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Sobre o SMIIC - Plano Municipal de Cultura

Campo Grande é marcada pela diversidade cultural, soma de povos que fizeram no Centro-Oeste brasileiro um rico encontro de tradições e 
costumes. Capital do Estado que concentra a segunda maior população indígena do País, conforme o Censo 2010 do IBGE, mistura influências de 
diversas etnias e povos fronteiriços dos países vizinhos como o Paraguai e a Bolívia. Desbravada por mineiros, a capital de Mato Grosso do Sul 
acolheu imigrantes árabes, japoneses, espanhóis, italianos e migrantes brasileiros de vários estados. É carinhosamente chamada de Cidade 
Morena por causa do tom vermelho de sua terra (CAMPO GRANDE, s.d.). É um município que procura estar em consonância com as ideias e 
ideais contemporâneos respeitando suas tradições, promovendo sua diversidade e inovando para o bem estar de sua população.

Esse contexto impõe uma polí�ca pública específica para o desenvolvimento cultural, calcada na história de seu povo, inovadora e propulsora da 
cria�vidade integrada às demais polí�cas de desenvolvimento municipal e nacional. Por isso desde a assinatura do Protocolo de Intenções 
realizado entre a União, os Estados e os Municípios, Campo Grande vem implantando o seu Sistema Municipal de Cultura e par�cipando da 
construção do Sistema Nacional de Cultura, um novo paradigma de gestão pública de cultura no Brasil, que tem como essência a coordenação e 
cooperação intergovernamental.

O Sistema Nacional de Cultura é um modelo de gestão e promoção conjunta de polí�cas públicas de cultura, pactuadas entre os entes da 
federação e a sociedade civil, que tem como órgão gestor e coordenador o Ministério da Cultura em âmbito nacional e as secretarias 
estaduais/distrital e municipais de cultura, ou equivalentes, em seu âmbito de atuação, configurando desse modo a direção em cada esfera de 
governo.

É tarefa dos municípios a completa organização do seu Sistema de Cultura. A sua viabilização evita o desencontro de inicia�vas e a sobreposição 
de ações; e favorece o estabelecimento e o acompanhamento adequado de metas na área cultural, tendo em vista o desenvolvimento humano 
integral.
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Metas do plano municipal de cultura de Campo Grande - MS

Um dos papéis fundamentais do Plano Municipal de Cultura (PMC) de Campo Grande (MS) é o de pensar a cultura como processo forma�vo e 
não apenas como entretenimento, trabalhando a sua visão transformadora. Pensando nisso, propomos 25 metas para serem desenvolvidas até 
2020, focadas na construção de uma polí�ca cultural estruturada, com ações con�nuas e de qualidade – e não apenas isoladas – e na formação 
de um cidadão crí�co e atuante.

Fazem parte do desenvolvimento cultural descrito no Plano Municipal de Cultura de Campo Grande MS, 25 metas a serem a�ngidas até o ano de 
2020. Destacamos duas, sendo iden�ficadas como metas 1 e 2 do Plano Municipal de Cultura e que faz referência direta à implantação do 
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais:

META 1 – SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E DE INDICADORES CULTURAIS (SMIIC) 100% IMPLANTADO E ALIMENTANDO O SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS (SNIIC).

META 2 – MAPEAMENTO DA DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS REALIZADAS EM CAMPO GRANDE.

