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EDITAL Nº 20/2012 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE FORTALEZA e o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais, tendo em vista o disposto no artigo 6º, da Lei Municipal nº 9501/2009, torna 
público o presente edital para preenchimento das vagas da sociedade civil, relativas a 
recomposição do Conselho Municipal de Política Cultural. 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Conselho Municipal de Política Cultural é composto por 44 (quarenta e quatro) membros, 
sendo 21 representantes do poder público municipal, estadual e federal, entre eles as 
instituições federais de ensino superior e 23 representantes da sociedade civil. 

1.1. O presente edital regulamenta o preenchimento de 14 vagas, em substituição às vagas dos 
conselheiros ausentes, conforme previstas na Lei 9501/2009, quais sejam: 

1.1.2. representantes dos segmentos culturais assim distribuídos: 

1.1.2.1.  02 (dois) representantes do Audiovisual; 

1.1.2.2   01 (um) representante do Teatro; 

1.1.2.3.  01 (um) representante da Dança; 

1.1.2.4.  01 (um) representante dos Produtores Culturais; 

1.1.2.5 02 (dois) representantes das instituições culturais não-governamentais; 

1.1.2.6 02 (dois) representantes da Secretaria Executiva Regional IV; 

1.1.2.7 02 (dois) representantes da Secretaria Executiva Regional V; 

1.1.2.8 02 (dois) representantes da Secretaria Executiva Regional VI; 

 

 

DA COMISSÃO TÉCNICA E ELEITORAL 

2. O processo de escolha dos representantes da sociedade civil, discriminados no item 1.1, 
será conduzido por uma Comissão Técnica e Eleitoral constituída por 03 (três) representantes 
da Secretaria de Cultura de Fortaleza – SECULTFOR, e do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais designados através de portaria da Secretária Municipal de Cultura de Fortaleza. 

2.1. Não poderão fazer parte da Comissão Técnica e Eleitoral qualquer dos candidatos inscritos 
ou seus parentes, até o segundo grau em linha reta ou colateral, inclusive cônjuge. 

2.2. A Comissão Técnica e Eleitoral coordenará, padronizará, orientará, definirá e fiscalizará as 
atividades relativas ao processo de escolha dos representantes da sociedade civil  no Conselho 
Municipal de Política Cultural para o mandato do biênio 2011/2013, regulamentado por este 
edital. 

2.3. A Comissão Técnica e Eleitoral constituirá juntas eleitorais compostas por representantes 
da Prefeitura de Fortaleza, responsáveis por dirimir questões apresentadas pelos candidatos e 
fiscais credenciados por eles, devendo garantir a estrutura e dar apoio ao bom andamento do 
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processo eleitoral. 

 

DOS PARTICIPANTES 

3. Podem participar do processo eleitoral dos representantes da sociedade civil no Conselho 
Municipal de Política Cultural, cidadãos , maiores de 16 anos e domiciliados em Fortaleza. 

3.1. Especificamente, para a eleição dos representantes de produtores culturais e de 
instituições culturais não-governamentais poderão participar pessoas jurídicas, com sede em 
Fortaleza, que comprovem atuação na respectiva área nos termos do anexo único deste edital. 

3.2. Para participar da eleição será obrigatória a inscrição prévia no Cadastro Cultural de 
Fortaleza, através do preenchimento de formulário físico disponível na sede da Secretária de 
Cultura de Fortaleza (Rua Pereira Filgueiras, 04, Centro) e na sede das três Secretarias 
Executivas Regionais (SER 4: Av. Dedé Brasil, 3770, Serrinha; SER 5: Av. Augusto dos Anjos, 
2466, Siqueira; SER 6: Rua Padre Pedro de Alencar, 789, Messejana.). 

3.3. As inscrições para participação da eleição do(s) representante(s) de qualquer um dos 
segmentos culturais só serão concluídas após a entrega e validação, por um dos membros da 
Comissão Técnica e Eleitoral, da documentação especificada no anexo único deste edital para 
cada um dos segmentos culturais. 

3.4. A documentação requisitada no item 3.3, poderá ser entregue até o dia 17 de abril, na 
sede da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Rua Pereira Filgueiras, 04, Centro) ou na sede das 
03 (três) Secretarias Executivas Regionais (SER IV:  Av. Dedé Brasil, 3770, Serrinha; SER V: 
Av. Augusto dos Anjos, 2466, Siqueira; SER VI: Rua Padre Pedro de Alencar, 789, 
Messejana.). 

