
 

 

  

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 55, de 04 de julho de 2006. 
 

ANEXO I  A 
 

TERMO DE COMPROMISSO  
Movimentação de Recursos incentivados 

 
(empresa proponente) ......................................................................................., estabelecida à 
(endereço)..................................................................... na cidade de ...................................................., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................................................. e com registro na ANCINE nº 
......................., representada por ...................................................., CPF/MF sob o nº 
............................................, vem pelo presente termo assumir os seguintes compromissos para a 
realização da obra ...........................................   :  
 

a) Abrir conta corrente no Banco do Brasil para captação de recursos, vedada sua 
movimentação em qualquer hipótese; 

 

b) Abrir conta corrente específica para movimentação e utilização dos recursos incentivados, 
por tipo de mecanismo; 

 

c) Somente movimentar os recursos da conta de captação para a conta de movimentação, 
mediante autorização da ANCINE, por meio de ofício encaminhado ao Banco do Brasil; 

 

d) Não transferir recursos que não estejam vinculados às despesas relativas ao projeto (da conta 
de movimentação para contas particulares); 

 

e) Utilizar os recursos captados única e exclusivamente na realização do projeto;  
 

f) Comprovar a realização das despesas mediante documentos idôneos; 
 

g) Zelar pela observância das vedações legais;  
 

h) Zelar pela guarda da documentação fiscal e contábil; 
 

i) Formalizar a Prestação de Contas na forma da Instrução Normativa ANCINE nº 21, de 30 de 
dezembro de 2003;  

 

j) Colaborar com a fiscalização da ANCINE sempre que solicitada; 
 

k) Movimentar os recursos liberados para a execução do projeto, mediante cheques 
nominativos aos favorecidos, ou outro instrumento bancário, que permita a identificação do 
destino da transferência financeira, correspondendo cada cheque ou documento emitido a 
um único pagamento vinculado a despesas compatíveis com o projeto aprovado, admitindo-
se saques para pagamento de gastos miúdos ou de pronto pagamento (transporte urbano, 
correios, barqueiro, guia etc.), a serem comprovados mediante notas fiscais e recibos; e 

 

l) Prover meios e condições que favoreçam a divulgação da obra, de forma a que estas se 
apresentem efetivamente disponíveis para o público a que se destina.  

  
 
 

...................................., ........ de ....................de 2006. 
 
 
 

__________________________ 
(empresa proponente) 

 
 

 


