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Nº 90, quinta-feira, 12 de maio de 2016

Ministério da Cultura
.

GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 11 DE MAIO DE 2016
Altera a Instrução Normativa nº 1, de 7 de
abril de 2015, para dispor sobre procedimentos relativos à Lei nº 13.018, de 22 de
julho de 2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva - PNCV.
O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA, no uso da
atribuição prevista no inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 9º da Lei nº
13.018, de 22 de julho de 2014, resolve:
Art. 1º A Instrução Normativa nº 1, de 7 de abril de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Instrução Normativa regula os procedimentos de
que trata a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, que institui a
Política Nacional de Cultura Viva - PNCV, em conformidade com os
arts. 215, 216 e 216-A da Constituição, visando o estabelecimento de
parcerias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
com a sociedade civil no campo da cultura, com o objetivo de ampliar
o acesso da população brasileira aos meios e condições de exercício
dos direitos culturais.
Art. 2º A implementação da PNCV contribui para o cumprimento:
I - das metas do Plano Nacional de Cultura - PNC, estabelecido pela Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010; e
II - da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.177, de 1º de agosto de 2007.
Art. 3º Para os efeitos da Lei nº 13.018, de 2014, e desta
Instrução Normativa, considera-se:
I - entidade cultural: pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolva e
articule atividades culturais em suas comunidades;
II - coletivo cultural: povo, comunidade, grupo e núcleo
social comunitário sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, rede e movimento sociocultural, que desenvolvam e
articulem atividades culturais em suas comunidades;
III - Ponto de Cultura: entidade cultural ou coletivo cultural
certificado como tal pelo Ministério da Cultura;
IV - Pontão de Cultura: entidade certificada como tal pelo
Ministério da Cultura, de natureza ou finalidade cultural ou educativa
que desenvolva, acompanhe e articule atividades culturais em parceria
com as redes regionais, identitárias e temáticas de Pontos de Cultura
e outras redes temáticas que se destinam à mobilização, à troca de
experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos
locais e à articulação entre os diferentes Pontos de Cultura que poderão se agrupar em nível estadual, regional ou por áreas temáticas de
interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a ações
conjuntas;
V - Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura: base
de dados integrada por entidades culturais e coletivos culturais que
possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura;
VI - Comissão Nacional de Pontos de Cultura: colegiado
autônomo, de caráter representativo de Pontos e Pontões de Cultura,
instituído por iniciativa destes, e integrada por representantes eleitos
em Fórum Nacional de Pontos de Cultura;
VII - Fórum Nacional de Pontos de Cultura: instância colegiada e representativa da rede de Pontos e Pontões de Cultura, de
caráter deliberativo, instituída por iniciativa destes e realizada com
apoio da administração pública, com o objetivo de propor diretrizes e
recomendações à gestão pública compartilhada da PNCV, bem como
eleger representantes dos Pontos e Pontões de Cultura junto às instâncias de participação e representação da PNCV;
VIII - rede de gestores da PNCV: grupo articulado e integrado por gestores públicos em nível estadual, do Distrito Federal e
municipal, partícipes da gestão compartilhada da PNCV;
IX - administração pública: União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas
subsidiárias;
X - Rede Cultura Viva: conjunto de todos os Pontos e Pontões de Cultura, órgãos públicos envolvidos na política, instâncias de
participação, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal, e municipal, instituições parceiras, gestores públicos, lideranças, grupos,
coletivos e redes, em âmbito nacional e internacional, com atuação
solidária e de cooperação em rede de bens, serviços, tecnologias e
conhecimentos, que atuam em prol da cidadania e da diversidade
cultural e tenham sido contemplados por ações vinculadas à PNCV,
ou que sejam parceiros na execução dessas ações;
XI - Teia: reunião periódica de Pontos, Pontões, gestores
públicos, representações dos segmentos beneficiários da PNCV e instituições e entidades parceiras, podendo contemplar etapas de caráter
territorial, em âmbito nacional, estadual, do Distrito Federal, municipal ou regional, de caráter temático ou identitário;
XII - certificação simplificada: titulação concedida pelo Ministério da Cultura, nos termos desta Instrução Normativa, a entidades
culturais, coletivos culturais e instituições públicas de ensino, com o
objetivo de reconhecê-las como Pontos ou Pontões de Cultura;

XIII - projeto cultural: planos, iniciativas, atividades, ações,
ou conjunto de ações culturais inter-relacionadas, para alcançar metas,
dentro dos limites de um orçamento e tempo delimitados;
XIV - parceria: ações de interesse recíproco em regime de
mútua cooperação que envolvam ou não transferências voluntárias de
recursos financeiros;
XV - Termo de Compromisso Cultural (TCC): instrumento
jurídico que estabelece parceria, com apoio financeiro, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, e as entidades culturais
integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura,
com objetivo de executar ações da PNCV;
XVI - unidades da federação integrantes do Sistema Nacional de Cultura: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que
celebraram Acordo de Cooperação Federativa com o Ministério da
Cultura visando o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura SNC;
XVII - Acordo de Cooperação Federativa: instrumento jurídico celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Cultura, e os entes federados, que tem por objeto estabelecer as condições e orientar a instrumentalização necessária para o desenvolvimento do SNC com implementação coordenada ou conjunta de
programas, projetos e ações, no âmbito da competência dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
XVIII - ente federado parceiro: unidades da federação integrantes do SNC que celebraram parceria com o Ministério da Cultura, por meio de convênio ou outro instrumento de cooperação,
visando a efetivação da PNCV;
XIX - instituições parceiras: instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, certificadas ou não como Pontos
ou Pontões de Cultura, integradas como parceiras na execução da
PNCV, incluindo os pontos de leitura, pontos de memória, pontos de
mídia livre, pontinhos de cultura; e
XX - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC): plataforma colaborativa de gestão de informações e
indicadores culturais, de responsabilidade do Ministério da Cultura,
criada pela Lei nº 12.343, de 2010.
