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Afonso Celso Pereira Cavalcante Filho
CNPJ/CPF: 620.307.953-72
Processo: 01400.023474/2018-17
Cidade: Fortaleza - CE;
Valor Aprovado: R$ 643.866,30
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Realizar um festival de Cinema voltado ao público infantil, como
opção de lazer para família. Com mostra gratuita para os alunos das escolas públicas
municipais e estaduais. Realizar mostra competitiva de longa metragem e curta
metragem, mostra inclusiva com audiodescrição e legenda descritiva para deficientes
visuais e auditivos. Palestra: Como o audiovisual pode construir para educação de
pessoas com deficiência e como pode ser utilizado para facilitar a inclusão de pessoas
com deficiência. Que será realizado na semana que festeja o dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência e no dia 3 de dezembro que celebra o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência com uma mostra exclusiva para pessoas portadoras de
deficiência.
185965 - O Som do Silêncio
T. SAAD FILMES E VIDEOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13.100.379/0001-53
Processo: 01400.023475/2018-61
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 236.367,29
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Curta metragem de 15 minutos escrito e dirigido por Alan Carvalho
que trata de um drama Social que ganha, gradualmente, ares de suspense psicológico e
faz um estudo da sociedade contemporânea, através de seus personagens e suas
nuances morais e emocionais. Ambientada numa região metropolitana de um país em
crise, o filme propõe reflexão do questionamento: - O que faz uma pessoa comum sentir
atração pela violência? Serão 5 meses de trabalho na produção, e 2 anos na distribuição.
Em primeira janela propomos a participação em Festivais nacionais e internacionais e,
posteriormente ao período, canais de TV e web para curtas. O roteiro do filme foi
selecionado no 1º Laboratório do Festival Visões Periféricas 2018, passando por clínica e
mentoria no seu desenvolvimento, o que proporcionou uma amplitude no mesmo para
desenvolvimento do projeto.
185966 - Clareou
DIEGO JOSE ANDRADE BRANDAO
CNPJ/CPF: 723.277.071-53
Processo: 01400.023476/2018-14
Cidade: Brasília - DF;
Valor Aprovado: R$ 248.791,00
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: A proposta consiste em produzir curta metragem de animação
"Clareou", com 10 minutos de duração, finalizado em Full HD. O filme explora o nascer
da amizade entre duas crianças de realidades sociais totalmente distintas.
185967 - SACI - Semana de Animação e Cinema infantil - 1° Edição
INFINITO GESTAO DE INOVACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 15.721.700/0001-42
Processo: 01400.023477/2018-51
Cidade: Curitiba - PR;
Valor Aprovado: R$ 599.881,56
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: O presente projeto é a primeira edição do Festival de Cinema e
Animação Infantil SACI. A mostra irá reunir em duas semanas, um panorama de filmes
curta e longas-metragens voltados ao público infanto-juvenil, na cidade de Curitiba-PR. O
intuito do projeto é exibir obras cinematográficas de invenção, produzidas nacionalmente
e internacionalmente. Quem assina a curadoria do projeto são os especialistas da área
Kiko Mistrorigo (TV Pinguim), Fernando Macedo (Spirit Animation Studios) e Marisa
Merlo (Olhar de Cinema). O projeto também irá realizar 10 (dez) conversas com os
realizadores e público, com tradução simultânea em Libras (língua brasileira de sinais).
185968 - Vídeo Clipe André e Nando
FERNANDO TEIXEIRA
CNPJ/CPF: 028.711.779-02
Processo: 01400.023478/2018-03
Cidade: Conselheiro Mairinck - PR;
Valor Aprovado: R$ 44.759,17
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Com esta proposta cultural, temos a intensão de produzir um vídeo
clipe com três minutos de duração, em sistema hd, com uma das canções da dupla
André e Nando, para que estes aristas possam registrar e divulgar seu trabalho na
internet e televisões. Para isto reuniremos uma equipe de profissionais, para que
possamos realizar um trabalho de qualidade, que permita à dupla divulgar, vender e
assim sobreviver de sua arte.
185969 - O Norte e suas riquezas
NAYAMA DE FARIAS PONTES
CNPJ/CPF: 653.969.522-53
Processo: 01400.023479/2018-40
Cidade: Rio Branco - AC;
Valor Aprovado: R$ 524.845,91
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: A proposta visa a produção do documentário média metragem "O
Norte e suas riquezas", com 69 minutos de duração, em HD. O filme passará pelos sete
estados da região Norte, registrando seus costumes, cultura, arte, singularidades e
semelhanças.
185970 - FESTIVAL CURTA CINEMA 2019 - Festival Internacional de Curtas do Rio de
Janeiro - 29ª edição
ASSOCIAÇÃO FRANCO CULTURAL
CNPJ/CPF: 04.670.346/0001-58
Processo: 01400.023480/2018-74
Cidade: Rio de Janeiro - RJ;
Valor Aprovado: R$ 1.220.940,33
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Realizar a 29ª edição do Festival Curta Cinema - Festival
Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e Niterói durante
uma semana, no período de 30 de outubro a 6 de novembro, com cerca de 200 filmes,
distribuídos em cerca de 57 sessões. O festival tem caráter competitivo e além das
sessões de filmes realiza um laboratório de projetos de curtas, uma masterclass e
sessões escola para alunos da rede pública de ensino. Realizará, também, o Mercado
Curta Cinema, com painéis de discussão sobre o mercado de curtas, encontros entre
realizadores e convidados internacionais. E o Palco Curta Rio, com apresentações
musicais. Todas as atividades propostas serão gratuitas.
185971 - CEM ANOS DE ARY VALADÃO - O HOMEM E A SUA VISÃO
TAQ BRASIL PRODUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 20.834.387/0001-99
Processo: 01400.023481/2018-19
Cidade: Goiânia - GO;
Valor Aprovado: R$ 392.906,25
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Realizar um filme de média metragem, com duração de 55 minutos,
sobre a vida do empreendedor e político Ary Valadão, ex governador do Estado de
Goiás, e sua trajetória de 100 anos de vida.

