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DECRETO N° 261  DE 16 DE OUTUBRO DE 2020.

TORNA        P0BLICO         0         CADASTRO
CULTURAL DO MUNIcipIO DE RUR6POLIS
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 Prefeito Municipal de Rur6polis no exercicio das atribuig6es legais que lhes sao
conferidas e,
CONSIDERANDO o artigo 215 da Constituigao da Republica, que assegura ao Estado
o clever de garantir a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e acesso as fontes
da cultura nacional, alem de estipular ao Poder Pi]blico o clever de apoiar e incentivar a
valorizagao e a difusao das manifestag6es culturais;
CONSIDERANDO  a  Lei  Federal  n°.   14.017,  de  29  de  junho  de  2020,  que  preve  a
disponibilizagao  de  renda  emergencial  mensal  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras  da
cultura e que demanda a inscrigao dos futuros beneficiados em cadastro ou sistema de

govemo,  incluindo o Cadastro Municipal de Cultura;
A DECRETAR:
Art.1°.  Toma  pdblico  o  Cadastro  Cultural  de  Rur6polis-PA,  mantido  pela  Secretaria
Municipal   de   Educacao   Cultura   e   Desporto,   como   fonte   de   dados   voltados   ao
mapeamento   da   cadeia   produtiva   da   cultura   em   Rur6polis,   bern   como   cadastro
necessario  ao  acesso  as   modalidades  de  fomento   implementadas  com   recursos
provenientes dos mecanismos de financiamento pdblico previstos Lei Federal n°.14.017,
de 29 de junho de 2020.
Pafagrafo  t]nico:  a  Cadastro  Cultural  de  Rur6polis  (CCR)  nao  e  garantia  para  o
recebimento dos  beneficios  previstos  Lei  Federal  n°.14.017,  de 29 de junho de 2020,
contudo 6 item obrigat6rio.
Art.   2°.   0   Cadastro   Cultural   e   uma   ferramenta   componente   do   processo   de
implementagao do Sistema Municipal de lnformag6es e lndicadores Culturais -SMIIC,
Art. 3°. Poderao se inscrever no Cadastro Cultural de Rur6polis - PA, a qualquer tempo,
todos  os  agentes e espacos  oulturais  de  Rur6polis  que  exercam  atividade  relativa  a
producao, difusao ou fomecimento de bens ou servigos culturais necessarios a cadeia
produtiva.
Art. 4°. Para fins deste Decreto, considera-se:
I. Agente Individual (Pessoa Fi'si.ca):  artista,  produtor,  gestores e todos atores culturais
autonomos que se relacionam com as pfaticas culturais;
11.  Agente  Coletivo:  grupos,  trupes,  companhias,  organizag6es  culturais  comunifarias,

povos  originarios,   instituig6es,  entidades,  empresas  e  coletivos  artisticos  das  mais
diversas linguagens, com ou sem personalidade juridica;
Ill.  Ponto  de  Cultura:  entidades  sem fins  lucrativos,  grupos  ou  coletivos  com  ou  sem
constituigao juridica,  de  natureza  ou finalidade  oultural,  que  desenvolvam  e  articulem
atividades culturais continuadas em suas comunidades ou territ6rios;
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lv.  Ponfao de  Cultura:  entidade  oultural,  ou  instituicao  pdblica  de ensino,  que  articula
urn   conjunto   de   outros   pontos   ou   iniciativas   culturais,   desenvolvendo   ae6es   de
mobilizaeao, formagao, mediagao e articulagao de uma determinada rede de pontos de
cultura  e  demais  iniciativas  culturais,   seja  em  ambito  territorial  ou  em  urn  recorte
tematico e identitario;
V.    Espaaps   Culturais:    consistem   tanto   em    instituig5es   formais   come   espa9os
altemativos, como teatros, salas de cinema, centros oulturais, casas de leitura e escrita,
bibliotecas,  escolas  de  arte,  locais  de  interesse turistico,  galerias  de arte,  pontos de
exposigao e comercializacao de produtos e bens culturais, entre outros.
Art. 5°. 0 cadastramento e livre, gratuito e colaborativo, feito, a qualquer tempo, atrav6s
do   envio   pelo   e-mail:   prefeitura2017ruropolis@gmail.com   Formulario   de   Cadastro
Cultural  (Anexo  I)  devidamente  preenchido  e  assinado  e  dos  seguintes  documentos
digitalizados:
I PESSOA FisICA:
a) Formulario de Cadastramento Municipal de Cultura, conforme o Anexo I;
b) C6pia do dooumento de identidade (RG, CNH ou Carteira de identidade profissional);
c) C6pja do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
d) C6pia do titulo de eleitor;
e) Comprovante de Endereap;
f) Documentos comprobat6rios de Registro Profissional na area cultural (se houver);
g) Comprovante das origens da Renda  Financeira (I.R.,  Contra cheque,  DASN,  SIMEI,
entre outros);
h)  Comprovante  de  Vfnculo  Empregaticio,  considerando  a  area  de  atuagao  (CTPS,
Contrato,  etc) ;
i)  Beneficio  Previdenciario ou Assistencial,  seguro desemprego de outro programa de
transferencia de renda federal, que nao seja o Bolsa Familia;

