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O que é?

Segundo o art. 216-A da Constituição Federal, O SNC é organizado em

regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, tendo

por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico

com pleno exercício dos direitos culturais. A adesão é a primeira fase de

integração ao Sistema Nacional de Cultura, na qual o ente federado

(estado/município) manifesta sua vontade em ser parte integrante e

atuante do Sistema Nacional de Cultura. 

Introdução

Como funciona o Sistema Nacional de Cultura?

Segundo o art. 216-A da Constituição Federal, o Sistema Nacional de

Cultura é um processo de gestão e promoção das políticas públicas de

cultura democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da

Federação (União, Estados, DF e Municípios) e a sociedade.

Quem pode utilizar este serviço?

Cadastradores indicados, por meio de ofício dentro da plataforma SNC,

pelo chefe do executivo do respectivo ente federado (Governador/Estado

ou Prefeito/Município).
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Inserindo os Dados para Novo
Cadastro

Passo 1 
Criando Novo Cadastro (Adesão) 

CLIQUE EM: 
“NOVO

USUÁRIO”

Caso o Município já
possui cadastro,

basta acessar com
CPF e senha do

responsável.

Passo 2 

Insira os dados
do cadastrador
indicado pelo

prefeito e
“CLIQUE EM

CADASTRAR”.
 

O usuário deve ser um
Servidor do município

que ficará como
responsável pela

plataforma.

Aguarde a chegada de um e-mail para a
confirmação de seu cadastro.
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ACESSE O SITE:
http://snc.cultura.gov.br/



Inserindo os Dados e
Documentos

Passo 3 
Criar Novo Ente Federado

Clique em 
“Criar novo ente

Federado”.

Passo 4 

 
Se aparecer a imagem "Ente
Federado já cadastrado", o
estado/município já possui

cadastro e um responsável com
permissão de alteração e

atualização das informações. 
 

1º Parte: Insira
os Dados

Solicitados
abaixo. 

(*) Campos
Obrigatórios
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Inserindo os Dados e Documentos
Passo 4

Deve-se inserir “Cópia de
CPF” e “Cópia de RG” do

Prefeito em exercício. Eles
podem ser anexados em
JPGE, PNG ou PDF com

tamanho máximo de 50MB,
e devem estar legíveis, pois

serão analisados pela
Equipe do SNC. 

 2º Parte: Insira os Dados Solicitados abaixo.

Clique em 
“SALVAR”
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Cadastradores Indicados (Ofício)
Passo 5

A Indicação deve ser feita pelo chefe do executivo do respectivo ente
federado (Governador/Estado ou Prefeito/Município) via Ofício e

inserido dentro da plataforma do Sistema Nacional de Cultura na aba
“Solicitar Troca Responsável Federado”. 

ATENÇÃO! É imprescindível que o novo responsável indicado no Ofício já
tenha feito seu cadastro pessoal na plataforma do SNC.

A solicitação de inclusão ou 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).
 

O Oficio deve ser Impresso, Assinado e Escaneado para a Inserção.

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 

 
Observação: No caso de Estados e DF, substituir Prefeito pelo Gestor de Cultura

e Município por Estado ou Distrito Federal. 
 

Atenção! O login na plataforma deve ser do(a)
indicado(a) a novo cadastrador (a) e não do (a) Prefeito

(a) ou de outra pessoa.
 

A assinatura deve estar de acordo com o documento de
identidade. 
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Inserindo o Ofício 
Passo 6

Após salvar, a equipe do Sistema Nacional de
Cultura enviará uma mensagem para o e-mail
registrado na plataforma, informando sobre a

liberação do acesso ao indicado no Ofício. 

Clique

Selecione o
Município e anexe o
Ofício devidamente

assinado e
escaneado.

Clique em "salvar"
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Inserindo Dados do Gestor de
Cultura

Passo 7

Informações da Plataforma

Somente após o preenchimento de todos os dados
do ente federado e do gestor de cultura é que a
plataforma libera a opção de imprimir Acordo de

Cooperação Federativa juntamente com a Solicitação
de Integração ao SNC no menu lateral ou em

"clicando aqui" no texto central. 

Exemplo de Preenchimento dos Dados
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ATENÇÃO! O Gestor de Cultura é o responsável máximo pela gestão das
políticas públicas de cultura no seu estado/município, por exemplo: Secretário

de Cultura, Diretor de Cultura, Presidente de Fundação Cultural. 
 