ANEXO II

185962 - ANTÁRTICA, TERRA DE TODOS.
AZEVEDO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI
CNPJ/CPF: 04.367.994/0001-30
Processo: 01400.023472/2018-28
Cidade: Gameleira - PE;
Valor Aprovado: R$ 2.911.088,88
Prazo de Captação: 20/12/2018 à 31/12/2018
Resumo do Projeto: Realizar uma websérie em português e um livro bilíngue
(português/inglês) sobre o ecossistema do continente antártico e a reconstrução pela
Marinha do Brasil da Estação Antártica Comandante Ferraz, apresentando os estudos
desenvolvidos nessa base de pesquisa por militares e cientistas brasileiros nos campos da
oceanografia, biologia, glaciologia, meteorologia, climatologia e estratégias de defesa de
territórios em condições hostis.

PORTARIA Nº 203, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

O(A) SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL, no uso das atribuições legais, que lhe
confere a Portaria nº 795, de 10 de julho de 2018 e o art. 1º da Portaria nº 1.201,
de 18 de dezembro de 2009, resolve:

Art. 1.º - Aprovar a complementação de valor em favor do(s) projeto(s)
cultural(is) relacionado(s) no(s) anexo(s) desta Portaria, para o(s) qual (is) o(s)
proponente(s) fica(m) autorizado(s) a captar recursos, mediante doações ou patrocínios,
na forma prevista no § 1º do artigo 18 e no artigo 26 da lei n.º 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO MAIA MASCARENHAS

ANEXO I

ÁREA: 2 AUDIOVISUAL (Artigo 18 , § 1º )
176545 - Cine em Cena Brasil - Fase 3
CNPJ/CPF: 19.387.344/0001-23
Cidade: - SP;
Valor Complementado: R$ 960.280,00
Valor total atual: R$ 3.359.295,20