O SMIIC tem como obje�vos

- manter uma plataforma de consulta que permita ao cidadão acompanhar ações e incen�var a pesquisa e a produção cultural;
- coletar, sistema�zar e interpretar dados;

“O Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais deverá colocar à disposição informações das metas, 
indicadores e requisitos de eficiência e efe�vidade, além de dados e análises qualita�vas e quan�ta�vas. Esse sistema 
facilitará o monitoramento do Plano e a revisão periódica dos rumos das polí�cas em andamento, conforme se alterem as 
circunstâncias e condições de produção e fruição cultural, assim como os interesses e demandas da sociedade”. (Metas do 
Plano Municipal de Cultura)
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CADASTRAR AGENTES

Ao entrar pela primeira vez no SMIIC, através do domínio comum, o agente deve
iniciar o cadastro clicando na opção «Fazer Cadastro», na caixa de diálogo no canto
superior direito da tela



CADASTRAR AGENTES

Preencher os campos e clicar em «CADASTRAR»



CADASTRAR AGENTES

Após clicar em «CADASTRAR», o agente será encaminhado para
a página inicial de seu perfil, onde deverá preencher as informações
restantes para validação de cadastro. O agente também deverá
iden�ficar seu perfil com uma foto/imagem.

Nesta aba, o agente irá preencher os seguintes campos:
 = se Física ou JurídicaPESSOA

 = Cole�vo ou IndividualTIPO DE AGENTE
 = Nome que será exibido ao visitanteNOME DE EXIBIÇÃO

 = Se deseja ter o contato exibido publicamenteEXIBIR CONTATO
 = Nome completoNOME

 = Dia, mes e ano de nascimentoDATA DE NASCIMENTO
 = Email para contatoEMAIL

CPF/CNPJ
GÊNERO
COR/RAÇA

 = Telefone celular para contatoCELULAR



CADASTRAR AGENTES

A seguir o agente deve iden�ficar sua �pologia em três níveis. Por exemplo, se o agente está se cadastrando como um músico compositor, ele
deverá, no 1º nível, iden�ficar-se como «DEMAIS AGENTES CULTURAIS», no 2º nível ele se iden�ficará como «MÚSICO» e no 3º nível iden�ficar-se
como «COMPOSITOR». Em seguida, o agente preencherá a aba «ENDEREÇO DO AGENTE» para que ele seja iden�ficado no mapa inicial de busca.
Após o preenchimento, clicar em «SALVAR» para que os dados do agente sejam inseridos no sistema.



CADASTRAR AGENTES

Na mesma aba «MEUS DADOS», o agente pode incluir links que achar
necessários para divulgar sua área de atuação. Links para facebook,
youtube e demais redes sociais que estão sob a responsabilidade do
agente.

Há também a possibilidade do agente iden�ficar sua(s) área(s) de atuação,
escolhendo entre as áreas iden�ficadas pelo sistema, na caixa de diálogo
«ÁREAS DE ATUAÇÃO DO AGENTE».

Recomenda-se que o agente altere sua senha, para que torne sua
navegação pelo sistema mais segura. Basta clicar em «ALTERAR
SENHA».



CADASTRAR AGENTES

O agente pode, ainda, cadastrar agentes ligados à ele, u�lizando a
opção «+ AGENTES», clicar em «+ NOVO AGENTE» e preencher os
campos solicitados em «DADOS DO AGENTE», «TIPOLOGIAS DO
AGENTE» e «ENDEREÇO DO AGENTE».



CADASTRAR EVENTOS
Para cadastrar um evento, o agente deve ir à aba 
«EVENTOS» e preencher as informações necessárias.
NOME DO EVENTO
CLASSIFICAÇÃO = classificação indica�va
TIPO = Música, teatro, dança, etc.
SÍNTESE = O que é o evento
SOBRE = Informações gerais sobre o evento

Clicar em «ADICIONAR» para cadastrar o evento.
Ao clicar em «ADICIONAR», uma nova aba será
carregada. Na aba «OCORRÊNCIAS DO EVENTO», o
agente irá informar detalhes como horário, local, data,
frequência e preço do evento.



CADASTRAR EVENTOS

O agente pode carregar fotos e vídeos referentes ao 
evento. Na aba «GALERIA DO EVENTO», escolha o �po,
se foto ou vídeo, escolha o arquivo ou URL (em caso de
vídeo), coloque uma legenda e clique em «ADICIONAR».