CAPÍTULO II
FORMAS DE APOIO, FOMENTO E PARCERIA
Art. 4º A PNCV contará com as seguintes formas de apoio,
fomento e parceria para cumprimento de seus objetivos:
I - fomento a projetos culturais de Pontos e Pontões de
Cultura juridicamente constituídos, por meio da celebração de Termo
de Compromisso Cultural (TCC), nos termos desta Instrução Normativa;
II - premiação de projetos, iniciativas, atividades, ou ações
de pontos e pontões de cultura;
III - premiação de projetos, iniciativas, atividades, ou ações
de pessoas físicas, entidades e coletivos culturais, no âmbito das
ações estruturantes da PNCV;
IV - concessão de bolsas a pessoas físicas visando o desenvolvimento de atividades culturais que colaborem para as finalidades da PNCV; e
V - parcerias entre União, entes federados, instituições públicas e privadas.
Parágrafo único. No âmbito do Ministério da Cultura, compete ao titular da SCDC firmar os instrumentos de apoio, fomento e
parceria descritos neste artigo.
CAPÍTULO III
CADASTRO NACIONAL DE PONTOS E PONTÕES DE
CULTURA
Seção I
Disposições gerais
Art. 5º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura
é o instrumento de reconhecimento, mapeamento e certificação simplificada de entidades culturais e coletivos da PNCV, que oferecerá
ferramentas de interação e comunicação para a Rede Cultura Viva.
§ 1º A criação, desenvolvimento e manutenção do Cadastro
Nacional de Pontos e Pontões de Cultura é de responsabilidade do
Ministério da Cultura, por meio da SCDC, com o suporte tecnológico
da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério da
Cultura, e sua gestão dar-se-á de forma compartilhada com os entes
federados, as instituições parceiras e sociedade civil.
§ 2º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura
será operado por meio da Plataforma Rede Cultura Viva, sistema
informatizado integrado ao SNIIC, ou de plataforma similar, e adotará, obrigatoriamente software livre, cuja publicação do código é
critério para a transparência no processo de governança colaborativa.
§ 3º Fica criada a Comissão de Gestão Compartilhada do
Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, que terá composição paritária entre administração pública e sociedade civil, integrado por dez membros titulares, com suplentes, sendo:
I - cinco representantes do Ministério da Cultura, indicados
pela SCDC; e
II - cinco representantes da sociedade civil, especialistas em
Cultura Digital, indicados pela Comissão Nacional dos Pontos de
Cultura.
§ 4º Os representantes previstos nos incisos I e II do § 3º
deverão ser designados em ato específico pela SCDC e terão mandato
de um ano, permitida uma única recondução.
§ 5º A Comissão de Gestão Compartilhada do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura se reunirá, no mínimo, a cada
seis meses.
§ 6º O apoio administrativo necessário ao desenvolvimento
dos trabalhos da Comissão de Gestão Compartilhada do Cadastro
Nacional de Pontos e Pontões de Cultura será fornecido pela SCDC,
envolvendo a convocação de reuniões, o custeio de diárias e passagens para colaboradores eventuais e a elaboração de atas e o encaminhamento dos documentos produzidos.
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§ 7º A participação na Comissão de Gestão Compartilhada
do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura não será remunerada e será considerada prestação de serviço público relevante.
§ 8º O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura
permitirá o espelhamento dos dados por governos estaduais, desde
que autorizado diretamente pelo usuário no momento do registro no
sistema, para garantir sua integridade, transparência e a devida gestão
das demandas da rede.
