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Jardim Miriam Próxima Estação  
 

" CO-PRODUÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL” 
 

O JAMAC – Jardim Miriam Arte Clube, Ponto de Cultura Arte Clube, por 
meio do Projeto JAMAC Cinema Digital e LEPE (Laboratório de Estudo, 

produção e experimentação em mídia digtal), com a cooperação do Centro 
Cultura da Espanha em São Paulo/AECID e do Programa Cultura 

Viva/Pontos de Cultura  do Ministério da Cultura e do Secretaria Estadual 
de Cultura, torna público o edital de “CO-PRODUÇÃO DE OBRA 

AUDIOVISUAL Jardim Miriam Próxima Estação” 
 
1. OBJETO 
 

1.1. O presente edital tem por finalidade co-produzir até 4 (quatro) 
produções audiovisuais. 

 
1.2. Cada produção  deve necessariamente: 

 
1.2.1. conter cenas externas na região da Cidade Ademar/Pedreira 

(mínimo de 50% de todas as cenas externas do filme), 
1.2.2. ter até no máximo 15 (quinze) minutos de duração, 
1.2.3. ser captado em digital, 
1.2.4. ter cópia final em dois DVDs, um autorado e outro com 

arquivo em Quicktime HD.  
 

1.3. O prazo de realização dos filmes é de 3 (três) meses, a contar da 
data da liberação da verba. 

 
2. VALORES 
 

2.1. Serão destinados pelo JAMAC recursos no valor de até R$ 
2.000.00 (dois mil reais) para aplicação nos fins deste edital. 

 
2.2. O valor a ser concedido a cada um do projeto co-produzido não 

poderá ultrapassar R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1.  Somente poderão se inscrever: 
 

3.1.1 Moradores da região da Cidade Ademar/Pedreira ou/e; 
 
3.1.2 Que tenham atuação cultural na região acima ou/e; 
 
3.1.2 Freqüentadores das ações culturais do JAMAC; 
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4. INSCRIÇÃO 
 

4.1. Cada PROPONENTE poderá apresentar 1 (um) PROJETO. 
4.2. A mesma PESSOA só poderá constar na ficha técnica em no 

máximo (2) produções. 
 

4.3. A inscrição será feita mediante entrega da ficha de inscrição, 
ficha técnica, comprovante de residência, Xerox CPF e RG do 
proponente e projeto conforme item 5 deste edital. 

 
 

4.4. Os PROJETOS deverão ser entregues pessoalmente no JAMAC – 
Jardim Miriam Arte Clube, situado à Rua Maria Balades Correa, 08 – 
Jardim Miriam, do dia 07/06/2011 ao dia 23/07/2011, das 10:00 às 
12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, de terça a Sábado, exceto 
feriados. 

 
4.5. Não serão aceitas inscrições por correio. 

 
4.6. O conteúdo  do ENVELOPE INSCRIÇÃO será conferido no ato da 

entrega. 
 

4.6.1. PROJETOS que não cumprirem as especificações do item 5.3 
não serão aceitos. 
 

4.7. A inscrição implica no reconhecimento e aceite - por todos os 
membros envolvidos no PROJETO - dos termos e obrigações 
constantes neste edital. 

 
 
5. ENVELOPE  
 

5.1. O projeto deverá ser entregue em dois envelopes: 
 

 “1 - ENVELOPE PROJETO” 
 
Os seguintes dizeres devem constar na face externa do envelope 
      
   JAMAC 2011  - Envelope PROJETO 
 “Edital Jardim Miriam Próxima Estação”. 

            Nome do Projeto: 
  Pseudônimo da equipe: 
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5.2. Dentro do envelope PROJETO deverá ser entregue 2 (duas) 
cópias encadernadas da proposta. 

 
5.3. Cada proposta deve estar formatada em ARIAL, FONTE 11, 

ESPAÇO 1,5 e estruturada da seguinte forma: 
 

5.3.1. Capa contendo NOME do PROJETO e PSEUDÔNIMO DA 
EQUIPE; 
 

5.3.2. Sinopse (máx. 200 toques); 
 

5.3.3. Roteiro: 
 

5.3.2.1 Ficção: Roteiro detalhado, dividido em cenas e com 
diálogos desenvolvidos;  

5.3.2.2 Documentário: Pré roteiro, contendo personagens a 
serem entrevistados e estrutura. 

5.3.2.3 Animação: Roteiro detalhado, dividido em cenas e com 
dialogos desenvolvidos e storyboard. 

5.3.2.4 Programas de webTV: roteiro detalhados dividido em 
blocos. 

5.3.2.5 Demais propostas (videodança/vídeo arte, experimental, 
etc..): Roteiro detalhado e objetivo da proposta.    

 
5.3.4. Conceito (contendo referencias para identificarmos como a 

equipe pretende transformar o texto em imagem)  (max.1 lauda) 
 

5.3.5. Justificativa (porque devemos escolhar essa proposta?) 
(máx. 1 lauda); 

 
5.3.6. Cronograma de Filmagem; 

5.3.7. Cartas de apoios culturais e demais documentos que achar 

necessário para provar a viabilidade da proposta (quando houver) 

 
5.3.8. Orçamento detalhado nos moldes da Instrução Normativa 

78 da Ancine, de 14 de outubro de 2008. 
 

5.3.8.1. O modelo pode ser encontrado no seguinte endereço 
eletrônico: www.ancine.gov.br (Legislação > Instruções 
Normativas Consolidadas > IN78 > Anexo art.8 º  – item 
G); 

http://www.ancine.gov.br/
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5.3.8.2. Deve-se levar em consideração todos os custos de 

realização do filme, incluindo a confecção dos materiais 
previstos no item 10.1.3 e quaisquer outros necessários à 
completa execução do produto audiovisual. 

 
 

5.3.8.3. O orçamento apresentado não poderá prever a 
aquisição de bens, equipamentos ou materiais permanentes 
com os recursos transferidos deste edital. 

 
No PROJETO não deverá constar em nenhum momento o nome do 
proponente e nem da equipe  diretamente ou indiretamente. O envelope 
será aberto somente pela comissão de seleção. 
 
 
    “2- ENVELOPE INSCRIÇÃO” 

 
Os seguintes dizeres devem constar na face externa do envelope: 
 
JAMAC 2011   - Envelope Inscrição 
 “Edital Jardim Miriam Próxima Estação”. 
  Nome do Projeto: 
  Pseudônimo da equipe: 
 

 
5.4 No envelope INSCRIÇÃO deverá constar em uma única via: 

 
5.4.1 Cópia da ficha de inscrição conforme modelo Anexo I; 

 
5.4.2  Ficha técnica conforme modelo Anexo II; 

 
5.4.3  xerox simples do CPF, RG e comprovante de endereço do 

proponente; 
 
 

Este envelope deverá ser conferido no ato da inscrição; 
 
 
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

6.1. Uma Comissão de Seleção formada por membros do JAMAC, do 
Centro Cultural da Espanha e um convidado de notório saber. 
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6.2. Um dos membros indicados será o presidente da Comissão, 
cabendo a ele coordenar os trabalhos, agendar e presidir as 
reuniões. 

 
6.3. A Comissão é soberana quanto ao mérito de suas decisões. 

 
 
7. PROCESSO SELETIVO 
 

7.1. A Comissão avaliará os projetos sob sua responsabilidade e a 
cada um deles atribuirá notas de acordo com os seguintes critérios: 

 
a)  Qualidade do roteiro; 
b)  Originalidade da Proposta; 
c)  Viabilidade da Proposta; 
d)  Vinculo da proposta com a região; 
e)  Clareza e objetividade da proposta; 

 
7.2. Serão co-patrocinados no máximo 4 (quatro) PROJETOS. 

 
7.3. Cada PROPONENTE terá no máximo um PROJETO contemplado. 

 
7.4. A Comissão fará lista suplementar com até 3 (três) projetos em 

ordem decrescente de prioridade, para eventual desistência ou 
impossibilidade de co-patrocínio de algum dos selecionados. 

 
7.5. Após a seleção, a Comissão encaminhará o resultado no seguinte 

endereço: http://www.jamacdigital.wordpress.com e nas redes 
sociais; 

 
7.6. Publicado o resultado os PROPONENTES terão o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para manifestar, por escrito, se aceitam ou 
desistem de realizar o co-patrocínio. 