Acordo de Cooperação Federativa 
Passo 8

ATENÇÃO! O Documento é gerado com o total de 9 (nove) páginas. Observe

que existem 2 (dois) locais de assinatura do prefeito/governador, sendo uma

assinatura correspondente ao Acordo de Cooperação Federativa e a outra

assinatura à Solicitação de Integração, conforme figuras abaixo. Antes de

assinar, verifique se os dados do estado/município e governador/prefeito

preenchidos estão corretos e de acordo com os cadastrados. 

 

Exemplo

Clique para
baixar o
Acordo

Assinando o Acordo de
Cooperação

Passo 9
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Assinando o Acordo de
Cooperação

Passo 9

...
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Assinando o Acordo de
Cooperação

Passo 9
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Assinando o Acordo de
Cooperação

Passo 9
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Solicitar a Integração ao SNC
Passo 10

Após assinaturas do governador/prefeito, digitalize e envie o documento

clicando em "Enviar o Acordo de Cooperação Federativa". Depois, siga as

instruções de envio. Clique em "Escolher Arquivo" e salve. 

 

Após o recebimento dos arquivos devidamente preenchidos e

assinados, a Equipe do Sistema Nacional de Cultura fará os

procedimentos necessários à sua adesão e será enviado um e-mail

para o endereço cadastrado. 

 

Lembramos que é de responsabilidade do ente federado, sob as

penas da lei, a autenticidade dos documentos apresentados e a

veracidade das informações prestadas. 

Clique em SALVAR
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A publicação no DOU se dá com 2 a 3 dias em média.



Clique em ENVIAR

Plano de Trabalho
Passo 11

Após a análise da documentação encaminhada pela Equipe do SNC, a

plataforma disponibilizará o Plano de Trabalho para inserção dos arquivos

relativos aos componentes do sistema de cultura local. 

 

Abaixo segue link do Tutorial para confecção

do Plano de Trabalho.

Clique em ENVIAR
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Tutorial “Como Preencher o Plano
de Trabalho”

Passo 12

http://portalsnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/32/2018/03/COMO-

PREENCHER-O-PLANO-DE-TRABALHO.pdf

Acesse o link abaixo para acessar o Tutorial:

Tutorial “Como Elaborar o Plano
de Trabalho”

Passo 13

Acesse o link abaixo para acessar o Tutorial:

 

https://drive.google.com/file/d/1ZW4EyfEQoBG7-jEO-

umOARQZwd2_MbWl/view

 

Download - Modelo Básico de
Projeto de Lei do Sistema Municipal
de Cultura

Acesse o link abaixo para acessar o Tutorial:

https://drive.google.com/file/d/1XQtykPL5BV-

tbFEYKiXKUmZxQg5t5V3t/view?usp=sharing
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Atualizar Informações de
Municípios Cadastrados

1º ) Acesse a Plataforma com seu CPF e senha.  

 

2º) Clique em “Criar Ente Federado” no menu do lado esquerdo da tela para

cadastrar seu estado/município.  

 

3º) Para trocar de responsável, imprima o modelo de Ofício disponível no Tutorial

"Ofício para alterar o responsável" e siga as orientações de envio.  

 

4º) Atualize as informações do seu estado/município e governador/prefeito 

Preencha os dados solicitados e salve. 

 

ATENÇÃO! para os arquivos “Termo de Posse”, “Cópia de CPF” e “Cópia de RG”.

Eles podem ser anexados em JPGE, PNG ou PDF com tamanho máximo de 50MB,

e devem estar legíveis, pois serão analisados pela Equipe do SNC. 

 

5º) Clique em “Gestor de Cultura” e preencha os dados. 

Preencha os dados do responsável pela cultura do seu estado/município e salve. 

ATENÇÃO!O Gestor de Cultura é o responsável máximo pela gestão das políticas

públicas de cultura no seu estado/município, por exemplo: Secretário de Cultura,

Diretor de Cultura, Presidente de Fundação Cultural. 

 

6º) Solicitar a integração ao SNC 

Se o estado/município ainda não possui adesão ao sistema Nacional de Cultura,

veja o tutorial "Como aderir ao SNC" 

 

ATENÇÃO! Este passo é somente para o município já cadastrado e

que necessita atualizar os dados cadastrais na Plataforma do

Sistema Nacional de Cultura.

 

ATENÇÃO! É imprescindível que o novo responsável indicado no

ofício já tenha feito seu cadastro pessoal na plataforma do SNC. 
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