MODELO DE OFÍCIO PARA
ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL

A solicitação de alteração do Responsável (Cadastrador) pelo estado/DF/município em atualizar e
inserir informações sobre o sistema estadual/distrital/municipal de cultura, deverá ser feita na própria
Plataforma do SNC.

1º) Preencha o Modelo de Ofício abaixo com os dados do novo indicado.
O Ofício deve ser assinado por:
- Prefeito, no caso de Municípios
- Gestor de Cultura, no caso de Estados e o Distrito Federal (Exemplo: Presidente da Fundação,
Secretário de Cultura)

MODELO DE OFÍCIO PARA MUDANÇA DE RESPONSÁVEL (CADASTRADOR)

Eu, ______________________________________, prefeito do município de ___________/UF, 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
OBS: No caso de Estados e DF, substituir Prefeito pelo Gestor de Cultura e Município por Estado ou Distrito
Federal.

2º) Acesse a plataforma
Acesse o endereço http://snc.cultura.gov.br

3º) Entre com seu login e senha
Insira seu CPF e senha para logar na plataforma

4º) O Ofício já assinado deve ser digitalizado e anexado na plataforma.
Clique em "Solicitar Troca Responsável Ente Federado" no Menu Principal.

5º) Selecione o seu município/estado na seta dos "Dados Ente Federado"
Clique em "Escolher Arquivo" e insira o Ofício digitalizado. Depois clique em "Salvar"

6º) A Equipe do Sistema Nacional de Cultura enviará uma mensagem
Após efetuar a troca de cadastrador solicitada, será enviada uma mensagem para o e-mail registrado
na plataforma, informando sobre a liberação do acesso ao indicado no Ofício.

Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Cultura
Departamento do Sistema Nacional de Cultura
Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural
Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, bloco B, 3º andar.
CEP: 70.068-900
Brasília/DF
E-mail: snc@turismo.gov.br
Acesse:
http://portalsnc.cultura.gov.br
http://ver.snc.cultura.gov.br