 
7.7. A ausência de manifestação por parte do interessado notificado 

será tomada como desistência da realização do co-patrocínio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jamacdigital.wordpress.com/
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8. ENVELOPES SELECIONADOS 
 

8.1. Os seguintes dizeres devem constar na face externa do envelope: 
 

JAMAC 2011  - Envelope PROJETO 
 “Edital Jardim Miriam Próxima Estação”. 

 
ENVELOPES SELECIONADOS 
Projeto: 
PROPONENTE: 
EQUIPE: 

 
8.2. O envelope deverá conter, em 1(uma) única via, os seguintes 

documentos, na ordem indicada: 
 

8.2.1. Cópia do CPF de toda equipe; 
 

8.2.2. Cópia da cédula de identidade de toda equipe; 
 

8.2.3. Declaração emitida conjuntamente pela EQUIPE afirmando 
vínculo ou prestação de serviços para os fins deste edital e se 
comprometendo a realizar o filme consoante a proposta 
apresentada na inscrição. 

8.2.4. Comprovante contendo número de conta bancária para 
depósito do cheque. 

 
8.3. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam 

ilegíveis ou rasurados de tal forma que não permitam sua perfeita 
compreensão. 

 
8.4. Ainda que inscritos e selecionados, não serão formalizados co 

patrocínios relativos a projetos cujos documentos da equipe não 
estejam completos. 

 
8.5. Contrato assinado de co-patrocinio se comprometendo em inserir 

na abertura dos créditos as logomarcas do JAMAC, Centro Cultural 
da Espanha, Ponto de Cultura Arte Clube , MInC e Secretaria de 
Cultura de São Paulo e nos créditos finais constar a Cavalo Marinho 
Audiovisual e Graffiti com Pipoca como coordenação e demais 
equipe conforme indicação do JAMAC.  
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9. RECURSOS 
 

9.1.  Para cada projeto será liberado o valor de R$500,00 (quinhetos 
reais) em uma única parcela.  
 

9.2. Os recursos financeiros transferidos, enquanto não utilizados, 
deverão obrigatoriamente serem devolvidos ao JAMAC para 
promoção de Atividade Cultural referente ao audiovisual. 

 
9.3. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Co-

Patrocínio, os saldos financeiros remanescentes, serão devolvidos 
no prazo, improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data 
correspondente. 

 
9.4. O JAMAC se dispõe em liberar todos os equipamentos relacionado 

no ANEXO III,  para serem utilizados pela equipe no decorrer do 
projeto, mediantes solicitação e termo de responsabilidade, ANEXO 
IV. 

 
 
10. OBRIGAÇÕES DA EQUIPE 
 

10.1. A EQUIPE selecionada obrigam-se a: 
 

10.1.1. realizar o filme em no máximo 3 (três) meses, a contar da 
data da liberação da primeira parcela. 

 
10.1.2. colocar em posição de destaque e em cartela única, os logos 

do JAMAC, Centro Cultural da Espanha em São Paulo/AECID, 
Ponto de Cultura Arte Clube , MInC e Secretaria de Cultura de 
São Paulo e coordenação Cavalo Marinho Audiovisual e Graffiti 
com Pipoca nos créditos finais e de abertura da obra audiovisual, 
seguindo as orientações da coordenação.  

 
10.1.3. A EQUIPE deverá ser formada por: 
 

10.1.3.1. Moradores da região da Cidade Ademar/Pedreira 
ou/e; 

 
10.1.3.2. Que tenham atuação cultural na região acima ou/e; 
 
10.1.3.3. Freqüentadores das ações culturais do JAMAC; 
  
 

10.1.4. entregar: 
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10.1.4.1. cópia final em 2 (dois) DVDs, um autorado e outro 

com arquivo em Quicktime HD; 
 

10.1.4.2. 1 (um) CD mensal contendo: 
 

10.1.4.2.1.  no mínimo, 5 (cinco) fotos em arquivo JPEG, com 
definição de 300 DPI, tamanho 13 X 18 cm, padrão 
CMYK do making of. 

10.1.4.2.2. Relatório de desenvolvimento da proposta; 
 

          10.1.3.3.    1 (um) CD contendo: 
  
 

10.1.3.3.1 no mínimo, 5 (cinco) fotos de divulgação em 
arquivo JPEG, com definição de 300 DPI, tamanho 13 X 18 
cm, padrão CMYK (essas imagens não devem ser de making 
of). 