3.5. Os participantes que não tiverem suas inscrições validadas pela Comissão Técnica e 
Eleitoral, poderão recorrer da decisão desta à Secretária de Cultura de Fortaleza, desde que a 
documentação tenha sido apresentada até o dia 17 de abril. 

3.6. As inscrições para participação da eleição em qualquer um dos 03 (três) territórios, 
poderão ser realizadas até a véspera do dia da eleição na sede da Secretaria de Cultura de 
Fortaleza e das 03 (três) Secretarias Executivas Regionais, ou ainda no dia da eleição, no local 
de votação do respectivo território. 

3.7. Para as inscrições de cidadãos não-artistas, que participarão apenas da eleição do 
representante do seu território, não é necessária a validação. Será exigido apenas documento 
oficial com foto, no ato de votação. 

3.8. Todos os cidadãos inscritos deverão optar, no ato de inscrição, por um dos territórios no 
qual estarão habilitados a votar e ser votado na eleição do representante territorial. 

3.9. Os cidadão-artistas deverão optar, complementarmente, pela habilitação da participação 
da eleição de um dos segmento culturais, apresentando no momento oportuno a 
documentação necessária especificada no anexo deste edital. 

 

DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

4. As inscrições de candidaturas deverão ser feitas na Secretaria de Cultura de Fortaleza - 
SECULTFOR, localizada na Rua Pereira Filgueiras, no. 04, Centro, no período de 20 de março 



 

 
SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA - 
SECULTFOR 

Rua Pereira Filgueiras, 4. Centro. CEP: 60.169 
-150. Fortaleza-Ceará. 
Telefone: (85) 3105.1392  
FAX: (85) 3105.1294  

 

a 17 de abril de 2012, em dias úteis, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.  

4.1.  No ato de registro os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:  

4.1.1. Pedido de registro à Comissão Eleitoral, assinado pelo candidato, acompanhado do 
seu protocolo de inscrição no Cadastro Cultural de Fortaleza.  

4.1.2. Declaração de que não é detentor de Cargo em Comissão ou Função de Confiança 
vinculada ao Município de Fortaleza, conforme determina o § 2o do Artigo 5o da Lei no. 
9.501/2009.  

4.2. Não serão aceitos os registros das candidaturas que não apresentarem os documentos  
mencionados  no item 4.1, dentro do prazo estabelecido. 

4.3. No caso da Comissão Eleitoral constatar alguma irregularidade na documentação entregue 
o candidato terá que corrigi-la até o dia 18 de abril de 2012, um dia útil após o prazo final 
estabelecido para o registro de candidaturas.  

4.4. Um mesmo participante não pode votar nem se candidatar em mais de um Fórum 
Permanente, assim como subscrever o pedido de registro de mais de um candidato.  

 

DOS FÓRUNS PERMANENTES DE CULTURA 

5. A eleição do(s) representante(s) da sociedade civil de que trata este edital se dará nos 
fóruns permanentes de cultura e nos territórios, convocados exclusivamente para este fim. 

5.1. Os Fóruns permanentes de cultura serão instalados entre os dias 18 e 20 de abril, em data 
e local a serem divulgados pela Comissão Técnica e Eleitoral, pelo menos, no site da 

Secretária de Cultura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br/cultura). 

5.2. A votação nos Fóruns permanentes de cultura, de território ou segmento cultural, ocorrerá 
entre os 23 a 27 de abril, em locais a serem divulgados pela Comissão Técnica e Eleitoral, pelo 

menos, no site da Secretária de Cultura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br/cultura). 

5.3. A Comissão Técnica e Eleitoral designará uma junta eleitoral para coordenação do 
processo eleitoral em cada fórum permanente. 

5.4. As respectivas Juntas Eleitorais dirigirão o processo eleitoral em cada Fórum Permanente 
e ao final dos trabalhos de apuração dos votos proclamará os eleitos.  

5.5. O sufrágio é direto e o voto é secreto, utilizando-se uma cédula única, por Junta Eleitoral, 
contendo os números e os nomes dos candidatos.  

5.6. A apuração dos votos de cada Fórum Permanente será feita pela respectiva Junta 
Eleitoral. 

5.7. O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da Ata da Eleição de cada 
Junta Eleitoral. 

5.8. Será eleito como Representante Titular o candidato que ficar em primeiro lugar e como 
Representante Suplente o candidato que ficar em segundo lugar na contagem dos votos do 
respectivo Fórum Permanente. 

