
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETON 14.406, de 12de maio de 2021

Dispõe sobre a instituição e criação da
plataforma digital! para o Cadastro de Agentes
Culturais e Turismo de Itabuna - CADCULTI, no
âmbito da Fundação Itabunense de Cultura e
Cidadania (FICC), para regulamentar a
Subseção |l| da Lei nº 2.274 de 25 de junho de
2014, que trata do Sistema Municipal de
Informações e Indicadores Culturais — SMIIC e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe sãoconferidas pelo art. 66, em especial, o que consta dos incisos VI! e XII, da Lei Orgânicado Município de Itabuna — LOM

DECRETA:

CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

OBJETIVO, FINALIDADE E ABRANGÊNCIA

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Fundação Itabunense de Cultura e
Cidadania — FICC, o Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna — CADCULTI, para
regulamentar a subseção Ill, da Lei nº 2274 de 25 de junho de 2014 que trata do
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC.

Art. 2º - O Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna — CADCULTI é uma
ferramenta/plataforma/sistema informatizado, online, que tem como objetivo o
mapeamento e o cadastramento de agentes e entidades culturais e de turismo do
município de Itabuna, formando assim, um banco de dados desses atores municipais,
para atender as suas necessidades, por meio de diagnósticos quantitativo e quaiitativo,
quando da aplicação de recursos e políticas públicas no âmbito cultural e turístico,
comoainda: “

| - simplificar a oferta, ações e planejamentos das políticas públicas culturais ede turismo, no âmbito dos serviços públicos a serem implementados pelo Poder
Público Municipal e pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC;
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|! - orientar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação, o
mapeamento, diagnóstico e o monitoramento de políticas públicas, voltadas aosagentes e entidades culturais e de turismo do município;

1! - possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de benefícios
Sociais e fiscais voltados para a área cultural e de turismo:

|V - mapear os agentes e entidades culturais e de turismo atuantes no município,no ímpeto de promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade do cadastro desses
atores, produzindo uma base de dados confiável e sólida; e

V - aumentar a qualidade e a eficiência das operações e projetos da Prefeitura
Municipal de Itabuna e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania — FICC,voltadas para as áreas da cultura e do turismo no município.

Art. 3º - O CADCULTI, tem a finalidade de contribuir no planejamento das açõesvoltadas as políticas públicas culturais e de turismo do Município de Itabuna, facilitando
a identificação e estreitamento do diálogo com todos os envolvidos no setor cultural eturístico do Município, gerando informações e estatísticas da realidade cultural local
com cadastros e indicadores construídos a partir de dados coletados pelo Município,
como também:

| - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer
parâmetros à mensuração das atividades e das necessidades sociais no campo da
cultura e do turismo, que permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliaçãodas políticas públicas em geral, verificando e racionalizando ainda a implementação do
Plano Municipal de Cultura — PMC e sua revisão nos prazos previstos.

1! - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e oferta de bens culturais e turísticos, a construção de
modelos de economia e sustentabilidade da cultura e turismo, a adoção de
mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo cultural e
turístico, dando apoio aos gestores desses setores, no âmbito públicos e privados do
Município:

Il - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de
cultura e turismo e das políticas culturais e turísticas em geral, assegurando ao poder
público e à sociedade civil o pleno acompanhamento do desempenho do Plano
Municipal de Cultura-PMC e das demais MS

Art. 4º - O Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna - CADCULTI, irá compor o
banco de dados cadastrais da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania — FICC,
referente aos agentes culturais e de turismo, empresas e entidades atuantes no
Município de Itabuna — Bahia, onde norteará e orientará programas destinados aosatores culturais e de turismo, bem como novos projetos a serem implementados noâmbito da cultura no município. ,
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Art. 5º - Para fins deste Decreto, considera-se:

| - Agente e/ou Entidade Cultural e de turismo - todo profissional, pessoafísica
ou jurídica, pública ou privada que exerce, estimula, fomenta, compartilha, promove,
organiza, dissemina e impulsiona as vivências e eventos das práticas e atividades
culturais e turismo.

