PRÊMIO ADICIONAL DE RENDA 2009

ANEXO I – C

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMPRESA PRODUTORA
1. DADOS DA EMPRESA CONTEMPLADA
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Complemento:
Município/UF:
CEP:
Registro ANCINE:
Telefone: (   )
Fax: (   )
E-mail:
Termo de Concessão n°:
Valor da premiação:
2. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTEMPLADA
Nome:
RG:
Órgão Emissor:
CPF:
Cargo:
3. ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (escolher uma)
[   ]  Desenvolvimento de projeto de produção de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente.
[   ]  Finalização de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente.
[   ]  Complementação de recursos para a filmagem de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente. 
4. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CINEMATOGRÁFICA 
Título:
Salic (caso possua):
Valor do orçamento da obra:
Valor do PAR destinado à obra:
5. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DESTINÁRIA DOS RECURSOS – Quando distinta da empresa contemplada, apresentar contrato firmado entre as duas empresas, contendo cláusula contratual específica obrigando a empresa destinatária a cumprir as regras do Edital, do Termo de Concessão, em questão, e a apresentar prestação de contas à ANCINE na forma da Cláusula Oitava do Termo de Concessão.
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Complemento:
Município/UF:
CEP:
Registro ANCINE:
Telefone: (   )
Fax: (   )
E-mail:
6. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DESTINATÁRIA
Nome:
Cargo:
CPF: 
RG:
Órgão Emissor:
7. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
7.1 Para propostas destinadas ao desenvolvimento de projetos de obra cinematográfica:
Formulário de apresentação de projetos da Instrução Normativa nº22/2003, preenchido e assinado, acrescido dos documentos indicados no mesmo Anexo (desnecessário para projetos já aprovados na ANCINE);
	Orçamento de Desenvolvimento, de acordo com modelo do Anexo II da Instrução Normativa nº 22. Caso o projeto já esteja aprovado na ANCINE, apresentar orçamento de desenvolvimento similar ao aprovado, indicando os itens a serem cobertos pelo valor do Prêmio;
	Ficha técnica, indicando os principais profissionais envolvidos no projeto, cuja função esteja prevista no orçamento apresentado, como: roteirista(s), pesquisador(es), autor do argumento, autor da obra a ser adaptada;
	Contratos firmados entre a empresa proponente e os profissionais acima indicados, em que conste a descrição do serviço a ser executado, ou a cessão/opção de direitos, quando for o caso, com indicação do valor acordado, ainda que por meio de cláusula suspensiva, condicionando o pagamento a evento futuro, como, por exemplo, aprovação do projeto na ANCINE. Os contratos devem ser apresentados com firma reconhecida, em original ou cópia autenticada.  
7.2 Para propostas destinadas à finalização de obra cinematográfica:
Formulário de apresentação de projetos da Instrução Normativa nº22/2003, preenchido e assinado, acrescido dos documentos indicados no mesmo Anexo (desnecessário para projetos já aprovados na ANCINE);
	Orçamento de Finalização, de acordo com modelo Instrução Normativa nº 22/2003. Caso o projeto já esteja aprovado na ANCINE, apresentar orçamento de finalização similar ao aprovado, indicando os itens a serem cobertos pelo valor do Prêmio;
	Cópia da obra em DVD, no estágio em que se encontra de finalização, ou comprovação do final das filmagens.
7.3 Para propostas destinadas à complementação de recursos para a filmagem de obra cinematográfica:
Formulário de apresentação de projetos da Instrução Normativa nº22/2003, preenchido e assinado, acrescido dos documentos indicados no mesmo Anexo (desnecessário para projetos já aprovados na ANCINE);
	Orçamento de Produção, de acordo com modelo da Instrução Normativa nº 22. Caso o projeto já esteja aprovado na ANCINE, apresentar orçamento similar ao aprovado, indicando os itens a serem cobertos pelo valor do Prêmio;
	Caso o projeto não utilize recursos incentivados, apresentar declaração de que a empresa não fará captação de recursos pelas leis federais de incentivo fiscal para produção da obra. Informar outras fontes de receita a serem utilizadas, se houver.
8. DECLARAÇÕES
8.1 Da Empresa Contemplada:
8.1.1 Tenho ciência e concordo com os termos do Edital.

8.1.2 O projeto de utilização dos recursos indicado acima é de livre escolha desta empresa. 
8.1.3 Estou de acordo com a transferência dos recursos depositados na conta bloqueada desta empresa, aberta na Agência Governo do Banco do Brasil, para conta da empresa destinatária, que assumirá a responsabilidade pela gestão e prestação de contas perante ANCINE.
8.2 Da Empresa Destinatária:
8.2.1 Tenho ciência e concordo com os termos do Edital.
8.2.2 Esta empresa apresenta situação regular perante a Receita, FGTS, Dívida Ativa da União e demais Tributos Federais.
8.2.3 Esta empresa possui os direitos autorais de realização da obra audiovisual.
8.2.4 O montante a ser destinado como apoio financeiro ao projeto será abatido do seguinte mecanismo de incentivo fiscal ou fonte de receita aprovada para o projeto:
        [   ] Art. 25 da Lei n° 8.313/91 (Rouanet) 
        [   ] Art. 1º da Lei n° 8.685/93 (Audiovisual) 
        [   ] Art. 1º A da Lei n° 8.685/93 (Audiovisual)
        [   ] Art. 3º da Lei n° 8.685/93 (Audiovisual)
        [   ] Art. 39 da MP nº 2.228/01(Isenção da Condecine)
        [   ] Lei n° 10.179/01 (Conversão da Dívida)
        [   ] Outras fontes.
        [   ] O projeto não utiliza recursos captados pelas leis de incentivo federal.
8.2.5 Comprometo-me a prestar contas dos recursos recebidos conforme orçamento em anexo, bem como citar os créditos do apoio na obra a ser produzida, de acordo com os itens 12.1. e 12.1.1. do Edital.
LOCAL/DATA:
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