 
  

10.1.3.3.2 sinopse (máx. 200 toques) para folder de 
divulgação.  

 
10.1.3.3.3 ficha técnica completa do curta e mini-biografia 
do(s) diretor(es) (máx. 3200 toques); 
 
10.1.3.3.4 material de divugação: cartaz, folders, convites  
com definição em 300 DPI. 
 

 
10.1.4.3. Autorização de uso das imagens por período 

indeterminado, para divulgação em Internet, folder ou 
qualquer mídia. 

 
10.1.4.4. Declaração de Responsabilidade sobre Uso de Obra 

de Terceiros, conjuntamente com todas as cópias das 
autorizações de cessão de direitos, uso de imagem e 
quaisquer outras utilizadas na produção do filme. 

 
10.1.5. citar com destaque em todo material de divulgação a 

participação da CO-PATROCINADORA seguindo as orientações da 
coordenação. 

 
10.1.6. disponibilizar, sempre que solicitada, as indicações das 

locações para acompanhamento da CO-PATROCINADORA. 
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11. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

11.1. A EQUIPE CO-PATROCINADA deverá apresentar ao JAMAC a 
prestação de contas ao final de três meses a partir do recebimento 
da verba, comprovando a utilização dos recursos conforme o 
orçamento aprovado. 

 
11.2. A prestação de contas deverá necessariamente ser acompanhada 

dos seguintes itens: 
 

11.2.1. Planilha prevista no Anexo V deste Edital, regularmente 
preenchida; 

 
 

11.2.2. Documentos originais fiscais ou equivalentes (comprovantes 
das despesas realizadas - faturas, recibos, notas fiscais, etc.) 

 
11.2.2.1. Tais documentos devem: 

 
11.2.2.1.1. ser entregues organizados conforme os itens de 

despesa do orçamento aprovado, em ordem 
cronológica. 

 
 

11.2.2.1.2. ser emitidos em nome da Cavalo Marinho 
Audiovisual, devidamente identificados com referência 
ao nome do projeto, sempre que possível. 

 
 

11.3. Não serão admitidas, na prestação de contas, despesas que 
tenham sido realizadas antes da celebração do Co-Patrocínio, 
exceto em caráter excepcional, desde que previstas no orçamento 
apresentado na proposta e somente aquelas realizadas a partir da 
data de sua apresentação. 

 
11.4. Será permitida a realização e liquidação de despesas após a 

realização do objeto do convênio até a data prevista para a 
apresentação da prestação de contas. 

 
11.5. A prestação de contas será analisada pela coordenação do 

projeto JAMAC Cinema Digital. 
 

 
11.6. A análise da prestação de contas levará em consideração os 

seguintes aspectos: 
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11.6.1. Realização do projeto e entrega dos produtos culturais 

previstos. 
 

11.6.2. Correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com o 
orçamento aprovado.  

 
 

 
 
12. PENALIDADES 
 

12.1. Em casos de alteração das características do projeto apresentado 
sem consentimento da CO-PATROCINADORA, ou descumprimento 
das obrigações constantes nesse edital e no Termo de Co-
patrocínio, a CO-PATROCINADORA poderá aplicar as seguintes 
sanções: 

 
12.1.1. rescindir o Termo de Co-patrocínio; 
12.1.2. declarar inadimplência de TODA A EQUIPE; 
12.1.3. rejeitar a prestação de contas;  
12.1.4. determinar a devolução dos valores recebidos, acrescidos da 

respectiva atualização monetária, a contar da data do 
recebimento; 

 
12.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a 

das outras, quando cabíveis. 
 
 
13. DIREITOS 
 

13.1. Como CO-PATROCINADORA, o JAMAC, terá direitos de exibição 
integral ou de trechos do filme objeto do “Termo de Co-Patrocínio” 
em quaisquer formatos ou sistemas de projeção, nos equipamentos 
e espaços desde que sem finalidades comerciais ou lucrativas, bem 
como de uso das imagens para divulgação. 