j)  mini curriculo
11 PESSOA JURiDICA:
a) Formulario de Cadastramento Municipal de Cultura, conforme o Anexo I;
b) C6pia do documento de identidade (RG, CNH ou Carteira de identidade profissional)
do representante legal;
c) C6pia do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do representante legal;
d)  C6pia  do  Estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  em  se  tratando  de  sociedades
comerciais,  e em caso de sociedades por ae6es,  acompanhado da documentagao de
eleicao de seus administradores;
e) Comprovante de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -CNPJ;
f) Comprovante de Enderego;
g) Alvara de Funcionamento
h)    Comprovante    de    regularidade    fiscal,    apresentando    Certidao    Negativa    de
Debito(CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa, para com a:

•      Prefeitura Municipal de Rur6polis;
•     Fazenda Estadual (https://app.sefa,pa,gov,br/emissao-certidao/template,action).cenrfuode"butosecoNIburrfeesFederasRE
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i) balanap patrimonial e demonstrag6es confabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, balancetes ou balanaps provis6rios (se houver)

j)  Documentos  que  comprovem  a  atuaeao  da  Entidade  /  Empresa  /  Cooperativa  /
Coletivo na area da cultura (Portf6lio, fotos, videos, declaragao,  materia jomalistica);
Pafagrafo t]nico - Cada agente cultural podefa se cadastrar mais de uma vez,  como
agente  individua e agente coletivo,  alem de associar ao  seu  perfil  projetos e espa9os
culturais.
Art.   6°.   0   preenchimento   das   informae6es   contidas   no   formulario   e   de   inteira
responsabilidade  do  declarante  e  a  retidao  das  mesmas  e  de  responsabilidade  da
Secretaria  Municipal  de  Educaeao  Cultura  e  Desporto.  Ao  participar  deste  Cadastro
Cultural,  o declarante autoriza a divulgagao dos seus dados  pela  Prefeitura  Municipal
de  Rur6polis.
Art.  7°.  No  caso  de  identificagao,  a  qualquer  tempo,  de  qualquer  irregularidade  na
dooumentagao  apresentada  pelo  agente  oultural,  o  registro  podefa  ser suspenso  ou
cancelado.
Art. 8°. 0 cadastro com os inscritos sera publicado a cada 02 (dois) meses em Boletim
Oficial do municipio, por meio de Portaria do Prefeito.
Art.   9°.   Este   Decreto   entra   em   vigor  na   data   de   sua   publica9ao   revogada  as
disposig6es em contfario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rur6polis, em 16 de outubro de 2020.

Publicado no Portal da Transparencia do Municipio e disponibilizado para publicagao
no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Para -FAMEP, ao decimo sexto dia do
mes de outubro do ano de dois mil e vinte.
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ANEXO  I
FORMULARlo DE CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURAL

( ) Artista ( ) Prestadores de servicos culturais ( ) Projeto social ( ) Ponto de cultura
( ) Backstage ( ) Grupo cultural
Nome / Razao Sociall

Nome Artistico /Nome Fantasia          I
CPF / CNPJ Data                     deExpedicaoCNPJ

Data de Nascimento              I
E-mail                     I

Enderegocompleto       I
(se   for   comunldade,    espeelficar
comunidade)

Telefone                          I WhatsApp    '
Redes Sociais, sitee  blog  (link)            I
Area de Atuacao Cu tural            I
1 Possui     Registro     Profissional     na     area Sim Nao

cultural?
1.1 Se sim,  qual?
2 lnteara algum Grupo Coletivo? Sim Nao
2.1 Se sim, qual?
3 lntegra    algum    Espago    /    Equipamento    / Sim Nao

lnstituicao Cultural?
3.1 Se sim,  qual?
44.1 Sua     atividade     cultural     6     sua Sim Nao

principal fonte de renda?
Se nao, qual?

Vinc(CLulo EmpregaticiT,Aut6nomo,info, considerando a area de atuagao.ormal,MEl,etc.)

Beneficio     Previdenciario     ou     Assistencial,     Segurodesempregooudeoutroprogramadetransferenciade

renda federal clue nao seja o Bolsa Famf ia
0  Cadastro  Cultural  de  Rutopolis  (CCR)  nao  e  garantia  pa ra  o  recebimento  dos  beneficios
previstos Lei Federal n°.14.017, de 29 de junno de 2020,  contudo 6 item obrigat6rio.

Rur6polis, _ de 2020.

Por ser expressao de verdade, firmo o presente para efeitos legais

Assinatura j#


