
Guia de Preenchimento do Formulário/Ficha de Inscrição  

Neste guia é possível ter uma visualização prévia de como funcionará o Formulário de 
Inscrição no Programa de Atração de Filmagens à Cidade de São Paulo (2021). Ele 
contém todas as perguntas que constarão no formulário, separadas por módulo, para 
consulta e preparação prévia ao momento da inscrição. 

É importante se atentar à utilização do simulador atualizado (atualizado no dia 29/09/21 
e disponível para download nos anexos na plataforma do Spcine Investimentos). 
Considerando que houve alterações na matriz de qualificação, todos que haviam feito o 
simulador antes do dia 29/09/21 devem refazê-lo de acordo com a nova versão. O 
simulador que constava anteriormente para download na plataforma não será aceito.  

As versões atualizadas do edital, do anexo 2 e dos simuladores estão disponíveis no 
Spcine Investimentos. 

 

 

ATENÇÃO: NÃO SE ESQUEÇA DE PREENCHER CORRETAMENTE O MÓDULO 
NO INÍCIO DA INSCRIÇÃO DADO QUE AS PERGUNTAS DO FORMULÁRIO 
SÃO ESPECÍFICAS PARA CADA MÓDULO 

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
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h PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE FILMAGENS À CIDADE DE SÃO PAULO
// SAO PAULO CITY'S FILMING ATTRACTION PROGRAM

Itens com asterisco são obrigatórios.

Número da Inscrição

Módulo

Selecione um módulo

Módulo 1 - Produções Internacionais Filmadas em São Paulo l

Agentes (proponentes)

Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

h EDITAL

Formulário de inscrição - Programa de Atração
de Filmagens à Cidade de São Paulo

Agente responsável pela inscrição *

Gabriela Molina l Trocar agente

Proponente

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/55/
http://spcineinvestimentos.com.br/agente/2154/
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Razão Social da PROPONENTE *

Informe l

Nome da PRODUTORA ESTRANGEIRA (caso haja)

Informe l

E-mail da PROPONENTE *

Informe l

Endereço da PROPONENTE *

Informe l

Telefone da PROPONENTE *

Informe l

Responsável Legal da PROPONENTE *

Informe l

Número de identidade do Responsável Legal da PROPONENTE *

Registro Geral (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF) para brasileiros e

documentação equivalente para estrangeiros. No caso de documentação

internacional, mencionar o nome do documento.

Informe l

CNPJ da PROPONENTE *

Informe l

Documentação de habilitação jurídica

A. Comprovante do CADIN Municipal de São Paulo. B. Ficha de Dados

Cadastrais CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário - FDC. C. Certidão

Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários perante Secretaria Municipal da

Fazenda. D. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal. E. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

previdência Social, Tributos Federais à Dívida Ativa da União, emitida pela

Secretaria da Receita Federal. F. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas –

CNDT. G. Cópias reprográficas do Contrato Social da EMPRESA, com todas as

alterações e com indicação do atual titular. H. Cópia reprográfica da Cédula

de Identidade de todos os sócios administradores da EMPRESA. I. Cópia

reprográfica do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de

todos os sócios administradores da EMPRESA
 Enviar
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Sobre a OBRA

Ficha de Inscrição *

ANEXO 3 ( baixar modelo)
 Enviar

Sinopse da OBRA *
 Enviar

Roteiro da OBRA *

Para PROPOSTAS do Módulo 3 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS

PUBLICITÁRIAS) deve ser apresentado o tratamento da publicidade.
 Enviar

Orçamento de produção da OBRA *

ANEXO 4 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de adimplência e observância das condições de

participação, elegibilidade e impedimentos *

ANEXO 5 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de responsabilidade quanto aos direitos de autor e de

terceiros envolvidos na realização da PROPOSTA *

ANEXO 6 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de compromisso associativo firmado entre a

PRODUTORA ESTRANGEIRA e a PRODUTORA BRASILEIRA *

ANEXO 7 ( baixar modelo)
 Enviar

Plano de financiamento da PROPOSTA *
 Enviar

Plano de distribuição ou difusão e respectivos contratos celebrados

*
 Enviar

Em hipóteses de COPRODUÇÃO, o(s) respectivo(s) ajuste(s) firmados
 Enviar

Declaração de compromisso de atendimento das condições de

políticas afirmativas promovidas pela SPCINE *

De acordo com as opções da MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO, conforme modelo

do ANEXO 8 ( baixar modelo)
 Enviar

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/299/03_anexo_edital.07.2021_ficha_de_inscricao_(3)_(1).xlsx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/296/04_anexo_modelo_or%C3%87amentocashrebate-_spcine_(1).xls
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/295/05_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_adimpl%C3%AAncia_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/294/06_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_responsabilidade_por_direitos_de_autor_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/293/07_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_compromisso_associativo_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/289/08_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento_das_pol%C3%ADticas_afirmativas_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
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Comprovante de pagamento da taxa de inscrição *

Para os Módulos 1 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS) e 3 (PRODUÇÕES

INTERNACIONAIS PUBLICITÁRIAS), do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para os Módulos 2 (PRODUÇÕES NACIONAIS) e 4 (ROTEIROS), do valor de R$

7.000,00 (sete mil reais).
 Enviar

Simulador de elegibilidade *
 Enviar

Outros documentos que a PROPONENTE entender relevantes para a

avaliação de elegibilidade da PROPOSTA

Ex.: notas de intenção ou explicações adicionais técnicas ou artísticas.
 Enviar

Critérios obrigatórios

Quantas locações e/ou cenários na OBRA identificam a cidade de

São Paulo? *

Mínimos: Módulo 1: 2 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 2:

5 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 3: 1 locação (com ao

menos uma cena)

