
16/11/2017 SEI/ANCINE - 0640329 - Portaria ANCINE

https://sei.ancine.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=724915&infra_sist… 1/2

  

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

  

PORTARIA ANCINE Nº 344-E, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

  Altera a Portaria ANCINE nº 262-E, de 24
de agosto de 2017.

A DIRETORA-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO
CINEMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso IV do art. 13 do Anexo I do
Decreto nº 8.283, de 3 de julho de 2014, bem como pelo inciso III do art. 17 do Regimento Interno, e
conforme decidido por meio da Deliberação de Diretoria Colegiada nº. 1556-E, de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º Os arts. 2º e 5º da Portaria ANCINE nº 262-E, de 24 de agosto de 2017, passam a

vigorar com as seguintes redações:
“Art. 2º..............................................................................
...........................................................................................
XVII - ...............................................................................
...........................................................................................
b. encerrar contas-corrente de recolhimento, de captação e de movimentação de recursos

oriundos de incentivo fiscal federal e encerrar contas bloqueadas referentes a editais e programas de
fomento que utilizam recursos orçamentários da ANCINE;

...........................................................................................
e. transferir os recursos não aplicados no prazo legal das contas de recolhimento, de

captação e bloqueadas para o Fundo Nacional de Cultura, na categoria de programação específica
denominada Fundo Setorial do Audiovisual;

XVIII - ..............................................................................
...........................................................................................
b. extratos bancários de contas-corrente de recolhimento, de captação e de movimentação

de recursos oriundos de incentivo fiscal federal e de contas bloqueadas referentes a editais e programas de
fomento que utilizam recursos orçamentários da ANCINE.

...........................................................................................” (NR)
“Art. 5º Ficam revogadas as Portarias nº 324, de 7 de outubro de 2011; nº 140, de 29 de

junho de 2012; e n° 8, de 27 de janeiro de 2015.” (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

Documento assinado eletronicamente por Debora Regina Ivanov Gomes, Diretor(a) - Presidente, em
Exercício, em 14/11/2017, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 11
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da RDC/ANCINE nº 66 de 1º de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ancine.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0640329 e
o código CRC 3401F7D8.
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