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CONCURSO Nº 03/2016- PROCESSO INTERNO Nº 675/16 
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PRODUÇÃO E/OU FINALIZAÇÃO DE 
OBRA AUDIOVISUAL DE LONGA-METRAGEM. 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
 
Em virtude de questões postas em pedidos de esclarecimentos, além de indagações 
de representantes do setor do audiovisual mineiro acerca de questões referentes ao 
Edital, e com a finalidade de evitar interpretações dúbias do conteúdo do Edital, a 
CODEMIG esclarece: 
 
i) Em relação aos membros de equipe e à limitação de participação em até dois 
projetos, bem como da contemplação de um único projeto que possuir membros de 
equipe conflitantes entre dois possíveis vencedores do certame: 
 
Como um dos princípios que norteiam a política de desenvolvimento da indústria do 
audiovisual em Minas Gerais, a CODEMIG busca restringir que os membros centrais 
de determinada produção sejam contemplados em mais de um projeto em cada 
Edital lançado pela Companhia. Essa ação objetiva aumentar a distribuição dos 
recursos e proporcionar condições de desenvolvimento e fortalecimento de diversas 
empresas e agentes do setor. 
 
Dessa forma, a limitação contida no item 5.4 do Edital, cuja redação é “Cada 
proponente e/ou membro de equipe poderá ter apenas 01 (um) projeto contemplado 
no presente Edital, sendo contemplado o projeto que obteve a maior nota”, é válida 
para os membros centrais de produção, que, conforme posto na Cláusula Terceira 
do ANEXO I – Regulamento do Concurso, englobam as funções-chave de autor, 
coautor, diretor ou produtor do projeto. 
 
Contudo, a CODEMIG entende que, caso um dos membros centrais de produção 
esteja inscrito em outro projeto, ainda que em outra função totalmente distinta, 
considera-se que este profissional torna inapto o projeto com a menor nota final a 
receber os recursos do Edital. Para o caso de profissionais que estejam inscritos em 
mais de um projeto como atores, NÃO se aplica a vedação do item 5.4. Contudo, se 
um profissional listado como membro central de produção de determinado projeto 
estiver também presente em outra proposta, mesmo que em outra função, aplicar-
se-á a vedação do item 5.4. 
 
Todo proponente e/ou membro de equipe, caso seja membro central de alguma 
proposta, impossibilita outro projeto de receber recursos, ainda que exercendo outra 
função. Ex.: Profissional X como Diretor em um projeto e Montador em outro. Caso o 
mesmo Profissional X esteja inscrito como Montador nos dois projetos, o item 5.4 do 
Edital NÃO será aplicado. 
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ii) Em relação à exigência de comprovação, por parte da proponente, de possuir ao 
menos 50% do orçamento necessário para realização da obra: 
 
Para comprovação do mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos itens financiáveis, 
conforme documentação expressa no presente Edital, o proponente deverá enviar 
orçamento analítico preenchido acerca do contemplando o valor total do projeto, 
inclusive de etapas já realizadas. 
 
Os recursos próprios ou de terceiros já captados ou gastos no projeto devem ser 
apresentados no plano de viabilidade da obra com a apresentação de contratos e 
comprovantes de investimentos, patrocínios, doações, prêmios e outras formas de 
aporte para a execução da obra audiovisual, quando houver. Documentos fiscais e 
comprovantes de pagamento também podem ser anexados para fins de 
comprovação. 
 
Cabe destacar que os recursos disponibilizados por este Edital DEVERÃO ser 
considerados pelo proponente no somatório do mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) dos itens financiáveis. 
 
Assim, o proponente deverá considerar que a exigência de 50% de seu orçamento já 
garantido para a execução do projeto inscrito no Edital equivale aos recursos 
próprios e/ou de terceiros já captados somados ao montante requerido no ato da 
inscrição do Edital, incluindo o valor disponibilizado pela CODEMIG e pelo FSA. 
 
iii) Em relação à análise do histórico do proponente e currículos dos membros de 
equipe: 
 
O proponente poderá incluir informações sobre os demais membros de equipe no 
campo de Portfólio da Empresa, quando se aplicar, ou no campo de Informações 
Adicionais, que faculta ao proponente inserir outras informações que julgar 
necessárias para melhor compreensão do projeto, inclusive o currículo dos membros 
da equipe que não foram solicitados anteriormente. 
 
A CODEMIG espera, assim, dirimir as questões relativas a esse aspecto do Edital, e 
permanece disponível para atender aos pedidos de esclarecimento sobre o certame. 

 

BHte, 24 de março de 2017 