Informe l

Quais são as locações/cenários e em qual(is) página(s) do

roteiro/tratamento elas estão retratadas? *

Informe l

A OBRA respeita a Constituição Brasileira e os direitos universais? *

Informe l

Qual é a estimativa de gastos com despesas elegíveis (seguindo

regulamentação do anexo I) na cidade de São Paulo? *

Mínimos: Módulos 1 e 3: R$ 2 milhões Módulo 2: R$ 1 milhão

Informe l

A OBRA tem garantida a capacidade de difusão necessária? *

Módulo 1: Estreia em ao menos 6 paises não lusofonos, que somam pelo

menos 100 milhões de habitantes Módulo 4: Estreia em ao menos 6 países

não lusófonos com total de 200 milhões de habitantes e total de 200 salas

comerciais de cinema e/ou no mínimo um total de 20 milhões de assinantes

de TV paga e/ou 20 milhões de assinantes de serviços de VoD (com exceção

de AVoD)
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Informe l

Critérios de elegibilidade

Você pretende reproduzir quantos itens emblemáticos de São Paulo

em sua obra? *

Informe l

Quais são os itens emblemáticos e em qual(is) página(s) do roteiro

eles estão retratados? *

Informe l

Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados? (acumulável entre diretor, produtor executivo e elenco

principal) *

Informe l

Indique os nomes dos indicados/premiados, junto ao nome do

projeto e o cargo ocupado nele *

Informe l

Qual é a soma dos habitantes de todos os países não-lusófonos em

que você pretende estrear sua obra? *

Mínimo de 6 países não-lusófonos. No caso do Módulo 2, os 500 milhões de

habitantes podem ser substituídos por 50 milhões de assinantes de

conteúdo audiovisual

Informe l

Você pretende investir (despesas elegíveis) mais de R$ 50 milhões

em São Paulo durante as gravações na cidade? OU Você prevê um

orçamento total de mais de R$ 100 milhões para sua obra? *

Responder esta pergunta APENAS se tiver respondido "Nenhuma vez" na

pergunta "Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados?"

Informe l

Critérios de valor adicional

O roteiro conta com personagem principal residente na cidade de

São Paulo? *

Informe l
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O roteiro conta com quantos personagens secundários residentes

na cidade de São Paulo? *

Informe l

Você pretende reproduzir quantos itens emblemáticos de São Paulo

em sua obra? *

Informe l

A obra tem como tema principal as artes ou artistas brasileiros? *

Informe l

A obra tem como tema principal a diversidade paulistana? *

Informe l

Caso tenha respondido "sim" a alguma (ou ambas) das últimas duas

perguntas, descreva como se dará a inserção de arte/artistas e/ou

da diversidade paulistana na narrativa. *

Informe l

O formato da obra é uma animação? *

Informe l

O conteúdo da obra é voltado para o público infanto-juvenil ou

infantil? *

Informe l

Mais de 30% das diárias de filmagem (ou da minutagem de

animação) serão realizadas em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 50% do total de gastos com aluguéis de equipamentos

de filmagem acontecerão em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 50% do total de gastos com pós-produção acontecerão

em São Paulo? *

Informe l

Quanto está previsto para ser gasto em gastos qualificados em São

Paulo? *

Informe l
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Quais desses postos serão ocupados por um profissional brasileiro?

*

Informe l

Quais desses postos são ocupados por uma pessoa pertencente a

alguma minoria listada abaixo? *

Postos ocupados por mulheres, negros/as, PCD, povos originários e/ou

transgenêros (acumulável):

Informe l

A produção fará uso de geradores não alimentados por

combustíveis fósseis? *

Informe l

A produção utilizará majoritariamente lâmpadas LED? *

Informe l

A produção fará uso majoritário de transportes movidos a etanol,

híbridos, elétricos e GNV? *

Informe l

A acomodação da equipe e elenco durante as filmagens em São

Paulo será dentro de um raio de 10 km do set? *

Informe l

A equipe se acomodará, durante as filmagens em SP, em hotel com

certificação de sustentabilidade segundo as normas ABNT, NBR

15.401/14? *

Informe l

A equipe beberá em filtros de água da locação ou galão? *

Informe l

O catering será feito sem plástico de único uso? *

Informe l

A equipe usará apenas copos laváveis ou de celulose? *

Informe l

Serão usados fornecedores certificados com selo sustentável? *

Informe l
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A criação ou utilização de cenários, objetos cenográficos e figurino

será majoritariamente com materiais recicláveis ou reutilizados? *

Informe l

Será usado papel nas comunicações com a equipe? *

Informe l

A gestão de resíduos será feita por meio de coleta seletiva? *

Informe l

Haverá divulgação da(s) iniciativa(s) ambiental(is) adotada(s) para

imprensa? *

Informe l

Será feito trailer/clip/making of apresentando as boas práticas

adotadas? *

Informe l

A produção deseja sugerir outra iniciativa verificável ligada à

sustentabilidade? *

As sugestões estão sujeitas à aprovação.

Informe l

Caso tenha respondido "sim" na última pergunta, descreva abaixo a

sugestão de iniciativa ligada à sustentabilidade.

Informe l
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h PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE FILMAGENS À CIDADE DE SÃO PAULO
// SAO PAULO CITY'S FILMING ATTRACTION PROGRAM

Itens com asterisco são obrigatórios.

