TUTORIAL DE ACESSO AO PLANO DE
TRABALHO

1

TUTORIAL DE ACESSO AO PLANO DE TRABALHO
PLATAFORMA DE AUTOMATIZAÇÃO DO SNC
1º Passo: Acessar o endereço: http://snc.cultura.gov.br/
2º: Passo: Acesso à Plafatorma:
a) Os municípios/estados que já fizeram a adesão e estão na fase de Plano de Trabalho pela
plataforma anterior receberão uma senha no e-mail cadastrado para validação do acesso.
b) Os municípios que não tem cadastro, devem clicar em “Novo Usuário” indicado na tela
abaixo.

3º: Passo: Ao clicar em “Novo Usuário”, o gestor deverá cadastrar seus dados pessoais.
Observação: Sugerimos que se utilize o e-mail institucional do gestor.
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Após clicar em cadastrar, o usuário será direcionado para a tela abaixo.

Apesar de o usuário estar na
fase mais avançada do Plano
de Trabalho, na coluna
esquerda é possível atualizar
as informações de Ente
Fede
Federado,
Interlocutor e
Responsável.
(Vide tutorial de adesão)

Observação: Se o seu município já tiver o acordo de cooperação publicado no Diário Oficial da União e
o seu cadastro não foi direcionado à tela abaixo, envie um e-mail
e
para acordosnc@cultura.gov.br e
informe a data de publicação do extrato para que a equipe faça a atualização.

Observação2: No caso de mudança do responsável pelo Plano de Trabalho, o município deve
encaminhar um Ofício
cio assinado pelo prefeito (digitalizado para o email acordosnc@cultura.gov.br )
solicitando a mudança conforme anexo I.
TELA INICIAL DO PLANO DE TRABALHO
Ao clicar em Plano de Trabalho, a tela a ser apresentada será a seguinte:
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Inserção das datas
O plano de trabalho possui, no total, 9 subetapas quem devem ser comprovadas no decorrer de sua
execução.
O primeiro passo na elaboração do Plano de Trabalho é a inserção de todas as datas referentes às
atividades de institucionalização do seu sistema de cultura. Somente após a inclusão das datas será
possível o envio dos anexos que comprovam a execução das atividades.
at

Todas as subetapas possuem
a mesma estrutura do item
1.1 ao lado.

Atenção! O prazo limite do Plano de Trabalho é de até 2 anos contados após a publicação do
acordo de cooperação no Diário Oficial.
Oficial (Assim, a Plataforma não permitirá a inclusão de data
superior a dois anos. Sendo necessária a prorrogação de prazo, o gestor deverá encaminhar ao e-mail
e
acordosnc@cultura.gov.br o ofício digitalizado solicitando a prorrogação conforme anexo II).
II)

Envio das comprovações
Após a finalização do planejamento e inserção das datas, na medida em que os componentes do SNC
forem
em sendo criados, será preciso fazer o uploud dos arquivos que comprovem sua criação conforme
abaixo.
ETAPA I – Institucionalização
o do Sistema de Cultura

Não existe ordem para
inserção dos arquivos.
Todos podem ser inseridos
simultaneamente a
depender de sua criação.
cria
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ETAPA II - Estruturação dos Componentes

Órgão Gestor

Conselho de Política Cultural

Instituição do Fundo de Cultura

5

ETAPA III – Elaboração do Plano de Cultura

Atenção!
Após a inclusão de um arquivo, o botão é alterado de
para
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Neste momento, aguarde o retorno da análise técnica da Equipe SNC.
Fale Conosco
Se houver dúvidas, você pode falar conosco disponibilizado no canto superior à sua direita:
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ANEXOS
ANEXO I – 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.
___________________________
Fulano de Tal
Prefeito do Município de -----

ANEXO II – MODELO DE OFICIO PARA ADITIVAÇÃO DE PRAZO
Eu, ______________________________________, prefeito do município de _______________,,
solicito aditivação para mais dois anos do prazo estipulado para a execução das atividades do Plano
de Trabalho, descritas na cláusula sexta do Acordo de Cooperação Federativa, e seus respectivos
parágrafos 1º e 2º que dispõem:
Parágrafo Primeiro. Os compromissos a serem desenvolvidos em decorrência
deste Acordo de Cooperação, consideradas as obrigações de cada participe, serão
detalhados em Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento, e do qual
constará o rol de atividades, o cronograma de execução e metas a serem atingidas.
Parágrafo Segundo. A elaboração dos Planos de Trabalho deverá ser realizada em
comum acordo entre as partes, a partir da publicação deste Acordo de Cooperação
no Diário Oficial da União.

Local e data.
___________________________
Fulano de Tal
Prefeito do Município de -----
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