Seção II
Certificação Simplificada
Art. 6º A certificação simplificada das entidades, coletivos
culturais e instituições públicas de ensino como Pontos ou Pontões de
Cultura deverá considerar a identificação das entidades e coletivos
culturais, ou instituições públicas de ensino, e seu histórico nas áreas
de cultura, educação e cidadania.
§ 1º O sistema de certificação simplificada funcionará como
seleção em fluxo contínuo, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei
nº 13.018, de 2014, com inscrições permanentemente abertas, e obedecerá ao seguinte fluxo:
I - solicitação de certificação simplificada no sistema, sendo
obrigatória a apresentação das seguintes informações:
a) para certificação simplificada como Ponto de Cultura:
1. formulário específico preenchido, contendo o histórico de
atuação da proponente no campo da cultura, incluindo informações
que demonstrem seu alinhamento à definição de Ponto de Cultura;
e
2. termo de adesão à PNCV, documento no qual a proponente afirmará seu compromisso com os objetivos da PNCV, com
os objetivos específicos dos Pontos de Cultura, e autorizará ao Ministério da Cultura e entes federados parceiros o uso dos materiais e
informações disponibilizadas, entre outras condições vinculadas à certificação simplificada;
b) para certificação simplificada como Pontão de Cultura:
1. formulário específico preenchido: contendo o histórico de
atuação da proponente no campo da cultura, incluindo informações
que demonstrem seu alinhamento à definição de Pontão de Cultura;
e
2. termo de adesão à PNCV: documento no qual a proponente afirmará seu compromisso com os objetivos da PNCV, com
os objetivos específicos dos Pontões de Cultura, e autorizará ao Ministério da Cultura e entes federados parceiros o uso dos materiais e
informações disponibilizadas, entre outras condições vinculadas à certificação simplificada; e
II - habilitação, certificação e inserção no Cadastro Nacional
de Pontos e Pontões de Cultura: a Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e Pontões de Cultura fará conferência do atendimento dos itens obrigatórios citados no inciso I, e certificará como
Ponto ou Pontão de Cultura, conforme a solicitação, os proponentes
que atenderem aos requisitos correspondentes.
§ 2º As solicitações que não atendam aos requisitos exigidos
para certificação serão consideradas inabilitadas e os solicitantes serão cientificados da decisão, sendo permitido, a qualquer tempo, a
complementação de informações para reapresentação da solicitação.
§ 3º Os formulários permitirão a inclusão de cópias digitais
de materiais diversos, tais como cartazes, folders, fotografias, material
audiovisual, folhetos, matérias de jornal ou revista e páginas da internet.
§ 4º As entidades e coletivos culturais classificados pelas
comissões julgadoras de editais no âmbito da PNCV serão certificadas pelo Ministério da Cultura sem necessidade de nova análise
da Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e Pontões de
Cultura, caso o edital preveja expressamente essa possibilidade e a
entidade ou coletivo manifeste interesse nesse sentido.
Art. 7º Fica criada a Comissão de Certificação Simplificada
de Pontos e Pontões de Cultura, instância vinculada ao Cadastro
Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, a quem compete realizar a
habilitação e certificação das solicitações apresentadas ao Cadastro
Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, em estrita observância aos
procedimentos e exigências dispostos na Lei nº 13.018, de 2014 e
nesta Instrução Normativa.
§ 1º A Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e
Pontões de Cultura será integrada em composição paritária por representantes:
I - da administração pública, indicados pela SCDC; e
II - da sociedade civil, indicados da seguinte forma:
a) metade pela Comissão Nacional de Pontos de Cultura,
colegiado autônomo, de caráter representativo; e
b) metade pelo Conselho Nacional de Política Cultural CNPC.
§ 2º Os representantes previstos nos incisos I e II do § 1º
deverão ser designados em ato específico pela SCDC e terão mandato
de um ano, permitida uma única recondução.
§ 3º A Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e
Pontões de Cultura se reunirá, no mínimo, a cada seis meses.
§ 4º O apoio administrativo necessário ao desenvolvimento
dos trabalhos da Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e
Pontões de Cultura será fornecido pela SCDC, envolvendo a convocação de reuniões, o custeio de diárias e passagens para colaboradores eventuais e a elaboração de atas e o encaminhamento dos
documentos produzidos.
§ 5º A participação na Comissão de Certificação Simplificada de Pontos e Pontões de Cultura não será remunerada e será
considerada prestação de serviço público relevante.
Art. 8º Os Pontos e Pontões de Cultura deverão manter seus
dados cadastrais atualizados, atendendo à chamada anual de atualização de dados.
Parágrafo único. Os Pontos e Pontões de Cultura que não
responderem ao chamado de atualização de informações cadastrais no
prazo estabelecido receberão notificação de advertência e terão noventa dias para resposta, sob pena de suspensão da certificação até a
regularização da situação.
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