Número da Inscrição

Módulo

Selecione um módulo

Módulo 2 - Produções Nacionais Filmadas em São Paulo l

Agentes (proponentes)

Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

h EDITAL

Formulário de inscrição - Programa de Atração
de Filmagens à Cidade de São Paulo

Agente responsável pela inscrição *

Gabriela Molina l Trocar agente

Proponente

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/55/
http://spcineinvestimentos.com.br/agente/2154/
http://spcineinvestimentos.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Razão Social da PROPONENTE *

Informe l

Nome da PRODUTORA ESTRANGEIRA (caso haja)

Informe l

E-mail da PROPONENTE *

Informe l

Endereço da PROPONENTE *

Informe l

Telefone da PROPONENTE *

Informe l

Responsável Legal da PROPONENTE *

Informe l

Número de identidade do Responsável Legal da PROPONENTE *

Registro Geral (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF) para brasileiros e

documentação equivalente para estrangeiros. No caso de documentação

internacional, mencionar o nome do documento.

Informe l

CNPJ da PROPONENTE *

Informe l

Documentação de habilitação jurídica

A. Comprovante do CADIN Municipal de São Paulo. B. Ficha de Dados

Cadastrais CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário - FDC. C. Certidão

Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários perante Secretaria Municipal da

Fazenda. D. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal. E. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

previdência Social, Tributos Federais à Dívida Ativa da União, emitida pela

Secretaria da Receita Federal. F. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas –

CNDT. G. Cópias reprográficas do Contrato Social da EMPRESA, com todas as

alterações e com indicação do atual titular. H. Cópia reprográfica da Cédula

de Identidade de todos os sócios administradores da EMPRESA. I. Cópia

reprográfica do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de

todos os sócios administradores da EMPRESA
 Enviar
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Sobre a OBRA

Ficha de Inscrição *

ANEXO 3 ( baixar modelo)
 Enviar

Sinopse da OBRA *
 Enviar

Roteiro da OBRA *

Para PROPOSTAS do Módulo 3 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS

PUBLICITÁRIAS) deve ser apresentado o tratamento da publicidade.
 Enviar

Orçamento de produção da OBRA *

ANEXO 4 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de adimplência e observância das condições de

participação, elegibilidade e impedimentos *

ANEXO 5 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de responsabilidade quanto aos direitos de autor e de

terceiros envolvidos na realização da PROPOSTA *

ANEXO 6 ( baixar modelo)
 Enviar

Plano de financiamento da PROPOSTA *
 Enviar

Plano de distribuição ou difusão e respectivos contratos celebrados

*
 Enviar

Em hipóteses de COPRODUÇÃO, o(s) respectivo(s) ajuste(s) firmados
 Enviar

Declaração de compromisso de atendimento das condições de

políticas afirmativas promovidas pela SPCINE *

De acordo com as opções da MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO, conforme modelo

do ANEXO 8 ( baixar modelo)
 Enviar

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição *

Para os Módulos 1 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS) e 3 (PRODUÇÕES

INTERNACIONAIS PUBLICITÁRIAS), do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/299/03_anexo_edital.07.2021_ficha_de_inscricao_(3)_(1).xlsx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/296/04_anexo_modelo_or%C3%87amentocashrebate-_spcine_(1).xls
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/295/05_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_adimpl%C3%AAncia_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/294/06_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_responsabilidade_por_direitos_de_autor_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/289/08_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento_das_pol%C3%ADticas_afirmativas_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
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Para os Módulos 2 (PRODUÇÕES NACIONAIS) e 4 (ROTEIROS), do valor de R$

7.000,00 (sete mil reais).
 Enviar

Simulador de elegibilidade *
 Enviar

Outros documentos que a PROPONENTE entender relevantes para a

avaliação de elegibilidade da PROPOSTA

Ex.: notas de intenção ou explicações adicionais técnicas ou artísticas.
 Enviar

Critérios obrigatórios

Quantas locações e/ou cenários na OBRA identificam a cidade de

São Paulo? *

Mínimos: Módulo 1: 2 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 2:

5 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 3: 1 locação (com ao

menos uma cena)

Informe l

Quais são as locações/cenários e em qual(is) página(s) do

roteiro/tratamento elas estão retratadas? *

Informe l

A OBRA respeita a Constituição Brasileira e os direitos universais? *

Informe l

Qual é a estimativa de gastos com despesas elegíveis (seguindo

regulamentação do anexo I) na cidade de São Paulo? *

Mínimos: Módulos 1 e 3: R$ 2 milhões Módulo 2: R$ 1 milhão

Informe l

A OBRA tem, ao menos, dois terços dos chefes de equipes técnicas e

artísticas compostos por brasileiros (nas cenas filmadas em São

Paulo)? *

Informe l

Critérios de elegibilidade

Você pretende reproduzir quantos itens emblemáticos de São Paulo

em sua obra? *

Informe l



04/10/2021 12:54 SPCINE - - SPCINE

spcineinvestimentos.com.br/inscricoes/preview/opportunityId:55/ 5/8

Quais são os itens emblemáticos e em qual(is) página(s) do roteiro

eles estão retratados? *

Informe l

Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados? (acumulável entre diretor, produtor executivo e elenco

principal) *

Informe l

Indique os nomes dos indicados/premiados, junto ao nome do

projeto e o cargo ocupado nele *

Informe l

Qual é a soma dos habitantes de todos os países não-lusófonos em

que você pretende estrear sua obra? *

Mínimo de 6 países não-lusófonos. No caso do Módulo 2, os 500 milhões de

habitantes podem ser substituídos por 50 milhões de assinantes de

conteúdo audiovisual

Informe l

Você pretende investir (despesas elegíveis) mais de R$ 50 milhões

em São Paulo durante as gravações na cidade? OU Você prevê um

orçamento total de mais de R$ 100 milhões para sua obra? *

Responder esta pergunta APENAS se tiver respondido "Nenhuma vez" na

pergunta "Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados?"

