
RESOLUÇÃO CMPC Nº 02/2014           DE 12 DE MARÇO DE 2014 

 

 

 

CRIA O CADASTRO DE ENTIDADES E 
ORGANIZAÇÕES CULTURAIS DE OURO PRETO E 
DEFINE OS PARÂMETROS PARA ORIENTAR O 
REGISTRO. 

 

 

 O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE OURO PRETO, no uso 

de sua atribuição que lhe confere a Lei nº 766 de 28 de março de 2012,  

 

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do artigo 1º; o inciso IV do artigo 2º; e os artigos 

3º e 4º da Lei Nº 304/2006, que dispõe sobre a concessão de títulos declaratórios de 

utilidade pública; 

 

CONSIDERANDO o interesse da municipalidade em se conhecer a produção cultural em 

Ouro Preto e regulamentar o acesso de agentes e organizações culturais aos 

mecanismos de política cultural; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica criado o livro de Cadastro de Entidades e Organizações Culturais de Ouro 

Preto, bem como estabelecer os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações 

de caráter cultural no Conselho Municipal de Política Cultural de Ouro Preto. 

 

Art. 2º Ficam estabelecidas duas categorias de cadastro de entidades e agentes culturais 

no Município de Ouro Preto: 

 I – Categoria 1 - cadastro de entidades culturais para fins de obtenção de título de 

utilidade pública, de acordo com a Lei 304/2006; 

 II – Categoria 2 - cadastro de entidades e agentes culturais para fins de 

participação em eleições do CMPC e programas de financiamento cultural geridos pelo 

CMPC, dentre outros o Fundo Municipal de Cultura – FunCult; 

 

 

 



CAPÍTULO I 

CATEGORIA 1 - DO REGISTRO DE ENTIDADES COM FINS DE OBTENÇÃO DE 

TÍTULO DE UTILIDADE 

 

Art. 3º Poderão obter registro de CATEGORIA 1 no CMPC pessoas jurídicas de direito 

público ou privado sem fins lucrativos, com sede e direção no Município de Ouro Preto, 

que como parte de suas finalidades estatutárias, de forma continuada e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou projetos voltados para a produção, pesquisa e 

difusão cultural no Município de Ouro Preto. 

 

Art. 4º As entidades e organizações culturais que solicitarem o registro de CATEGORIA 1 

pelo CMPC deverão apresentar: 

I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

solicitando inscrição no Cadastro das Entidades Culturais, conforme anexo I; 

II – exemplar do estatuto social em vigor; 

III – comprovante de inscrição no CNPJ/MF; 

IV – Ata da eleição e posse da diretoria em exercício; 

V – comprovação de que nos últimos 2 (dois) anos exerceu atividades culturais no 

Município de Ouro Preto; 

VI – Cópia das certidões do INSS e do FGTS, quando for o caso. 

 

Art. 5º – Somente poderá ser concedido registro de CATEGORIA 1 à entidade cujo 

estatuto, em suas disposições, estabeleça, conforme a Lei 304/2006, que: 

 

I - aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente na 

manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

 

II - não percebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou 

equivalente remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer 

forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 

atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

 

III - em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual patrimônio remanescente a 

entidade congênere ou a entidade pública. 

 



 

CAPÍTULO II 

CATEGORIA 2 – DO CADASTRO DE ENTIDADES E AGENTES CULTURAIS COM 

FINS DE PARTICIPAÇÃO EM ELEIÇÕES DO CMPC E PROGRAMAS DE 

FINANCIAMENTO CULTURAL GERIDOS PELO CMPC, DENTRE OUTROS, O FUNDO 

MUNICIPAL DE CULTURA – FUNCULT; 

 

Art. 6º Poderão obter registro de CATEGORIA 2 no CMPC  associações e/ou grupos 

culturais, pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado com ou sem fins 

lucrativos, com sede e/ou direção e/ou atuação no Município de Ouro Preto, que, de 

forma continuada e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos 

voltados para a produção, pesquisa e difusão cultural no Município de Ouro Preto. 

 

Art. 7º As entidades, organizações e sociedades culturais que solicitarem o registro 

CATEGORIA 2 pelo CMPC deverão apresentar: 

I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

solicitando inscrição no Cadastro das Entidades Culturais, conforme anexo I; 

II – exemplar do estatuto social em vigor, quando houver; 

III – comprovante de inscrição no CNPJ/MF, quando houver; 

IV – Ata da eleição e posse da diretoria em exercício, quando houver; 

V – comprovação de que nos últimos 2 (dois) anos exerceu atividades culturais no 

Município de Ouro Preto; 

 

Art. 8º As pessoas físicas (agentes culturais, artistas independentes) que solicitarem 

registro CATEGORIA 2 pelo CMPC deverão apresentar: 

I – requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 

solicitando inscrição no Cadastro das Entidades Culturais, conforme anexo I; 

II – cópia do CPF e documento de identidade; 

III – comprovante de residência; 

IV – comprovação de que nos últimos 2 (dois) anos exerceu atividades culturais no 

Município de Ouro Preto; 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO 

 

Art. 9º – Requerimento e demais documentos deverão ser recebidos e protocolados pela 

Secretaria de Cultura e Patrimônio, e encaminhados por esta ao CMPC. 