CADASTRAR EVENTOS

Mais informações sobre o evento, o agente pode inserir nas abas «LINKS DO EVENTO», «ACESSIBILIDADE DO EVENTO» para informar ao público
sobre a acessibilidade do local onde ocorrerá o evento e «LINGUAGENS DO EVENTO».



CADASTRAR ESPAÇOS

Para cadastrar um espaço, o agente, logado, deve clicar no ícone «+ ESPAÇOS», e
preencher os espaços com informações sobre:
NOME = nome do espaço
ESFERA = se par�cular, empresa, municipal, en�dade religiosa, etc.
RESPONSÁVEL = pessoa responsável pelo espaço
CAPACIDADE DE LOTAÇÃO
FUNCIONAMENTO = horário e dias de funcionamento
SOBRE = breve texto sobre o espaço



CADASTRAR ESPAÇOS

Também deve informar as TIPOLOGIAS DO ESPAÇO,
como por exemplo, uma livraria:

1º NÍVEL = equipamentos culturais
2º NÍVEL = demais equipamentos culturais
3º NÍVEL = livraria

O agente deve, também, inserir o endereço
completo do espaço a ser cadastrado. Depois, basta
clicar em «SALVAR».



CADASTRAR PROJETOS

Clique em «PROJETOS».

Clique em «SALVAR».

Preencha os campos obrigatórios. O agente
pode, ainda, carregar uma foto para ilustrar
o projeto e adicionar links referentes.



CADASTRAR PROJETOS

Há ainda, a possibilidade do agente criar uma «GALERIA DO PROJETO», onde pode-se carregar fotos e vídeos relacionados.



TERMOS DE USO E RESPONSABILIDADE
ATENÇÃO

Esta Declaração de Direitos e Responsabilidades é baseada nos Princípios do SMIIC  e representa os termos de serviço que regem nosso relacionamento com os 

usuários e outras pessoas que interagem com o SMIIC. Ao usar ou acessar os serviços desse sistema, você concorda com esta Declaração.

INTRODUÇÃO

Esta Declaração de Direitos e Responsabilidades descreve as condições de uso do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, incluindo os direitos e 

deveres de seus par�cipantes e a polí�ca de uso de seus dados pessoais.
O Sistema Municipal de Indicadores e Informações Culturais deverá colocar à disposição informações das metas do Plano Municipal de Cultura, indicadores e requisitos 

de eficiência e efe�vidade, além de dados e análises qualita�vas e quan�ta�vas. Esse sistema facilitará o monitoramento do Plano e a revisão periódica dos rumos das 

polí�cas em andamento, conforme se alterem as circunstâncias e condições de produção e fruição cultural, assim como os interesses e demandas da sociedade
Conhecer os principais aspectos da oferta e da demanda de bens e serviços culturais de Campo Grande, a posse de bens duráveis relacionados à cultura pela sociedade 

campo-grandense, os gastos públicos com cultura e o perfil socioeconômico da mão-de-obra ocupada em a�vidades culturais no município é fundamental para subsidiar 

gestores, técnicos, ar�stas, pesquisadores, estudantes e demais pessoas que atuam no campo cultural, além de democra�zar o acesso à informação para todos os 

usuários.

CLÁLSULA PRIMEIRA -  DOS DEVERES DOS PARTICIPANTES

1.1 O par�cipante que u�lizar o SMIIC (doravante chamado de Agente Cultural), registrado como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (em caso de Pessoa Jurídica, o 

responsável deverá estar devidamente iden�ficado), tornar-se-á responsável por todas as informações constantes em seu perfil cadastrado, estando sujeito a sanções em 

caso de desrespeito a esses termos. 
1.2 O par�cipante é o responsável por todas as informações e conteúdo que publica, o fornecimento de informação falsa pode causar desde resultados falsos e 

indesejados em relação aos serviços, bem como mo�var a suspensão ou cancelamento do acesso ao sistema.
1.3 Manter suas informações de acesso ao sistema, login e senha, estritamente sob seu controle pessoal, não franqueando em nenhuma circunstância seu acesso a 