Informe l

Critérios de valor adicional

O roteiro conta com personagem principal residente na cidade de

São Paulo? *

Informe l

O roteiro conta com quantos personagens secundários residentes

na cidade de São Paulo? *

Informe l

Toda a narrativa se passa em São Paulo? *

Informe l

A obra tem como tema principal as artes ou artistas brasileiros? *
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Informe l

A obra tem como tema principal a diversidade paulistana? *

Informe l

Caso tenha respondido "sim" a alguma (ou ambas) das últimas duas

perguntas, descreva como se dará a inserção de arte/artistas e/ou

da diversidade paulistana na narrativa. *

Informe l

O formato da obra é uma animação? *

Informe l

O conteúdo da obra é voltado para o público infanto-juvenil ou

infantil? *

Informe l

Pelo menos 75% do total de gastos com aluguéis de equipamentos

de filmagem acontecerão em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 75% do total de gastos com pós-produção acontecerão

em São Paulo? *

Informe l

Quanto está previsto para ser gasto em gastos qualificados em São

Paulo? *

Informe l

Quais desses postos serão ocupados por um profissional brasileiro?

*

Informe l

Quais desses postos são ocupados por uma pessoa pertencente a

alguma minoria listada abaixo? *

Postos ocupados por mulheres, negros/as, PCD, povos originários e/ou

transgenêros (acumulável):

Informe l

A produção fará uso de geradores não alimentados por

combustíveis fósseis? *

Informe l
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A produção utilizará majoritariamente lâmpadas LED? *

Informe l

A produção fará uso majoritário de transportes movidos a etanol,

híbridos, elétricos e GNV? *

Informe l

A acomodação da equipe e elenco durante as filmagens em São

Paulo será dentro de um raio de 10 km do set? *

Informe l

A equipe se acomodará, durante as filmagens em SP, em hotel com

certificação de sustentabilidade segundo as normas ABNT, NBR

15.401/14? *

Informe l

A equipe beberá em filtros de água da locação ou galão? *

Informe l

O catering será feito sem plástico de único uso? *

Informe l

A equipe usará apenas copos laváveis ou de celulose? *

Informe l

Serão usados fornecedores certificados com selo sustentável? *

Informe l

A criação ou utilização de cenários, objetos cenográficos e figurino

será majoritariamente com materiais recicláveis ou reutilizados? *

Informe l

Será usado papel nas comunicações com a equipe? *

Informe l

A gestão de resíduos será feita por meio de coleta seletiva? *

Informe l

Haverá divulgação da(s) iniciativa(s) ambiental(is) adotada(s) para

imprensa? *

Informe l
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Será feito trailer/clip/making of apresentando as boas práticas

adotadas? *

Informe l

A produção deseja sugerir outra iniciativa verificável ligada à

sustentabilidade? *

As sugestões estão sujeitas à aprovação.

Informe l

Caso tenha respondido "sim" na última pergunta, descreva abaixo a

sugestão de iniciativa ligada à sustentabilidade.

Informe l



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3 
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h PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE FILMAGENS À CIDADE DE SÃO PAULO
// SAO PAULO CITY'S FILMING ATTRACTION PROGRAM

Itens com asterisco são obrigatórios.

Número da Inscrição

Módulo

Selecione um módulo

Módulo 3 - Produções Internacionais Publicitárias Filmadas em São Paulo l

Agentes (proponentes)

Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

h EDITAL

Formulário de inscrição - Programa de Atração
de Filmagens à Cidade de São Paulo

Agente responsável pela inscrição *

Gabriela Molina l Trocar agente

Proponente

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/55/
http://spcineinvestimentos.com.br/agente/2154/
http://spcineinvestimentos.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Razão Social da PROPONENTE *

Informe l

Nome da PRODUTORA ESTRANGEIRA (caso haja)

Informe l

E-mail da PROPONENTE *

Informe l

Endereço da PROPONENTE *

Informe l

Telefone da PROPONENTE *

Informe l

Responsável Legal da PROPONENTE *

Informe l

Número de identidade do Responsável Legal da PROPONENTE *

Registro Geral (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF) para brasileiros e

documentação equivalente para estrangeiros. No caso de documentação

internacional, mencionar o nome do documento.

Informe l

CNPJ da PROPONENTE *

Informe l

Documentação de habilitação jurídica

A. Comprovante do CADIN Municipal de São Paulo. B. Ficha de Dados

Cadastrais CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário - FDC. C. Certidão

Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários perante Secretaria Municipal da

Fazenda. D. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal. E. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

previdência Social, Tributos Federais à Dívida Ativa da União, emitida pela

Secretaria da Receita Federal. F. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas –

CNDT. G. Cópias reprográficas do Contrato Social da EMPRESA, com todas as

alterações e com indicação do atual titular. H. Cópia reprográfica da Cédula

de Identidade de todos os sócios administradores da EMPRESA. I. Cópia

reprográfica do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de

todos os sócios administradores da EMPRESA
 Enviar
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Sobre a OBRA

Ficha de Inscrição *

ANEXO 3 ( baixar modelo)
 Enviar

Sinopse da OBRA *
 Enviar

Roteiro da OBRA *

Para PROPOSTAS do Módulo 3 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS

PUBLICITÁRIAS) deve ser apresentado o tratamento da publicidade.
 Enviar

Orçamento de produção da OBRA *

ANEXO 4 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de adimplência e observância das condições de

participação, elegibilidade e impedimentos *

ANEXO 5 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de responsabilidade quanto aos direitos de autor e de

terceiros envolvidos na realização da PROPOSTA *

ANEXO 6 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de compromisso associativo firmado entre a