Ministério da Defesa

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NORMATIVA N° 87/GM-MD, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

Estabelece, no âmbito do Ministério da Defesa, a
obrigatoriedade de levantamento e confrontação
periódica e sistemática dos dados cadastrais e
remuneratórios dos militares das Forças Armadas e
dos seus pensionistas e institui as instâncias de
supervisão da gestão das informações estratégicas
gerenciais de remuneração dos militares.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto de 12 de junho de 2018, o que consta no art. 87, parágrafo único, incisos I e II da
Constituição Federal, e o art. 1º, incisos IX e XIV, do Anexo I ao Decreto nº 9.570, de 20
de novembro de 2018, e considerando o que consta do Processo nº 60530.000157/2011-
30, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica estabelecida, no âmbito do Ministério da Defesa, a obrigatoriedade

de levantamento e confrontação periódica e sistemática dos dados cadastrais que se
apliquem na gestão remuneratória dos militares das Forças Armadas e dos pensionistas
militares, bem como dos militares anistiados políticos, seus dependentes e o efetivo
inerente às pensões especiais, a fim de manter a gestão do conhecimento da remuneração
militar, em consonância com a Política de Remuneração dos Militares das Forças
Armadas.

Parágrafo único. O Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais de
remuneração dos militares (BIEG/Rem) será o ambiente de tecnologia da informação onde
ficará armazenado o resultado do levantamento e a confrontação periódica e sistemática
dos dados cadastrais e remuneratórios dos militares das Forças Armadas e dos seus
pensionistas.

CAPÍTULO II
INSTÂNCIAS DE SUPERVISÃO
Art. 2º Para gerenciar as informações estratégicas de remuneração dos

militares, ficam definidas instâncias de supervisão, com as atribuições e composições
estabelecidas nesta Portaria Normativa.

Art. 3º As instâncias de supervisão terão como função precípua direcionar,
apoiar, integrar e conduzir as políticas, ações e atividades relacionadas à gestão das
informações estratégicas gerenciais de remuneração dos militares.

Art. 4º As instâncias de supervisão serão compostas:
I - pelo Comitê Gestor do Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais de

remuneração dos militares (CG-BIEG/Rem); e
II - pelo Subcomitê Técnico do Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais

de remuneração dos militares (ST-BIEG/Rem).
Parágrafo único. A Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto será

responsável pela elaboração de proposta de instituição e eventuais alterações de
atribuições necessárias para o funcionamento das instâncias de supervisão e de seus
respectivos regimentos internos.

Art. 5º O Comitê Gestor e o Subcomitê Técnico do Banco de Informações
Estratégicas e Gerenciais de remuneração dos militares serão compostos por militares e
servidores do Ministério da Defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.

Art. 6º Compete ao Comitê Gestor do Banco de Informações Estratégicas e
Gerenciais de remuneração dos militares:

I - aprovar, direcionar e supervisionar a gestão das informações estratégicas de
remuneração dos militares;

II - propor ao Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, anualmente, no
mês de dezembro, o cronograma de atividades a ser cumprido pelo Comitê Gestor do
Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais de remuneração dos militares no ano
seguinte;

III - monitorar o cumprimento de suas recomendações e orientações; e
IV - deliberar o Manual do BIEG, que conterá a metodologia geral do Banco de

Informações Estratégicas e Gerenciais de remuneração dos militares e deverá ser
atualizado semestralmente.

Art. 7º Compete ao Subcomitê Técnico do do Banco de Informações
Estratégicas e Gerenciais de remuneração dos militares:

I - implementar as demandas técnicas e operacionais oriundas do Comitê
Gestor do Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais de remuneração dos
militares;

II - atuar em conformidade com a especificidade, a abrangência, a densidade e
o volume da produção e do trabalho demandados pelas solicitação de estudos, de
pesquisas e de análises; e
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