único. Os rendimentos da
aplicação financeira não serão considerados como contrapartida e deverão ser devolvidos ou
aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos".

u)

Apresentar o termo de enceramento da conta e de rendimentos de aplicação ao final do
projeto;
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v)

Todos os gastos e pagamentos devem ser realizados dentro do prazo de execução do
projeto, gastos e pagamentos feitos fora do prazo deverão ser devolvidos com juros e correção
monetária, mediante deposito identificado emitido pela FCC;

w)

De acordo com o item 6.4 do Edital: As despesas que envolvam execução da
contrapartida social são consideradas itens não financiáveis para todas as categorias, não devendo
constar rubricas/itens de despesas referentes às mesmas na planilha orçamentária, pois, sendo
contrapartida, entende-se que a mesma ocorra a expensas da proponente. Parágrafo único: é
permitida a doação de bens resultantes e/ou prestação de serviços que decorram da realização do
objeto e, portanto, que não impliquem rubricas/itens de despesas extras.”, portanto gastos e
pagamentos feitos em desconformidade deverão ser devolvidos com juros e correção monetária,
mediante deposito identificado emitido pela FCC;

x)

A aquisição de material permanente é vedada, excetuando-se: Aquele acompanhado de
recibo de doação, nota fiscal e justificativa, quando comprovadamente representar a opção de
maior economicidade ou constituir item indispensável à execução do objeto da proposta cultural,
em detrimento da locação, devendo o proponente, em qualquer caso, realizar cotação prévia de
preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade e da moralidade, bem como
comprovar a destinação cultural para o bem através de recibo de doação. O recibo de doação deve
ser emitido em papel timbrado da instituição recebedora, que deverá ser sem fins lucrativos ou
pública, que preferencialmente realize atividades audiovisuais.

y)

O gasto com perdiem deve estar previsto no projeto. Se for o caso, aplica-se as seguintes
regras: Só podem receber ajuda de custo, diárias ou perdiem as pessoas que possuem vínculo de
trabalho com projeto, comprovado por contrato de trabalho.

z)

Diárias e perdiem só devem ser pagos quando a equipe e/ou o elenco estão à serviço do
projeto. O pagamento de diária / perdiem deve ser comprovado por recibo. Para organização dos
pagamentos de diárias / perdiem recomendamos que se faça uma relação destacando o nome do
técnico/elenco, a função desempenhada, o período de trabalho e o valor da diária. Esta relação deve
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ser anexada aos respectivos recibos. Os contratos que comprovam o vínculo dos prestadores de
serviço com o projeto deverão ser encaminhados à FCC, juntamente a prestação de contas. Além
disso, as pessoas que recebem o recurso devem comprovar que estiveram no local para qual se
deslocaram, isso deve ser feito com uma nota fiscal, cupom fiscal ou recibo, sempre contendo a
identificação do favorecido. Isto posto, o pagamento ao favorecido pode ocorrer por transferência
bancária.

aa)

Quanto ao reembolso, é possível fazer o reembolso de pessoa vinculada ao projeto com
recibo, mas isso por si só não extingue a necessidade da apresentação da nota fiscal ou recibo da
despesa inicial.

bb)

Dúvidas sobre prestação de contas devem ser enviadas para: financeiro@fcc.sc.gov.br
aos cuidados de Lucas.

cc)

Os proponentes contemplados com recursos do FSA/ANCINE devem seguir o
estabelecido nos Parâmetros Obrigatórios, ANEXOS do Edital, de acordo com sua respectiva
modalidade e outros dispositivos, manuais e instruções normativas neles citados.

Solicitações de Readequação Orçamentária
Tanto os proponentes contemplados com recursos do FCC, quanto do FSA, deverão realizar as
solicitações de acordo com o disposto abaixo:
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a)

De acordo com o item 12.12. do Edital: “ Poderão ser solicitados, antes da utilização do
recurso, no máximo 3 (três) pedidos de readequação orçamentária do projeto, desde que
devidamente justificados, cabendo à COA manifestar-se quanto às alterações requeridas, e
aprovados pela ANCINE quando for o caso.”