PRODUTORA ESTRANGEIRA e a PRODUTORA BRASILEIRA *

ANEXO 7 ( baixar modelo)
 Enviar

Plano de financiamento da PROPOSTA *
 Enviar

Plano de distribuição ou difusão e respectivos contratos celebrados

*
 Enviar

Em hipóteses de COPRODUÇÃO, o(s) respectivo(s) ajuste(s) firmados
 Enviar

Declaração de compromisso de atendimento das condições de

políticas afirmativas promovidas pela SPCINE *

De acordo com as opções da MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO, conforme modelo

do ANEXO 8 ( baixar modelo)
 Enviar

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/299/03_anexo_edital.07.2021_ficha_de_inscricao_(3)_(1).xlsx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/296/04_anexo_modelo_or%C3%87amentocashrebate-_spcine_(1).xls
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/295/05_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_adimpl%C3%AAncia_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/294/06_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_responsabilidade_por_direitos_de_autor_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/293/07_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_compromisso_associativo_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/289/08_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento_das_pol%C3%ADticas_afirmativas_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
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Comprovante de pagamento da taxa de inscrição *

Para os Módulos 1 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS) e 3 (PRODUÇÕES

INTERNACIONAIS PUBLICITÁRIAS), do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para os Módulos 2 (PRODUÇÕES NACIONAIS) e 4 (ROTEIROS), do valor de R$

7.000,00 (sete mil reais).
 Enviar

Simulador de elegibilidade *
 Enviar

Outros documentos que a PROPONENTE entender relevantes para a

avaliação de elegibilidade da PROPOSTA

Ex.: notas de intenção ou explicações adicionais técnicas ou artísticas.
 Enviar

Critérios obrigatórios

Quantas locações e/ou cenários na OBRA identificam a cidade de

São Paulo? *

Mínimos: Módulo 1: 2 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 2:

5 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 3: 1 locação (com ao

menos uma cena)

Informe l

Quais são as locações/cenários e em qual(is) página(s) do

roteiro/tratamento elas estão retratadas? *

Informe l

A OBRA respeita a Constituição Brasileira e os direitos universais? *

Informe l

Qual é a estimativa de gastos com despesas elegíveis (seguindo

regulamentação do anexo I) na cidade de São Paulo? *

Mínimos: Módulos 1 e 3: R$ 2 milhões Módulo 2: R$ 1 milhão

Informe l

A OBRA tem, ao menos, dois terços dos chefes de equipes técnicas e

artísticas compostos por brasileiros (nas cenas filmadas em São

Paulo)? *

Informe l

A produção está vinculada a campanha de marketing de

multinacional estrangeira cujo valor de mercado supera US$ 500
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mi? Caso não, trata-se de entidade global multilateral ou sem fins

lucrativos? *

Informe l

Caso tenha respondido "sim" à última pergunta, qual empresa ou

entidade é o cliente da campanha de marketing?

Informe l

Critérios de elegibilidade

Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados? (acumulável entre diretor, produtor executivo e elenco

principal) *

Informe l

Indique os nomes dos indicados/premiados, junto ao nome do

projeto e o cargo ocupado nele *

Informe l

Qual é a soma dos habitantes de todos os países não-lusófonos em

que você pretende estrear sua obra? *

Mínimo de 6 países não-lusófonos. No caso do Módulo 2, os 500 milhões de

habitantes podem ser substituídos por 50 milhões de assinantes de

conteúdo audiovisual

Informe l

Qual o valor pretendido a ser gasto com a produção? *

Informe l

Critérios de valor adicional

A obra tem como tema principal as artes ou artistas brasileiros? *

Informe l

A obra tem como tema principal a diversidade paulistana? *

Informe l

Caso tenha respondido "sim" a alguma (ou ambas) das últimas duas

perguntas, descreva como se dará a inserção de arte/artistas e/ou

da diversidade paulistana na narrativa. *

Informe l
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O formato da obra é uma animação? *

Informe l

Qual é a porcentagem de diárias de filmagem (ou minutagem de

animação) que será feita em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 75% do total de gastos com aluguéis de equipamentos

de filmagem acontecerão em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 75% do total de gastos com pós-produção acontecerão

em São Paulo? *

Informe l

Quanto está previsto para ser gasto em gastos qualificados em São

Paulo? *

Informe l

Quais desses postos serão ocupados por um profissional brasileiro?

*

Informe l

Quais desses postos são ocupados por uma pessoa pertencente a

alguma minoria listada abaixo? *

Postos ocupados por mulheres, negros/as, PCD, povos originários e/ou

transgenêros (acumulável):

Informe l

A produção fará uso de geradores não alimentados por

combustíveis fósseis? *

Informe l

A produção utilizará majoritariamente lâmpadas LED? *

Informe l

A produção fará uso majoritário de transportes movidos a etanol,

híbridos, elétricos e GNV? *

Informe l

A acomodação da equipe e elenco durante as filmagens em São

Paulo será dentro de um raio de 10 km do set? *
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Informe l

A equipe se acomodará, durante as filmagens em SP, em hotel com

certificação de sustentabilidade segundo as normas ABNT, NBR

15.401/14? *

Informe l

A equipe beberá em filtros de água da locação ou galão? *

Informe l

O catering será feito sem plástico de único uso? *

Informe l

A equipe usará apenas copos laváveis ou de celulose? *

Informe l

Serão usados fornecedores certificados com selo sustentável? *

Informe l

A criação ou utilização de cenários, objetos cenográficos e figurino

será majoritariamente com materiais recicláveis ou reutilizados? *

Informe l

Será usado papel nas comunicações com a equipe? *

Informe l

A gestão de resíduos será feita por meio de coleta seletiva? *

Informe l

Haverá divulgação da(s) iniciativa(s) ambiental(is) adotada(s) para

imprensa? *

Informe l

Será feito trailer/clip/making of apresentando as boas práticas

adotadas? *

Informe l

A produção deseja sugerir outra iniciativa verificável ligada à

sustentabilidade? *

As sugestões estão sujeitas à aprovação.