5.9. Em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade. 

5.10. No caso do Fórum Permanente da Cultura Tradicional e Popular serão eleitos como 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura
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Representantes Titulares os candidatos que ficarem em primeiro e em segundo lugar e como 
Representantes Suplentes os candidatos que ficarem em terceiro e em quarto lugar na 
contagem dos votos deste Fórum. 

 

DO PROCEDIMENTO DAS ELEIÇÕES 

6. Após o encerramento das eleições, os resultados serão publicados no Diário Oficial do 
Município de Fortaleza. 

6.1. As cédulas de votação contendo os votos dos componentes de cada Fórum Permanente 
deverão ser guardadas em local protegido, pelo período de até 01 (um) mês, quando poderão 
ser incineradas.  

 

DA POSSE DOS ELEITOS 

7. Os eleitos tomarão posse como representantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de 
Política Cultural – CMPC, juntamente com os representantes do Poder Público, em até 30 dias 
após a publicação dos resultados das Eleições no Diário Oficial do Município de Fortaleza, em 
Ato Público, presidida pela Prefeita de Fortaleza ou representante designado pela mesma. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8. Caso algum dos Fóruns Permanentes não realize o processo eleitoral, conforme previsto 
neste Edital, a Secretária de Cultura de Fortaleza, através de Portaria, determinará novas datas 
para a realização das eleições, devendo ser observadas as mesmas normas previstas neste 
Edital. 

8.1. No caso de ocorrer a situação prevista no item 8.1, o Conselho Municipal de Política 
Cultural - CMPC será empossado, conforme o item 7.1 e iniciará normalmente suas atividades, 
devendo o membro que for eleito posteriormente, tomar posse após concluído o novo processo 
eleitoral.  

8.2. Caso depois de eleito haja desistência de Conselheiro Titular, a vaga será preenchida pelo 
respectivo Suplente, devendo haver nova eleição se a desistência for tanto do Titular quanto do 
Suplente.  

8.3. A eleição prevista no item 8.3 deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias da desistência 
mencionada, devendo ser observadas as mesmas normas previstas neste Edital.  

8.4. Os requisitos exigidos para inscrição no Cadastro Cultural de Fortaleza, bem como para 
participação no processo eleitoral, com vistas à eleição dos representantes da Sociedade Civil 
no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, constam do Anexo Único deste Edital.  

8.5. As situações que não forem reguladas por este Edital, bem como pelas demais normas 
aplicáveis às matérias aqui tratadas, deverão ser objeto de deliberação da Comissão Eleitoral, 
cabendo recurso em última instância à Secretária de Cultura de Fortaleza. 

8.6. Os locais de votação dos Fóruns Permanentes, conforme previsto neste Edital, serão 
definidos e divulgados através de Portaria da Secretária  de Cultura que será publicada no 



 

 
SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA - 
SECULTFOR 

Rua Pereira Filgueiras, 4. Centro. CEP: 60.169 
-150. Fortaleza-Ceará. 
Telefone: (85) 3105.1392  
FAX: (85) 3105.1294  

 

Diário Oficial do Município de Fortaleza.  

8.7. Não se efetivando nas épocas devidas as eleições dos sucessores, por motivo de força 
maior, os prazos dos mandatos dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal 
de Política Cultural - CMPC, em exercício, consideram-se automaticamente prorrogados pelo 
tempo necessário até que se efetive a sucessão.  

8.8. As despesas necessárias à realização do Cadastro Cultural de Fortaleza, bem como para 
a realização do processo eleitoral previstas neste Edital, decorrerão das dotações 
orçamentárias próprias do Orçamento Municipal em vigor.  

8.9.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Fortaleza aos 20 dias do mês de março de 2012. 

 

 

 

Maria de Fátima Mesquita da Silva 

Secretária de Cultura de Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO  
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REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO CADASTRO CULTURAL DE FORTALEZA  

 

1. AUDIOVISUAL  

Atuar na cidade de Fortaleza como profissional da área de Audiovisual: Roteirista, Diretor, 
Ator, Crítico de Cinema, Montador, Editor, Continuísta, Animador, Técnico em Efeitos 
Especiais, Diretor de Fotografia, Diretor de Arte, Diretor Musical, Câmera, Cenógrafo, 
Assistente de Produção, Assistente de Direção, Assistente de Fotografia, Assistente de 
Montagem, Produtor de Cinema, Produtor de Vídeo, Produtor de Set, Produtor de Finalização, 
Técnico de som e Cineclubista. 