 
13.2. As cópias do filme passarão a integrar o acervo audiovisual do 

Centro Cultural da Espanha, da Secretaria de Cultura do Estado e 
do JAMAC; 
 

13.3. O(a) roteirista e/ou diretor(a) poderão vender, ceder ou repassar 
direitos patrimoniais, de exibição e/ou de distribuição do filme 
desde que expressamente respeitados os direitos da CO-
PATROCINADORA. 
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13.4. Em caso de venda ou repasse dos direitos patrimoniais do filme, 
transferem-se ao(s) sucessor(es) as obrigações perante a CO-
PATROCINADORA decorrentes do “Termo de Co-Patrocínio”. 

 
13.5. Caso a obra audiovisual seja premiada de forma remunerada a 

resolução da divisão do dinheiro caberá a equipe, não tendo o 
JAMAC nada a se responsabilizar ou a receber.  Fica o proponente 
responsável em emitir xerox do certificado da premiação ao JAMAC 
para inclusão em resultados indicativos. 

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. O acompanhamento da correta execução do projeto será 
realizado pela equipe do projeto JAMAC Cinema Digital e do Ponto 
de Cultura Arte Clube. 

 
14.2. A CO-PATROCINADORA nomeará um gestor para acompanhar o 

andamento do projeto. 
 

14.3. A CO-PATROCINADORA não responderá em hipótese alguma 
pelos atos, contratos ou compromissos assumidos pela EQUIPE 
SELECIONADA, cabendo a estes exclusivamente as 
responsabilidades civis, penais, comerciais, financeiras, trabalhistas, 
previdenciárias e outras, advindas de utilização de direitos autorais 
ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à 
formalização do Termo de Co-patrocínio. 

 
14.4. Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos 

apos ouvidas as áreas competentes. 
 

14.5. Para dirimir eventual controvérsia decorrente deste edital ou do 
Termo de Co-patrocínio fica eleito o foro da Fazenda Pública da 
Capital do Estado de São Paulo, o qual preferirá a qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa se afigurar.  

 
14.1. Cópia deste edital poderá ser obtida no endereço eletrônico da 

CO-PATROCINADORA: http://www.jamacdigital.wordpress.com 
 

14.2. Eventuais dúvidas relativas ao presente concurso deverão ser 
formuladas por escrito e enviadas ao seguinte endereço de e-mail: 
cinemadigitaljamac@gmail.com 
 

 
Equipe JAMAC Cinema Digital 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/
mailto:cinemadigitaljamac@gmail.com
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São Paulo, 30 de maio de 2011. 
 
Publique-se. 
 
Thais Scabio 
Coordenadora Ponto de Cultura Arte Clube 
 
Gilberto Caetano                                           Jerônimo Vilhena 
Coordenador JAMAC Cinema Digital      Coordenador JAMAC Cinema Digital 
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ANEXO I  
FICHA  DE INSCRIÇÃO 

Pelo presente, requeremos a inscrição ao “ Jardim Miriam Próxima Estação.” 

DADOS DO PROJETO 

TÍTULO 
 

DADOS DA EMPRESA 

NOME (nonNOME DO PROJETO 
 

PROPONENTE  

PSEUDONIMO DA EQUIPE: 
 

VINCULO COM A REGIÃO E/OU NO JAMAC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDEREÇO 
 

BAIRRO/DISTRITO CEP 

TELEFONE FAX 
 

EMAIL: 

CPF R.G 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas deste 
Edital e seus Anexos  

DATA ASSINATURA PROPONENTE 

OBS: 

CHEK LIST “ENVELOPE INSCRIÇÃO” (conferir e assinalar) 

 CPF DO PROPONENTE 
  RG  DO PROPONENTE 
 COMPR. RESIDENCIA DO PROPONENTE  
  FICHA TÉCNICA DA EQUIPE 

 

 

A versão original do Requerimento de Inscrição deve vir no “ENVELOPE INSCRIÇÃO”.  
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ANEXO II 

 

FICHA TÉCNICA 
TÍTULO 

 

PSEUDONIMO DA EQUIPE: 

NOME DO PROPONENTE CPF  

 

EQUIPE TECNICA ASSINATURA CPF TEL. 