b) Os pedidos de readequação orçamentária devem ser protocolados diretamente no Setor de Protocolo
da FCC ou enviados por meio postal contendo os seguintes dados de destinatário: “À COACIN/2019,
Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5.600 - CIC, Agronômica, Florianópolis – SC, CEP 88.025202”;
c) O ofício deve conter de forma destacada a Edição do Edital, Título do projeto, Categoria e nº do
processo do respectivo projeto;
d)

As solicitações deverão ser submetidas com 30 dias de antecedência;

e) Solicitações enviadas por email não serão aceitas;
f)

A proponente poderá remanejar até 10% do valor total do projeto sem a necessidade de
solicitar pedido de readequação orçamentária;

g)

O proponente não deverá lançar na planilha de readequação rubricas genéricas, tais
como “Taxa”, “Reserva técnica”, “Despesas Diversas” ou similares, visto que o mesmo resultará em
pedidos de esclarecimentos, que provocarão retardamento do processo de readequação do projeto;

h)

Os pedidos de readequação orçamentária devem conter ofício dirigido à COACIN/2019,
assinado pelo responsável legal, e planilha completa original do projeto, acrescida das seguintes
colunas: rubricas, orçamento original, readequação 1; readequação 2 e readequação 3(quando
forem os casos, demonstrando o histórico das readequações); e justificativas das alterações(tanto
nas rubricas de onde foram retirados valores quanto nas rubricas onde estão sendo aplicados novos
valores);
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i)

Não serão acatados pedidos de readequação orçamentária em que reste evidente que as
despesas já foram realizadas e/ou referentes às etapas anteriores do projeto, portanto, já
concluídas.

j)

Solicitações

enviadas

em desconformidade com o

estabelecido

aqui

serão

automaticamente indeferidas.
k)

As readequações orçamentárias, aprovadas ou não, não implicam em assinatura de
termo aditivo ao contrato e prorrogação de prazo. Caso seja necessária prorrogação de prazo, sua
solicitação deve ser feita em separado, conforme orientações abaixo.

l)

Dúvidas sobre Solicitação de Readequação Orçamentária devem ser enviadas para:
mis@fcc.sc.gov.br

Solicitações de Prorrogação de Prazo
Tanto os proponentes contemplados com recursos do FCC, quanto do FSA, deverão realizar as
solicitações de acordo com o disposto abaixo:
a)

Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificado
pela proponente, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término, acolhido pela COA,
autorizado pela COJUR/FCC e aprovado pela ANCINE, quando for o caso.

b) Os pedidos de prorrogação de prazo devem ser protocolados diretamente no Setor de Protocolo da
FCC ou enviados por meio postal contendo os seguintes dados de destinatário: “À COACIN/2019,
Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5.600 - CIC, Agronômica, Florianópolis – SC, CEP 88.025202”;
c) O ofício deve conter de forma destacada a Edição do Edital, Título do projeto, Categoria e nº do
processo do respectivo projeto;
d) Solicitações enviadas por email não serão aceitas;
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e) São os prazos constantes no Edital:
“12.4. Em se tratando de projeto contemplado com recursos financeiros da FCC, o prazo contratual
com a FCC para entrega e doação do produto final para compor o acervo permanente do MIS-SC e
da prestação de contas à GEAFC será de:
a) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Longa-metragem Baixo Orçamento de Ficção;
b) 18 (dezoito) meses para Produção de Curta-metragem;
c) 12 (doze) meses para Desenvolvimento de Projeto de Longa-metragem de Ficção;
d) 12 (doze) meses para Desenvolvimento de Projeto de Obra Seriada de Ficção;
e) 12 (doze) meses para Desenvolvimento de Projeto de Obra Seriada de Ficção em Animação;
f) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Jogos Eletrônicos Módulo 4.

Parágrafo único: os prazos previstos neste item serão contados a partir da data de desembolso dos
recursos relativos ao contrato com a FCC.