Informe l
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Caso tenha respondido "sim" na última pergunta, descreva abaixo a

sugestão de iniciativa ligada à sustentabilidade.

Informe l
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h PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE FILMAGENS À CIDADE DE SÃO PAULO
// SAO PAULO CITY'S FILMING ATTRACTION PROGRAM

Itens com asterisco são obrigatórios.

Número da Inscrição

Módulo

Selecione um módulo

Módulo 4 - Roteiros de Produções Internacionais l

Agentes (proponentes)

Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

h EDITAL

Formulário de inscrição - Programa de Atração
de Filmagens à Cidade de São Paulo

Agente responsável pela inscrição *

Gabriela Molina l Trocar agente

Proponente

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/55/
http://spcineinvestimentos.com.br/agente/2154/
http://spcineinvestimentos.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Razão Social da PROPONENTE *

Informe l

E-mail da PROPONENTE *

Informe l

Endereço da PROPONENTE *

Informe l

Telefone da PROPONENTE *

Informe l

Responsável Legal da PROPONENTE *

Informe l

Número de identidade do Responsável Legal da PROPONENTE *

Registro Geral (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF) para brasileiros e

documentação equivalente para estrangeiros. No caso de documentação

internacional, mencionar o nome do documento.

Informe l

Documentação de habilitação jurídica

A. Comprovante do CADIN Municipal de São Paulo. B. Ficha de Dados

Cadastrais CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário - FDC. C. Certidão

Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários perante Secretaria Municipal da

Fazenda. D. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal. E. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

previdência Social, Tributos Federais à Dívida Ativa da União, emitida pela

Secretaria da Receita Federal. F. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas –

CNDT. G. Cópias reprográficas do Contrato Social da EMPRESA, com todas as

alterações e com indicação do atual titular. H. Cópia reprográfica da Cédula

de Identidade de todos os sócios administradores da EMPRESA. I. Cópia

reprográfica do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de

todos os sócios administradores da EMPRESA
 Enviar

Sobre a OBRA

Ficha de Inscrição *

ANEXO 3 ( baixar modelo)
 Enviar

Sinopse da OBRA *
 Enviar

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/299/03_anexo_edital.07.2021_ficha_de_inscricao_(3)_(1).xlsx
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Roteiro da OBRA *

Para PROPOSTAS do Módulo 3 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS

PUBLICITÁRIAS) deve ser apresentado o tratamento da publicidade.
 Enviar

Declaração de adimplência e observância das condições de

participação, elegibilidade e impedimentos *

ANEXO 5 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de responsabilidade quanto aos direitos de autor e de

terceiros envolvidos na realização da PROPOSTA *

ANEXO 6 ( baixar modelo)
 Enviar

Plano de financiamento da PROPOSTA *
 Enviar

Plano de distribuição ou difusão e respectivos contratos celebrados

*
 Enviar

Em hipóteses de COPRODUÇÃO, o(s) respectivo(s) ajuste(s) firmados
 Enviar

Declaração de compromisso de atendimento das condições de

políticas afirmativas promovidas pela SPCINE *

De acordo com as opções da MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO, conforme modelo

do ANEXO 8 ( baixar modelo)
 Enviar

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição *

Para os Módulos 1 (PRODUÇÕES INTERNACIONAIS) e 3 (PRODUÇÕES

INTERNACIONAIS PUBLICITÁRIAS), do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para os Módulos 2 (PRODUÇÕES NACIONAIS) e 4 (ROTEIROS), do valor de R$

7.000,00 (sete mil reais).
 Enviar

Simulador de elegibilidade *
 Enviar

Outros documentos que a PROPONENTE entender relevantes para a

avaliação de elegibilidade da PROPOSTA

Ex.: notas de intenção ou explicações adicionais técnicas ou artísticas.
 Enviar

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/295/05_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_adimpl%C3%AAncia_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/294/06_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_responsabilidade_por_direitos_de_autor_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/289/08_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento_das_pol%C3%ADticas_afirmativas_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
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Critérios obrigatórios

A OBRA respeita a Constituição Brasileira e os direitos universais? *

Informe l

Qual é a previsão de orçamento total da produção em reais? *

O total mínimo obrigatório é de R$ 50 milhões.

Informe l

A OBRA tem garantida a capacidade de difusão necessária? *

Módulo 1: Estreia em ao menos 6 paises não lusofonos, que somam pelo

menos 100 milhões de habitantes Módulo 4: Estreia em ao menos 6 países

não lusófonos com total de 200 milhões de habitantes e total de 200 salas

comerciais de cinema e/ou no mínimo um total de 20 milhões de assinantes

de TV paga e/ou 20 milhões de assinantes de serviços de VoD (com exceção

de AVoD)

Informe l

Critérios de elegibilidade

O roteiro prevê a inserção explicita de pelo menos um local e/ou

aspecto e/ou evento e/ou personagem emblemático de São Paulo

na obra final? *

Informe l

Quais são os itens emblemáticos e em qual(is) página(s) do roteiro

eles estão retratados? *

Informe l

Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados? (acumulável entre diretor, produtor executivo e elenco

principal) *

Informe l

Indique os nomes dos indicados/premiados, junto ao nome do

projeto e o cargo ocupado nele *

Informe l

Qual é a soma dos habitantes de todos os países não-lusófonos em

que você pretende estrear sua obra? *
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Mínimo de 6 países não-lusófonos. No caso do Módulo 2, os 500 milhões de

habitantes podem ser substituídos por 50 milhões de assinantes de

conteúdo audiovisual

Informe l

Você pretende investir um custo total de mais de R$ 100 milhões na

produção da sua obra? *

Responder esta pergunta APENAS se tiver respondido "Nenhuma vez" na

pergunta "Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados?"