NOME:  

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME  

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME  

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1):  

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1):  

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1):  

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1): 
 

NOME   

 

 

FUNÇÃO (1):  

LOCAL E DATA  
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ANEXO III 

 

LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA EMPRÉSTIMO 

 

 

Qt.  Equipamento 
(  )  Filmadora PD170 
(  )  Filmadora digital sony 
(  )  Máquina fotográfica Nikon 
(  )  Máquina fotográfica Canon 
(  )  Pilha recarregável 
(  )  Carregador 
(  )  Bateria filmadora________ 
(  )  Bateria Maquina fotográfica  
(  )  Tripé de filmadora 
(  )  Tripé de luz 
(  )  Refletor 
(  )  Microfone de lapela 
(  )  Microfone de boom 
(  )  Vara de boom 
(  )  Microfone de mão 
(  )  Cabo Canon x Canon 
(  )  Cabo Canon X P10 
(  )  Extensão 
(  )  Projetor 
(  )  Notebook 
(  )  Mesa de corte 
(  )  Caixa de som amplificada 
(  )  Computador imac (EDIÇÃO) 
(  )  Monitor (ateliê) 
(  )  Computador (ateliê) 
(  )  Computador (cinema Digital) 
(  )  Monitor (Cinema digital) 
(  )  Pano Cromakey 
(  )  Equipamento traquitana (deverá constar no material de divulgação a Logomarca 
do TRAQUINAS) 
(  )  Adaptadores e Outros _____________________________________ 
 

 

 

 

 

Obs: Verificar se o equipamento e o período de empréstimo não atrapalharão o 
andamento de alguma atividade do JAMAC.  
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ANEXO IV  

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

São Paulo,              de           de  20___. 
 

Nome 

RG                                               tel.: 

Endereço 

Motivo do empréstimo: 

 

Período do empréstimo: 

 
Declaro assumir a total responsabilidade pelo equipamento discriminado, em 

anexo, e cedido em empréstimo, bem como cumprir o prazo determinado.  
 
Estou ciente de que o(s) equipamento(s) deve(m) ser operado(s) somente por 

pessoa habilitada e que o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) em perfeitas condições 
técnicas e de funcionamento, pois caso seja constatado qualquer dano no(s) 
equipamento(s) este será reparado em oficina especializada indicada pela 
coordenação da Oficina Jamac Cinema Digital ou pelo Centro Cultural da Espanha, 
tendo todos seus custos integralmente absorvidos por nossa conta. 

 
Estou ciente, ainda, de que todo equipamento a ser retirado deverá ser 

testado, também, por pessoa habilitada antes de sua saída diante do responsável 
abaixo qualificado. Da mesma forma o equipamento será testado no ato de sua 
devolução. No caso de se constatar algum dano tomarei as providências acima 
citadas. 

 
É de minha responsabilidade vir acompanhado de pessoa habilitada para 

realizar os testes de chegada e de saída de equipamentos, assim como garantir que 
sejam operados pela mesma durante o evento. 

 
Declaro, também, que farei constar a logomarca (como apoio cultural ou 

realização) do PONTO DE CULTURA ARTE CLUBE E JAMAC CINEMA DIGITAL 
em todo material de divulgação (impresso e virtual) produzido que contar com a 
utilização do equipamento motivo do empréstimo, bem como no produto audiovisual 
final.  

 
 
Assinaturas:  
 
_______________________________    _____________ 
(responsável pela retirada do equipamento)        Responsável pelo empréstimo  
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ANEXO V  
PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROJETO PROPONENTE 

 

EQUIPE 

 
RAZÃO SOCIAL (EMPRESA CO-PATROCINADA) 

              
CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CO-PATROCINADA 

 
CPF 

 
 

 
 
TABELA 1 

Data da despesa 
1
 

 

Natureza da 

despesa  
2
 

Descrição da 

despesa  
3
 

Documento 

comprobatório 
4
 

Numeração  
5
 Valor gasto 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

TABELA 2  - Comparativo com o orçamento e eventuais saldos 

Rubricas orçamentárias Valor previsto Valor efetivamente 

utilizado 

Saldo  

    

    

    

 Saldo total:  

                                                                                              

 

                                                           
1
 Em ordem cronológica por item de despesa. 

2
 Indicação da rubrica do orçamento aprovado em que se encaixa. 

3
 Detalhar os dados da despesa – assim como do  favorecido. 

4
 Indicar se é recibo, nota fiscal, cupom fiscal. 

5
 Localização do documento, em ordem cronológica. 