Comprovar atuação no segmento através da apresentação de um dos itens abaixo:  

I. Diploma de Curso Técnico ou Superior na área de Audiovisual (graduação ou pós- 
graduação) devidamente reconhecido pelo MEC; 

II. Certificado(s) de curso de extensão, cursos modulares ou demais cursos na área de 
audiovisual que somem um mínimo de 600 horas/aula, reconhecidos por instituição(ões) de 
ensino com comprovada experiência de formação; 

 

b) Discos; 

c) Cds; 

d) DVDs;  

e) Fotos; 

f) Matérias de jornais;  

g) Publicações; 

h) Filiação a Entidades Representativas da área de Música. 

 

2. TEATRO 

Atuar na cidade de Fortaleza como profissional na área de Teatro: Ator, Atriz, Performer, 
Diretor, Dramaturgo, Dramaturgista, Produtor, Proprietários e Administradores de Teatros e 
Espaços Cênicos, e Técnicos em Espetáculos Teatrais. 

Comprovar atuação no segmento através de um dos itens abaixo: 

I. Diploma de Curso Técnico ou Superior na área de Teatro (graduação ou pós-graduação) 
devidamente reconhecido pelo MEC; 

 Formados e formandos por cursos Livres, Técnicos ou de Extensão, na área de Teatro, que 
somem, no mínimo, 600horas/aula; 

 Comprovante de atuação profissional na área por, no mínimo, 02 (dois) anos, através de 
jornais, panfletos, cartazes ou declaração do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos 
de Diversões - SATED/CE ou Associação dos Produtores Teatrais do Estado do Ceará - 
APETECE, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos - ABTB-CE ou Federação Estadual de 
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Teatro – FESTA ou Associação dos Produtores do Estado do Ceará - PRODUCE. 

 

3. DANÇA 

Atuar na cidade de Fortaleza como profissional na área de Dança: Bailarinos, Coreógrafos, 
Professores, Pesquisadores, Críticos de Dança, Curadores, Produtores, Técnicos em 
Espetáculos de Dança, Assistentes de Coreógrafos, Dramaturgos, Dramaturgistas, Performers, 
Proprietários de Academias e Escolas de Dança. 

Comprovar atuação no segmento através de um dos itens abaixo: 

I. Profissionais da Dança formados e formandos de cursos Livres, Técnicos e de Extensão com 
Habilitação em Dança, que somem, no mínimo, 600 horas/aula; 

II. Professores de Dança com graduação ou com DRT, ou professores de IES; 

III. Representantes de Associações de Dança sem fins lucrativos;  

IV. Diretores e/ou Coreógrafos de Grupos Independentes em atuação no município a mais de 
dois anos; 

V. Comprovar atuação profissional na área por, no mínimo, 02 (dois) anos através de: 

a) Portfólio; 

b) Currículo;  

c) Fotos; 

d) Matérias de jornais; 

e) Participação em Festivais. 

f) DVDs;  

g) Publicações. 

 

4. PRODUTORES CULTURAIS 

Pessoa Jurídica: ser empresa de natureza cultural, constituída juridicamente com sede na 
cidade de Fortaleza, no segmento da produção cultural, e comprovar requisitos exigidos 
através da apresentação de currículo resumido e de um dos seguintes documentos: 

I. Cópia do Contrato Social; 

II. Cópia do CNPJ. 

Pessoa Física: comprovar requisitos exigidos através da apresentação de: 

III. Porrifólio/Currículo com comprovantes dos dados informados, atestando atuação na área da 
produção cultural por, no mínimo, 02 (dois) anos. 

 

5. SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS (SERs) 

Ser residente na SER e maior de 16 (dezesseis) anos. 
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Comprovar requisitos exigidos através da apresentação dos seguintes documentos: 

I.  Comprovante de residência; 

II. RG. 

 

13. INSTITUIÇÕES CULTURAIS NÃO-GOVERNAMENTAIS 

 

Ser instituição de caráter cultural não-governamental constituída, ou não, juridicamente com 
sede na cidade de Fortaleza, tais como: Centros Culturais, Fundações, Institutos, Associações 
sem Fins Lucrativos (ONGs), Cooperativas, Coletivos, Grupos Culturais Informais. 

Comprovar requisitos exigidos através da apresentação de um dos seguintes documentos: 

I. Contrato ou Estatuto Social; 

II. CNPJ; 

III. Histórico com comprovantes dos dados informados, atestando a atuação efetiva na área 
cultural por, no mínimo, 02 (dois) anos; 

IV. Ata de Eleição; 

V. Portfólio das ações; 

VI. Jornais, panfletos e cartazes. 

 