1 - Atributos biográficos - dados de pessoa natural, física ou jurídica, relativos
aos fatos da sua vida civil, tais como nome civil ou razão social, nome artístico, data de
nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar,
endereço e trabalhos na área da cultura ou turismo desenvolvidos;

1ll - Dados cadastrais - informações identificadoras perante os cadastros de
órgãos públicos, tais como.

a) os atributos biográficos;
b) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.
€) o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
d) o número de Identificação Social - NIS;
e) o número de inscrição no Programa de Integração Social - PIS;
f) o número do Título de Eleitor,
9) a razão social, o nome fantasia e a data de constituição da pessoa jurídica, o

tipo societário, a composição societária atual e histórica e a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE; e

h) outros dados relativos à pessoa jurídica ou à empresa;

IV - Autenticidade - propriedade de que a informação foi produzida, expedida,
modificada ou destruída por uma determinada pessoa natural, ou por um determinado
Sistema, órgão ou entidade;

V - Base integradora - base de dados que integra os atributos biográficos e os
dados cadastrais das bases temáticas;

VI - Base temática - base de dados de determinada política pública quecontenha dados biográficos ou cadastrais que possam compor a base integradora;

VII - Confidencialidade - propriedade que impede que a informação fique
disponível ou possa ser revelada à pessoa natufal, sistema, órgão ou entidade não
autorizada e não credenciado; “

VII - Custodiante de dados - órgão ou entidade que, total ou parcialmente, zela
pelo armazenamento, pela operação, pela administração e pela preservação de dados,
coletados pela administração pública, que não lhe pertencem, mas que estão sob sua
custódia; ,
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IX - Disponibilidade - propriedade de que a informação esteja acessível eutilizável sob demanda por um determinado sistema, órgão ou entidade;
X - Governança de dados - exercício de autoridade e controle que permite ogerenciamento de dados sob as perspectivas, da arquitetura, da segurança, daqualidade, da operação e de outros aspectos tecnológicos.

X! - Informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados paraprodução e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ouformato;

XII - Integridade - propriedade de que a informação não foi modificada oudestruída de maneira não autorizada ou acidental;

XII - Item de informação - atributo referente a determinada informação que podeser acessado em conjunto ou de forma isolada;
XIV - Requisitos de segurança da informação e comunicações - ações queobjetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e aautenticidade das informações;

CAPÍTULO II

DO CADASTRO

Art. 6º - O Sistema de Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna - CADCULTI,será alimentado por dois tipos de cadastros.

| - Cadastro de Agentes Culturais e de Turismo;

1! - Cadastro de Espaços, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
Organizações, Associações, Cooperativas e Instituições Culturais e de Turismo.

$ 1º - Para o cadastramento, os interessados deverão informar seus dados
pessoais e de contáto, anexar documentos pessoais e/ou jurídicos, informar o
segmento cultural e/ou de turismo em que é atuante, entre outras informações exigidasno formulário de inscrição e inserir na piataformalsistema

$ 2º - O cadastro de Espaços, Micíoempresas e Empresas de Pequeno Porte,Organizações, Associações, Cooperativas e Instituições Culturais e de Turismo, seráformado por pessoas jurídicas e grupos da Sociedade Civil Organizada, com ou semfins lucrativos, de caráter público e/ou privado ou misto, dedicados à realização deatividades culturais e turísticas no Município de Itabuna - Bahia.
/
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$ 3º - Para o cadastramento das entidades indicadas no parágrafo anterior, orepresentante legal da empresa deverá enviar os documentos de constituição da
mesma e informar os dados de contato e segmento em que atua, entre outras
informações indicadas quando da inserção dos dados e preenchimento na plataformaCADCULTI.

$ 4º - O cadastrando deve possuir residência, domicilio e sede fixa no Municípiode Itabuna --Bahia, podendo a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC
solicitar comprovação documental e, caso entenda necessário, tem adiscricionariedade de fiscalização, exercendo o poder de Polícia Administrativa.