12.5. Em se tratando de projeto contemplado com recursos financeiros da FCC, o prazo contratual
com a FCC para entrega do relatório final de comprovação da execução do projeto à COA e da
prestação de contas à GEAFC será de:
a) 12 (doze) meses para Novo Festival de Cinema;
b) 12 (doze) meses para Curso de Capacitação em Produção Executiva;
c) 12 (doze) meses para Curso de Qualificação Técnica Audiovisual;
d) 18 (dezoito) meses para Promoção de Santa Catarina como Destino Cinematográfico;
e) 12 (doze) meses para Estudo e Mapeamento do Setor Audiovisual Catarinense;
f) 12 (doze) meses para Circuito de Exibição de Cinema Catarinense

Parágrafo único: os prazos previstos neste item serão contados a partir da data de desembolso dos
recursos relativos ao contrato com a FCC.
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12.6. Em se tratando de projeto contemplado com recursos financeiros do FSA, o prazo contratual
com a FCC para entrega e doação do produto final para compor o acervo permanente do MIS-SC
será de:
a) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Longa-metragem de Ficção;
b) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Telefilme de Documentário;
c) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Obra Seriada de Ficção;
d) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Obra Seriada de Documentário;
e) 36 (trinta e seis) meses para Produção de Longa-metragem de Ficção em Animação;
f) 36 (trinta e seis) meses para Produção de Obra Seriada de Ficção em Animação;
g) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Jogos Eletrônicos Módulo 1, 2 e 3;

Parágrafo único: os prazos previstos neste item serão contados a partir da data de desembolso dos
recursos relativos ao contrato com o FSA.

12.7. Em se tratando de projeto contemplado com recursos financeiros do FSA, o prazo contratual
com a FCC para entrega do relatório final de comprovação da execução do projeto à COA será de:
a) 9 (nove) meses para Festival de Cinema com mais de 10 anos;
b) 9 (nove) meses para Festival de Cinema com mais de 5 anos;
c) 9 (nove) meses para Festival de Games ou Transmídia;
d) 24 (vinte e quatro) para Laboratório de Criação e Desenvolvimento de Conteúdo Audiovisual;
e) 24 (vinte e quatro) meses para Comercialização de Longa-metragem.

Parágrafo único: os prazos previstos neste item serão contados a partir da data de desembolso dos
recursos relativos ao contrato com o FSA.”

f) A prorrogação de prazo enseja a assinatura de termo aditivo ao contrato, portanto as proponentes
devem ficar atentas às convocações por email e prazos estabelecidos para tanto;

g) Dúvidas quanto à solicitação de prorrogação de prazo devem ser enviadas para: mis@fcc.sc.gov.br
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Outras Orientações
a) As logomarcas do Edital Prêmio Catarinense de Cinema deverão ser utilizadas em todas as obras e
projetos, tanto nas produzidas com recursos da FCC quanto do FSA, e todos os materiais
promocionais produzidos;

b) As logomarcas e o manual de aplicação do Edital Prêmio Catarinense de Cinema estão disponíveis no
site da FCC: http://cultura.sc.gov.br/a-fcc/logos

c) As proponentes contempladas com recursos do FSA deverão, ainda, utilizar as logomarcas de acordo
com o estabelecido nos Parâmetros Obrigatórios, ANEXOS do Edital, de acordo com a respectiva
modalidade;

d) Entregas do objeto no MIS-SC devem ser agendadas pelo email mis@fcc.sc.gov.br ou pelo telefone
(48)36642652;

e) Alteração de título do projeto também deverá ser protocolada à COACIN/2019 e caso seja deferida,
ensejará a assinatura de Termo Aditivo ao contrato;

f) Os casos omissos serão analisados pela COA em conjunto com a Gerência de Administração, Finanças
e Contabilidade;

Atenciosamente,
Comissão de Organização e Acompanhamento do Edital Prêmio Catarinense de Cinema 2019
Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade
Fundação Catarinense de Cultura
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Perguntas e Respostas Frequentes
Se a inscrição for pelo MEI, se eu (proponente) poderei emitir nota do mesmo MEI pra prestar
conta dos serviços que eu mesmo farei pra mim mesmo ou se terei que dar notas de pessoas física
tirada na prefeitura?