terceiros.
1.4 Comunicar imediatamente ao administrador do sistema acerca de qualquer suspeita de acesso indevido, de falha de segurança ou do comprome�mento de suas 

informações de acesso.
1.5 A u�lização do sistema somente pode se dar para propósitos lícitos e de modo a não afetar os direitos ou possibilidades de uso do sistema por terceiros. Não serão 

toleradas condutas ilícitas, imorais ou que possam molestar ou ser inconvenientes para os administradores do sistema, para os serviços disponibilizados ou para 

terceiros. Da mesma forma, o SMIIC não pode ser u�lizado para difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou violar quaisquer direitos individuais ou para a 

transmissão de conteúdo ilícito.
1.6 A não observância pelo par�cipante dos seus deveres previstos nesta Declaração de Direitos e Responsabilidades ou em qualquer outra legislação aplicável, poderá 

acarretar a suspensão ou cancelamento do seu acesso, além de outras sanções previstas em lei.
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TERMOS DE USO E RESPONSABILIDADE
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES DO SISTEMA

2.1 A SECTUR possui os adequados níveis de segurança, contudo não será responsável por quaisquer prejuízos sofridos pelo usuário e/ou terceiros, em virtude de 

atrasos, interrupções, erros e suspensões de comunicações que tenham origem em fatores fora do seu controle, quaisquer deficiências ou falhas provocadas pela rede de 

comunicações prestados por terceiros, pelo sistema informá�co, pelos modems, pelo so�ware de ligação ou eventuais vírus informá�cos ou decorrentes do 

descarregamento (“download”) através do serviço de arquivos infectados ou contendo vírus ou outras propriedades que possam afetar o equipamento do usuário.
2.2 As consultas de dados e informação efetuadas no âmbito deste Serviço presumem-se efetuadas pelo usuário, declinando a SECTUR qualquer responsabilidade 

decorrente a u�lização abusiva ou fraudulenta das informações ob�das.

2.3 A SECTUR não será responsável por quaisquer perdas ou danos causados por u�lizações abusivas do Serviço que lhe não sejam diretamente imputáveis a �tulo de 

dolo ou culpa grave.
2.4 O usuário aceita que a SECTUR não pode de forma nenhuma ser responsabilizada por qualquer dano, incluindo, mas não limitado a, danos por perdas de lucros, 

dados, conteúdos, ou quaisquer outras perdas (mesmo que tenha sido previamente avisado pelo U�lizador sobre a possibilidade da ocorrência desses danos), resultantes 

do acesso ou modificação não autorizado a bases de dados pessoais.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE

3.1 As informações pessoais serão u�lizadas somente para fins de coleta de dados pelo sistema, aplicados de acordo com seus obje�vos, tais como coletar, sistema�zar 

e interpretar dados que possibilitem fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da a�vidade do campo cultural e das necessidades sociais rela�vas à 

cultura.
3.2 Ao associar o perfil a um dos serviços disponibilizados para auten�cação ou iden�ficação, o par�cipante será informado previamente sobre quais as informações 

pessoais serão necessariamente repassadas ao gestor deste serviço e também poderá optar por fornecer informações adicionais. 
3.3 Quando da transferência de informações para serviços disponibilizados por outros órgãos do governo, estes serão responsáveis pela segurança de seus respec�vos 

sistemas. 
3.4 As informações pessoais dos par�cipantes somente poderão ser acessadas por servidores que fazem parte da equipe da Assessoria de Planejamento e Processos da 

SECTUR, gestores do sistema, que o farão estritamente por necessidades ligadas ao seu trabalho. Os acessos a informações pessoais serão auditados e monitorados pelos 

gestores da plataforma SMIIC da Agencia Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC – bem como pelos gestores/administradores do sistema, da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES

Código Penal Brasileiro

Art. 299 – Omi�r, em documento público ou par�cular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante.
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2.3 A SECTUR não será responsável por quaisquer perdas ou danos causados por u�lizações abusivas do Serviço que lhe não sejam diretamente imputáveis a �tulo de 

dolo ou culpa grave.
2.4 O usuário aceita que a SECTUR não pode de forma nenhuma ser responsabilizada por qualquer dano, incluindo, mas não limitado a, danos por perdas de lucros, 

dados, conteúdos, ou quaisquer outras perdas (mesmo que tenha sido previamente avisado pelo U�lizador sobre a possibilidade da ocorrência desses danos), resultantes 

do acesso ou modificação não autorizado a bases de dados pessoais.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DA POLÍTICA DE USO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE

3.1 As informações pessoais serão u�lizadas somente para fins de coleta de dados pelo sistema, aplicados de acordo com seus obje�vos, tais como coletar, sistema�zar 

e interpretar dados que possibilitem fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à mensuração da a�vidade do campo cultural e das necessidades sociais rela�vas à 

cultura.
3.2 Ao associar o perfil a um dos serviços disponibilizados para auten�cação ou iden�ficação, o par�cipante será informado previamente sobre quais as informações 

pessoais serão necessariamente repassadas ao gestor deste serviço e também poderá optar por fornecer informações adicionais. 
3.3 Quando da transferência de informações para serviços disponibilizados por outros órgãos do governo, estes serão responsáveis pela segurança de seus respec�vos 

sistemas. 
3.4 As informações pessoais dos par�cipantes somente poderão ser acessadas por servidores que fazem parte da equipe da Assessoria de Planejamento e Processos da 

SECTUR, gestores do sistema, que o farão estritamente por necessidades ligadas ao seu trabalho. Os acessos a informações pessoais serão auditados e monitorados pelos 

gestores da plataforma SMIIC da Agencia Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC – bem como pelos gestores/administradores do sistema, da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES

Código Penal Brasileiro

Art. 299 – Omi�r, em documento público ou par�cular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 

a verdade sobre fato juridicamente relevante.



TERMOS DE USO E RESPONSABILIDADE
4.1 O fornecimento de informação falsa pode causar a suspensão ou cancelamento do acesso ao sistema.
4.2 Sob pena de suspensão do usuário, não serão toleradas condutas ilícitas, imorais ou que possam molestar ou ser inconvenientes para os administradores do 

sistema, para os serviços disponibilizados ou para terceiros. 
4.3 Da mesma forma, o SMIIC não pode ser u�lizado para difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou violar quaisquer direitos individuais ou para a transmissão de 

conteúdo ilícito, sob pena de exclusão do usuário.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

5.1 As informações fornecidas pelo par�cipante do sistema, somente poderão ser visualizadas e, quando necessário, modificadas por meio do sí�o web do sistema, 

mediante o uso das informações de acesso fornecidas ao par�cipante. 
5.2 Caso o par�cipante tenha perdido as suas informações de acesso, ele poderá u�lizar o serviço de recuperação de acesso disponibilizado no sistema.
5.3 Este Termo de Uso e Responsabilidade seguirá a Lei n. 12.965 de 23 de abril de 2014 e demais legislação brasileira vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE USO E RESPONSABILIDADE

6.1 As condições especificadas neste Termo de Uso e Responsabilidade, poderão ser modificadas a qualquer momento. 
6.2 Caso estas modificações sejam significa�vas ou afetem, de forma concreta, os direitos e deveres dos par�cipantes do sistema, estas lhe serão apresentadas, de 

forma clara, na próxima vez que realizar acesso, momento em que lhe será ques�onada a concordância com os novos termos antes que con�nue u�lizando o sistema.2.3 A 

SECTUR não será responsável por quaisquer perdas ou danos causados por u�lizações abusivas do Serviço que lhe não sejam diretamente imputáveis a �tulo de dolo ou 

culpa grave.
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