Art. 7º - A plataforma digital do Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna -CADCULTI, terá vigência indeterminada e permanecerá aberta de forma ininterrupta,através do acesso em: cadcultifice.com.br podendo a Fundação Itabunense de Cultura
e Cidadania - FICC promover sua divulgação a qualquer tempo.

Art. 8º - O cadastro a que se refere os incisos | e || do artigo 5º deste Decreto,deverá ocorrer de forma voluntária e autodeclaratória do cadastrando, referente a
inserção dos seus dados, informações e documentos solicitados pelo sistema, sendode inteira responsabilidade do mesmo as informações por ele inseridas na plataforma
CADCULTI.

Art. 9º - Aplicam-se ao Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna - CADCULTI
as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2019, e do Decreto nº 10.046, de
09 de outubro de 2019, especialmente no que diz respeito.

| ao tratamento e à proteção de dados sensíveis;
1! - ao papel de gestor de dados desempenhado pela Fundação Itabunense de

Cultura e Cidadania - FICC;
Il! - ao papel de custodiante de dados desempenhado pelo Fundação Itabunense

de Cultura e Cidadania - FICC; e
IV - à definição de um canal de atendimento ao titular dos dados.

CAPÍTULO Il
DO CONTROLE E GERECIAMENTO

Art. 10 - Competirá exclusivamente a Fundação de Cultura e Cidadania — FICC,
a gestão, controle e administração da plataforma/sistema do Cadastro de Cultura éTurismo de Itabuna — CADCULTI o

Art. 11 - À qualquer tempo, poderá, a Fundação Itabunense de Cultura eCidadania — FICC, solicitar aos agentes, bem como das entidades culturais e deturismo indicadas nos incisos | e Il do artigo 5º, de forma indivídual ou coletiva, arenovação do seu cadastro, como forma de atualização dos dados no sistema,conforme procedimentos e prazos previamente a serem definidos e divulgados.
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Parágrafo único - Caso os agentes culturais e de turismo, como também asempresas e entidades não atendam à Solicitação de atualização no prazo estipulado,estes poderão ter seu cadastro excluído.
Art. 12 - O Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna - CADCULTI, tem caráterpúblico e aberto, sendo dever da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania — FICC,dar publicidade à lista de agentes, empresas e entidades cadastradas nosistema/plataforma, excetuando-se as informações pessoais que são confidenciais.
Art. 13 - Os agentes, empresas e entidades referidas neste Decreto, poderãosolicitar, a qualquer tempo, sua exclusão do CADCULTI, que deverá ser feita por meiode correspondência eletrônica ou física, justificando o motivo.

Art. 14 - Os dados inseridos e armazenados no sistema/plataforma CADCULTI,são sigilosos e confidencias, de uso e controle restrito e próprios da FundaçãoItabunense de Cultura e Cidadania — FICC, para aplicação das políticas públicasculturais e de turismo, ficando, portanto, expressamente vedado o seucompartilhamento sob qualquer forma

Parágrafo único - Ao anexar as fotos, vídeos, áudios e outros documentos naplataforma/sistema CADCULTI, o cadastrando dá total autorização para a Prefeitura
Municipal de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania — FICC utilizá-jas para divulgação, propaganda e marketing de atividades voltadas para as áreas dacultura e do turismo, sem que isso seja entendido e/ou interpretado como violação dedireitos de imagem e autoral, previstos na legislação em vigor.

Art. 15 - A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania — FICC, poderá realizar
o tratamento, das informações do cadastro do CADCULTI para a formulação, aimplementação, a execução, a avaliação e o monitoramento de políticas públicas emSua área de competência, garantida a anonimização dos dados pessoais, sempre quenão comprometer essas finalidades.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 17 — Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETENDO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 12 de maio de 2021
AV

W/ ONAUGUSTO NÁRCISO CASTRO JOSUÉDE SOUZA BRANDÃO JÚ
/ Pre Y

*

—
Secretário de Governo

|
CLODOALDO Sº BOUÇAS

Diretor-Presis e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania - FICC
,
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