Informe l

O roteiro prevê ação explícita ressaltando pontos positivos da

cidade, como sua diversidade e/ou economia criativa, seja no

diálogo de personagens, seja na exibição de imagens da cidade, de

duração total não inferior a 5 minutos? *

Informe l

O roteiro prevê menção explícita a São Paulo conforme a descrição

abaixo? *

Menção explícita a São Paulo em elementos específicos da obra, como nome

de personagens, nome de localidades e outras menções diretas que

valorizem a marca de cidade na obra de forma contundente e que isso

possibilite um evidente protagonismo na obra. Ex. personagem com nome

São Paulo ou representação de cidade com o nome de São Paulo

Informe l

O roteiro prevê explicitamente elementos que façam referência a

artes ou artistas paulistanos, conforme descrito abaixo? *

Explicitar, na narrativa da obra, elementos que façam referência direta a

artes ou artistas paulistanos, seja no diálogo de personagens, seja na

exibição de imagens dessas temáticas, com duração total não inferior a 5

minutos.

Informe l

O roteiro prevê na narrativa da obra a diversidade de São Paulo,

conforme descrito abaixo? *

Ação explícita na narrativa da obra da diversidade de São Paulo, seja na

construção dos personagens, em seus diálogos, ou ainda na exposição de

imagens da cidade, com duração total não inferior a 5 minutos

Informe l
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Descreva como se dará a inserção de São Paulo na narrativa. *

Informe l

A linguagem da obra é animação? *

Informe l

A obra é voltada ao público infanto-juvenil ou infantil? *

Informe l
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h PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE FILMAGENS À CIDADE DE SÃO PAULO
// SAO PAULO CITY'S FILMING ATTRACTION PROGRAM

Itens com asterisco são obrigatórios.

Número da Inscrição

Módulo

Selecione um módulo

Módulo 5 - Prospecção para Produções Internacionais l

Agentes (proponentes)

Relacione os agentes responsáveis pela inscrição.

h EDITAL

Formulário de inscrição - Programa de Atração
de Filmagens à Cidade de São Paulo

Agente responsável pela inscrição *

Gabriela Molina l Trocar agente

Proponente

http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/91/
http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/55/
http://spcineinvestimentos.com.br/agente/2154/
http://spcineinvestimentos.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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Razão Social da PROPONENTE *

Informe l

Nome da PRODUTORA ESTRANGEIRA (caso haja)

Informe l

E-mail da PROPONENTE *

Informe l

Endereço da PROPONENTE *

Informe l

Telefone da PROPONENTE *

Informe l

Responsável Legal da PROPONENTE *

Informe l

Número de identidade do Responsável Legal da PROPONENTE *

Registro Geral (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF) para brasileiros e

documentação equivalente para estrangeiros. No caso de documentação

internacional, mencionar o nome do documento.

Informe l

CNPJ da PROPONENTE *

Informe l

Documentação de habilitação jurídica

A. Comprovante do CADIN Municipal de São Paulo. B. Ficha de Dados

Cadastrais CCM – Cadastro de Contribuinte Mobiliário - FDC. C. Certidão

Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários perante Secretaria Municipal da

Fazenda. D. Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal. E. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

previdência Social, Tributos Federais à Dívida Ativa da União, emitida pela

Secretaria da Receita Federal. F. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas –

CNDT. G. Cópias reprográficas do Contrato Social da EMPRESA, com todas as

alterações e com indicação do atual titular. H. Cópia reprográfica da Cédula

de Identidade de todos os sócios administradores da EMPRESA. I. Cópia

reprográfica do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) de

todos os sócios administradores da EMPRESA
 Enviar
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Sobre a OBRA

Ficha de Inscrição *

ANEXO 3 ( baixar modelo)
 Enviar

Sinopse da OBRA *
 Enviar

Orçamento de produção da OBRA *

ANEXO 4 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de adimplência e observância das condições de

participação, elegibilidade e impedimentos *

ANEXO 5 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de responsabilidade quanto aos direitos de autor e de

terceiros envolvidos na realização da PROPOSTA *

ANEXO 6 ( baixar modelo)
 Enviar

Declaração de compromisso associativo firmado entre a

PRODUTORA ESTRANGEIRA e a PRODUTORA BRASILEIRA *

ANEXO 7 ( baixar modelo)
 Enviar

Plano de financiamento da PROPOSTA *
 Enviar

Plano de distribuição ou difusão e respectivos contratos celebrados

*
 Enviar

Em hipóteses de COPRODUÇÃO, o(s) respectivo(s) ajuste(s) firmados
 Enviar

Declaração de compromisso de atendimento das condições de

políticas afirmativas promovidas pela SPCINE *

De acordo com as opções da MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO, conforme modelo

do ANEXO 8 ( baixar modelo)
 Enviar

Simulador de elegibilidade *
 Enviar

http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/299/03_anexo_edital.07.2021_ficha_de_inscricao_(3)_(1).xlsx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/296/04_anexo_modelo_or%C3%87amentocashrebate-_spcine_(1).xls
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/295/05_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_adimpl%C3%AAncia_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/294/06_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_responsabilidade_por_direitos_de_autor_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/293/07_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_compromisso_associativo_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
http://spcineinvestimentos.com.br/files/registrationfileconfiguration/289/08_anexo_declara%C3%A7%C3%A3o_de_atendimento_das_pol%C3%ADticas_afirmativas_edital.07.2021-cash.rebate_(1).docx
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Outros documentos que a PROPONENTE entender relevantes para a

avaliação de elegibilidade da PROPOSTA

Ex.: notas de intenção ou explicações adicionais técnicas ou artísticas.
 Enviar

Critérios obrigatórios

Quantas locações e/ou cenários na OBRA identificam a cidade de

São Paulo? *

Mínimos: Módulo 1: 2 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 2:

5 locações (com ao menos uma cena em cada) Módulo 3: 1 locação (com ao

menos uma cena)

Informe l

Quais são as locações/cenários e em qual(is) página(s) do

roteiro/tratamento elas estão retratadas? *

Informe l

A OBRA respeita a Constituição Brasileira e os direitos universais? *

Informe l

Qual é a estimativa de gastos com despesas elegíveis (seguindo

regulamentação do anexo I) na cidade de São Paulo? *

Mínimos: Módulos 1 e 3: R$ 2 milhões Módulo 2: R$ 1 milhão

Informe l

A OBRA tem garantida a capacidade de difusão necessária? *

Módulo 1: Estreia em ao menos 6 paises não lusofonos, que somam pelo

menos 100 milhões de habitantes Módulo 4: Estreia em ao menos 6 países

não lusófonos com total de 200 milhões de habitantes e total de 200 salas

comerciais de cinema e/ou no mínimo um total de 20 milhões de assinantes

de TV paga e/ou 20 milhões de assinantes de serviços de VoD (com exceção

de AVoD)

Informe l

Critérios de elegibilidade

Você pretende reproduzir quantos itens emblemáticos de São Paulo

em sua obra? *

Informe l
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Quais são os itens emblemáticos e em qual(is) página(s) do roteiro

eles estão retratados? *

Informe l

Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados? (acumulável entre diretor, produtor executivo e elenco

principal) *

Informe l

Indique os nomes dos indicados/premiados, junto ao nome do

projeto e o cargo ocupado nele *

Informe l

Qual é a soma dos habitantes de todos os países não-lusófonos em

que você pretende estrear sua obra? *

Mínimo de 6 países não-lusófonos. No caso do Módulo 2, os 500 milhões de

habitantes podem ser substituídos por 50 milhões de assinantes de

conteúdo audiovisual

Informe l

Você pretende investir (despesas elegíveis) mais de R$ 50 milhões

em São Paulo durante as gravações na cidade? OU Você prevê um

orçamento total de mais de R$ 100 milhões para sua obra? *

Responder esta pergunta APENAS se tiver respondido "Nenhuma vez" na

pergunta "Quantas vezes os profissionais envolvidos na sua obra foram

premiados?"

Informe l

Critérios de valor adicional

O roteiro conta com personagem principal residente na cidade de

São Paulo? *

Informe l

O roteiro conta com quantos personagens secundários residentes

na cidade de São Paulo? *

Informe l

Você pretende reproduzir quantos itens emblemáticos de São Paulo

em sua obra? *

Informe l
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A obra tem como tema principal as artes ou artistas brasileiros? *

Informe l

A obra tem como tema principal a diversidade paulistana? *

Informe l

Caso tenha respondido "sim" a alguma (ou ambas) das últimas duas

perguntas, descreva como se dará a inserção de arte/artistas e/ou

da diversidade paulistana na narrativa. *

Informe l

O formato da obra é uma animação? *

Informe l

O conteúdo da obra é voltado para o público infanto-juvenil ou

infantil? *

Informe l

Mais de 30% das diárias de filmagem (ou da minutagem de

animação) serão realizadas em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 50% do total de gastos com aluguéis de equipamentos

de filmagem acontecerão em São Paulo? *

Informe l

Pelo menos 50% do total de gastos com pós-produção acontecerão

em São Paulo? *

Informe l

Quanto está previsto para ser gasto em gastos qualificados em São

Paulo? *

Informe l

Quais desses postos serão ocupados por um profissional brasileiro?

*

Informe l

Quais desses postos são ocupados por uma pessoa pertencente a

alguma minoria listada abaixo? *

Postos ocupados por mulheres, negros/as, PCD, povos originários e/ou

transgenêros (acumulável):

Informe l
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A produção fará uso de geradores não alimentados por

combustíveis fósseis? *

Informe l

A produção utilizará majoritariamente lâmpadas LED? *

Informe l

A produção fará uso majoritário de transportes movidos a etanol,

híbridos, elétricos e GNV? *

Informe l

A acomodação da equipe e elenco durante as filmagens em São

Paulo será dentro de um raio de 10 km do set? *

Informe l

A equipe se acomodará, durante as filmagens em SP, em hotel com

certificação de sustentabilidade segundo as normas ABNT, NBR

15.401/14? *

Informe l

A equipe beberá em filtros de água da locação ou galão? *

Informe l

O catering será feito sem plástico de único uso? *

Informe l

A equipe usará apenas copos laváveis ou de celulose? *

Informe l

Serão usados fornecedores certificados com selo sustentável? *

Informe l

A criação ou utilização de cenários, objetos cenográficos e figurino

será majoritariamente com materiais recicláveis ou reutilizados? *

Informe l

Será usado papel nas comunicações com a equipe? *

Informe l

A gestão de resíduos será feita por meio de coleta seletiva? *

Informe l
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Haverá divulgação da(s) iniciativa(s) ambiental(is) adotada(s) para

imprensa? *

Informe l

Será feito trailer/clip/making of apresentando as boas práticas

adotadas? *

Informe l

A produção deseja sugerir outra iniciativa verificável ligada à

sustentabilidade? *

As sugestões estão sujeitas à aprovação.

Informe l

Caso tenha respondido "sim" na última pergunta, descreva abaixo a

sugestão de iniciativa ligada à sustentabilidade.

Informe l