 

Art. 10º – O CMPC analisará primeiramente toda a documentação protocolada pela 

entidade. 

 

Parágrafo Único – Sempre que necessário os membros do CMPC poderão realizar visita 

à entidade protocolada, solicitar o comparecimento do representante legal da entidade 

para prestar esclarecimentos devidos ou, via ofício, solicitar outros documentos 

complementares que favoreçam a análise para o registro. 

 

 

Art. 11 – O CMPC poderá indeferir o pedido de registro, cabendo a entidade o pedido de 

reconsideração ao próprio Conselho. 

 

Parágrafo Primeiro – O pedido de reconsideração somente será acatado se apresentado 

no prazo de 10(dez) dias, contados da data de ciência da decisão. 

 

Parágrafo Segundo – O pedido de reconsideração será examinado por junta composta 

pela Diretoria Executiva, por técnico habilitado e por membros do CMPC, no prazo de 30 

(trinta) dias. 

 

 

Art. 12 – A requerente poderá solicitar vistas ao processo, desde que devidamente 

formalizada através de requerimento e procuração se for o caso, sendo que o pedido 

deverá ser protocolado na Secretaria de Cultura e Patrimônio e encaminhado por esta ao 

Presidente do CMPC. 

 

Art. 13 – A concessão do registro será revalidada a cada dois anos. 

 

Art. 14 – As entidades e organizações registradas no livro de Cadastro de Entidades e 

Organizações Culturais de Ouro Preto como CATEGORIA 1 estarão obrigadas a: 



 

I – comunicar por meio de ofício protocolado na Secretaria de Cultura e Patrimônio e 

encaminhado por esta ao Presidente do CMPC quaisquer alterações ocorridas em seu 

estatuto social ou em seu quadro de direção, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após a efetivação das alterações; 

II – apresentar ao CMPC até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano, relatório 

circunstanciado dos serviços que houverem prestado à coletividade no ano anterior, 

devidamente acompanhado do demonstrativo da receita e da despesa realizada no 

período, ainda que não tenham sido subvencionadas pelo poder público municipal; 

 

Parágrafo Único – será cancelado o registro da entidade que deixar de apresentar, por 3 

(três) anos consecutivos, o relatório de que trata o inciso II deste artigo, ou que deixe de 

preencher por 2 (dois) anos consecutivos quaisquer dos demais requisitos previstos nesta 

deliberação. 

 

Art. 15 – É direito da entidade registrada: 

I – obter o certificado de entidade cultural emitido pelo CMPC, no qual constará seu 

número de registro; 

II – participar do processo eletivo para o CMPC; 

 

Parágrafo único: o certificado de entidade cultural terá a validade de 2 (dois) anos, e 

poderá ser renovado. 

 

Art. 16 – Os casos não previstos nesta deliberação serão analisados e deliberados pelo 

pleno do CMPC. 

 

Art. 17 – A presente deliberação revoga as disposições em contrário. 

 

 

Ouro Preto, 12 de Março de 2014 

 

 

CELMAR ATAÍDES JÚNIOR,  

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural.  



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE OURO PRETO 

 

ANEXO 1 

 

Requerimento de Inscrição 

 

Senhor (a) Diretor(a) de Promoção Cultural e Patrimônio Imaterial, 

 

 A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem 

requerer sua inscrição no livro de CADASTRO DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES 

CULTURAIS DE OURO PRETO. 

 

A- Categoria de cadastro requisitada: 

(  ) Categoria 1             (  ) Categoria 2 

  

B - Dados da Entidade ou agente cultural: 

Nome: __________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF:______________________________________________________________ 

Data de inscrição no CNPJ (quando houver) ___________/________/________ 

Endereço: ___________________________________________________ Nº__________ 

Bairro: ____________________________________ , Ouro Preto, MG – CEP: _________ 

Tel.____________________ FAX____________________ e-mail:___________________ 

 

Atividade Principal: ________________________________________________________ 

 

Finalidade estatutária :______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



Objetivos estatutários:______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Síntese dos serviços, programas e/ou projetos culturais realizados no município: _______ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

C - Dados do Representante Legal: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________ Nº__________ 

Bairro: ____________________________________ , Ouro Preto, MG – CEP: _________ 

Tel.____________________ FAX____________________ e-mail:___________________ 

RG: ____________________ CPF:__________________ Data Nasc. _____/_____/_____ 

Cargo:_______________________Período do Mandato:___________________________ 

 

 

 

 

 

 



D - Informações adicionais: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Está enviando algum tipo de anexo comprobatório dos serviços, projetos e atividades 

realizadas? (   ) sim    (   ) não 

Se sim, por favor, liste os documentos enviados:  

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________________ 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Ouro Preto, ______/_____/_____ 

 

______________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade. 


