PRÊMIO ADICIONAL DE RENDA 2009

ANEXO II – C

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS – EMPRESA DISTRIBUIDORA
1. IDENTIFICAÇÃO 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. RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA CONTEMPLADA
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Órgão emissor:
3. ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (escolher uma)
3.1 [  ] Aquisição de direitos de distribuição de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente, com utilização dos recursos na produção da obra.
3.2 [  ] Despesas de comercialização de obra cinematográfica de longa-metragem brasileira de produção independente.
3.2 [  ] Desenvolvimento de projeto de produção de obra cinematográfica de longa metragem brasileira de produção independente.
4. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DESTINÁRIA DOS RECURSOS - Obrigatória para projetos especificados no item 3.1 deste Anexo. 
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Complemento:
Município/UF:
CEP:
Registro ANCINE:
Telefone: (   )
Fax: (   )
Email:
5. RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA DESTINATÁRIA
Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Órgão emissor:
6. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL 
Título:
Salic (caso possua):
Produtora responsável:
Registro ANCINE:
Valor do Prêmio a ser destinado à obra: 
7. DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
7.1 Das propostas destinadas à aquisição de direitos de distribuição de obra cinematográfica, com utilização dos recursos na produção da obra, deverão constar:
Contrato de aquisição de direitos de distribuição da obra, em conformidade com o disposto no Termo de Concessão de Apoio Financeiro. Este contrato deve conter 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.  

7.2 Das propostas destinadas à comercialização de obra cinematográfica, deverão constar:
Contrato de Distribuição de obra cinematográfica, em conformidade com o disposto no Termo de Concessão de Apoio Financeiro; 
	Caso a empresa destinatária, seja distinta da empresa contemplada, esse contrato deve conter 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. A empresa destinatária também deve atuar na distribuição de obras cinematográficas;
	Apresentação da estratégia de lançamento do filme;
	Orçamento de comercialização;
	Cronograma de lançamento;
	Plano de mídia detalhado;
Cópia da obra audiovisual em formato DVD, ou outra comprovação de conclusão da obra.
7.3 Das propostas destinadas ao desenvolvimento de projeto de produção de obra cinematográfica, deverão constar:
Contrato com a empresa destinatária, em conformidade com o disposto no Termo de Concessão de Apoio Financeiro, indicando o valor a ser alocado e o compromisso de distribuir a obra a ser produzida no mercado de salas de exibição. Este contrato deve conter 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;
	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.  

8. DECLARAÇÃO
8.1 Da Empresa Contemplada:
8.1.1 Tenho ciência e concordo com os termos do Edital.
8.1.2 A indicação do projeto de utilização dos recursos acima é de livre escolha desta empresa. 
8.1.3 Uma vez aprovada a proposta de destinação, autorizo 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 dos mesmos.

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 de distribuição 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.
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