Quando o próprio proponente prestar serviços ao projeto - para isso necessariamente deverá
executar atividades dentro do projeto, seja como: produtor, diretor, roteirista, entre outras funções
previstas no projeto - a nota fiscal do proponente (salvo os casos de isenção da necessidade de
emitir nota fiscal) pode ser preenchida seguindo uma das seguintes formas, de acordo com a política
tributária do seu município:

Nome/razão social do tomador: repetir novamente os dados da empresa proponente /ou/
preencher com o título do projeto
CNPJ/CPF; CEP, Estado, Cidade e Endereço: repetir novamente os dados da empresa proponente
/ou/ não preencher
Corpo da nota:Deve constar expressamente o título do projeto específico a que se destinam os
serviços, de acordo com projeto aprovado pela FCC no Edital. Deverá ser mencionado também o
nome da rubrica orçamentária a que se refere a despesa. Não será aceito, no caso de notas fiscais
eletrônicas, que essas informações sejam inseridas por meio de carimbo.

É possível utilizar de material fotográfico próprio de membros da equipe, caso contrário, é
possível que o locador seja uma MEI? Qual teria de ser o CNAE dessa MEI nesse caso?
Considerando que a pergunta se refere a possibilidade da proponente locar equipamentos para a
execução do projeto, a resposta é: Sim, é possível que o proponente forneça equipamentos ou
materiais, de propriedade da própria proponente. Nesse caso, o documento fiscal comprovatório
dos pagamentos deverão ser acompanhados de 3 (três) orçamentos para o fornecimento dos
produtos ou locação de equipamentos equivalentes no mercado. Os orçamentos devem ser
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anexados aos comprovantes das despesas. O montante efetivamente pago deverá ser menor ou
igual ao orçamento que apresentar o menor custo dentre os pesquisados. Deverás verificar junto
ao seu contador o CNAE mais adequado para esse serviço.

A realização da contrapartida social poderá acontecer após a etapa de pós-produção (desde que
dentro do prazo de entrega do produto final)?
Considerando que o Edital estabelece que a contrapartida social deve ser executada
concomitantemente à realização da obra e que o prazo para realização da obra é o prazo de entrega
do produto final, não há óbice.

Sindicatos devem emitir nota fiscal?
Não, pois gozam de imunidade tributária. Nesse caso o sindicato deverá emitir um recibo.

Posso utilizar aplicativos de transporte como Uber e 99?
Sim, mas nesse caso é necessário anexar o recibo da viagem indicando o trecho percorrido e um
passageiro ligado ao projeto.

É obrigatório seguir a tabela do Sintracine para remuneração dos profissionais envolvidos?
A proponente deverá observar a força de lei das Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de
Trabalho presentes no artigo 611 da CLT e, nesse caso, nas(os) do Sintracine as disposições sobre o
assunto.

Para projeto contemplado com recursos do FSA em categorias com destinação inicial para TV é
preciso enviar contrato de pré-licenciamento ou algum documento que comprove interesse de
exibição por parte de algum canal?
No momento da contratação com o FSA, sim, de acordo com o exposto abaixo:
Para projetos de destinados à exibição inicial em televisão será exigido para contratação dos
recursos do FSA o pré-licenciamento de exibição da OBRA por emissora ou programadora de
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televisão, com todas as especificações pertinentes, de acordo com os valores e proporções mínimas
em relação aos itens financiáveis e condições contratuais exigidas pelo FSA definidas nos itens 61, 62
e 64 do Capítulo IV e no item 132 do Capítulo VI do Regulamento Geral do PRODAV, observando-se
que o prazo da primeira licença não deve ser superior a 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
de emissão do CPB da obra audiovisual.
Caso a proponente não obtenha êxito na obtenção de pré-licenciamento oneroso, mediante a
comprovação da oferta para, no mínimo, 5 (cinco) emissoras ou programadoras, deverá ser
apresentado pré-licenciamento não oneroso, observado os seguintes condicionantes para a licença:
a.

Sem

exclusividade;

b. Limitado pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
c. Destinada aos canais de programação dos segmentos comunitário e universitário e emissoras que
exploram o serviço de radiodifusão pública e televisão educativa das regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste e Sul e para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, excluídas as TV’s públicas
federais; d. No caso de licença não onerosa às TVs Comunitárias e Universitárias – restrita ao
segmento de TV Paga – a mesma estende-se para as faixas de frequência previstas no inciso III do
artigo

4.2

da

Portaria

MinC

489/2012;

e. No caso de licença não onerosa para as emissoras que exploram o serviço de radiodifusão pública
e televisão educativa, a mesma estende-se para as destinações previstas nos incisos I e V do artigo
32 da Lei 12.485/2011.

