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MODELO DE OFICIO PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL

Eu, ______________________________________, prefeito do município de _______________, 
designo _________________________________________, cargo ______________________, CPF nº 
_____________________, telefone ___________________, e-mail 
__________________________________, para ser o responsável pelo acompanhamento do Sistema 
Municipal de Cultura, conforme Cláusula Décima Primeira do Acordo de Cooperação Federativa. 
Tenho ciência de que o servidor designado terá a incumbência de dar cumprimento às obrigações 
pactuadas, detalhadas em metas descritas no Plano de Trabalho e encaminhamento dos assuntos 
pertinentes.



Local e data.

___________________________

Nome do Prefeito


Prefeito do Município de -----

OBS: No caso de Estados, substiruir Prefeito por Governador e Município 
por Estado.

snc@cidadania.gov.br
O documento digitalizado deverá ser enviado ao


endereço eletrônico .

MODELO DE OFÍCIO PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL (CADASTRADOR)

A solicitação de alteração do Responsável (Cadastrador) pelo sistema municipal de cultura deverá ser 
feita por meio de um ofício e encaminhado à Secretaria da Diversidade Cultural, da Secretaria Especial 
da Cultura/Ministério da Cidadania, conforme modelo abaixo:

snc@turismo.gov.br

Text

A solicitação de alteração do responsável (cadastrador) pelo sistema municipal de cultura deverá ser feita por
meio de um ofício e encaminhado à Secretaria da Economia Criativa e da Diversidade Cultura, da Secretaria
Especial da Cultura/Ministério do Turismo, conforme modelo abaixo.

Antes de enviar o ofício, é imprescindível que a nova pessoa que ficará responsável realize, previamente, o seu 
cadastro, como usuário, na plataforma. 

A solicitação de alteração do responsável (cadastrador) pelo sistema municipal de cultura deverá ser
feita por meio de um ofício e encaminhado à Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade 
Cultural, da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, conforme modelo abaixo.

Todavia, pedimos que, antes de enviar o ofício, o novo responsável efetue, previamente, o seu cadastro 
na plataforma (http://snc.cultura.gov.br)  como usuário.

MODELO DE OFÍCIO PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL (CADASTRADOR)

No caso de Estado ou Distrito Federal, favor substituir os campos que contêm 
"Prefeito" por "Governador" e "município" por "estado ou distrito federal". 

OBS.:


