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CAPÍTULO IV
ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DE INOVAÇÃO E CAPTAÇÃO

DE RECURSOS PRIVADOS
Art. 10. A gestão pública da cultura deve buscar eficiência na alocação dos recursos públicos
e economia de recursos por meio de iniciativas de inovação voltadas à otimização de
processos e à ampliação da sinergia entre os equipamentos, além de medidas de captação de
recursos privados.
Art. 11. A economia de recursos públicos por meio de apoio privado a ações ou projetos
culturais do Programa Lugar de Cultura pode se dar por:
I - medidas de captação de recursos privados sem benefício de incentivo fiscal ou qualquer
forma de reembolso ou ressarcimento, conforme o disposto em acordo de cooperação ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o ente privado, pessoa física ou jurídica,
nos termos dos arts. 12 a 14;
II - processos de patrocínio incentivado, em que há alocação de recursos privados com
benefício de incentivo fiscal ou qualquer forma de reembolso ou ressarcimento, conforme o
disposto no termo de compromisso de incentivo firmado entre beneficiário e i n c e n t i v a d o r,
nos termos dos arts. 15 e 16.
Parágrafo único. As regras previstas neste Capítulo têm natureza genérica, aplicando-se
subsidiariamente aos casos de políticas culturais que têm regramentos específicos sobre
captação de recursos privados.

Seção I
Captação de recursos privados sem incentivo fiscal

Art. 12. A captação de recursos de ente privado, pessoa física ou jurídica, em benefício do
equipamento público de cultura, quando não houver benefício de incentivo fiscal, pode
ocorrer por celebração de acordo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Cultura e o
ente privado, denominado neste Decreto acordo de captação de recursos privados não in-
centivados.
Parágrafo único. Nos casos em que houver as condições previstas na Lei Distrital no 3.950,
de 2007, os ajustes entre a Secretaria de Estado de Cultura e o ente privado em acordo de
cooperação corresponderão aos Termos de Adoção de Patrimônio Arquitetônico.
Art. 13. A celebração de acordo de captação de recursos privados não incentivados entre a
Secretaria de Estado de Cultura e o patrocinador deve ser precedida de um dos seguintes
procedimentos, conforme o caso concreto:
I - edital de captação de recursos privados não incentivados;
II - apresentação de proposta espontânea, com publicação de aviso público.
§ 1º Nos casos de proposta espontânea, deve ser observado o seguinte procedimento:
I - apresentação da proposta, com solicitação de contrapartida e oferta de caderno de
encargos que pode incluir:
a) fornecimento de bens e serviços;
b) premiações de iniciativas da comunidade cultural;
c) realização de obras destinadas ao patrimônio cultural;
II - análise da proposta e diálogo técnico com o proponente, para a realização de eventuais
ajustes no caderno de encargos ou na solicitação de contrapartida;
III - publicação de Aviso Público para que outros interessados possam apresentar proposta
alternativa;
IV - decisão discricionária da administração pública para, alternativamente:
a) celebrar o acordo com o proponente original, caso inexistentes ou inadequadas as pro-
postas alternativas;
b) celebrar o acordo de cooperação com todos os proponentes, caso obtido consenso em
agenda pública;
c) realizar chamamento público;
d) arquivar o processo, caso não subsista interesse da administração pública.
§ 2º O interessado em apresentar proposta espontânea pode solicitar informações e reuniões
técnicas, visando conhecer a realidade do equipamento público a ser contemplado.
Art. 14. A contrapartida ao ente privado cujos recursos foram captados é a exibição de
publicidade ou a ativação de marca.
§ 1º Os custos de produção, instalação e veiculação dos meios de propaganda serão de
responsabilidade do ente privado.
§ 2º A utilização temporária de bens públicos pode ser solicitada como contrapartida,
conforme a peculiaridade da política setorial.
§ 3º A equivalência econômica entre o custo dos encargos e o valor da contrapartida é
garantida pela observância dos seguintes procedimentos:
I - no edital, caso mais de uma proposta contemple o rol integral de encargos disponíveis, é
vencedor o proponente que oferecer maior doação para recuperação do patrimônio histórico
e artístico, nos termos da Lei no 3.717, de 9 de dezembro de 2005;
II - no aviso público de proposta espontânea, o prazo para apresentação de propostas
alternativas deve ser de no mínimo 10 dias, de modo que a possibilidade de ampla con-
corrência entre os atores da iniciativa privada garante a correspondência entre oferta e
demanda.

Seção II
Processos de Patrocínio Privado Incentivado

Art. 15. Os mecanismos de incentivo fiscal previstos na Lei Federal no 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e na Lei Distrital no 5.021, de 2013, podem ser utilizados para projetos
culturais de interesse da Secretaria de Estado de Cultura, inclusive os projetos destinados à
preservação ou reforma do patrimônio cultural, manutenção ou programação de equipa-
mentos públicos de cultura.
§ 1º O uso dos mecanismos de incentivo fiscal para a finalidade de que trata o caput pode
ser realizado por organizações da sociedade civil, nos termos de parceria regida pelo Decreto
Distrital no 37.843, de 2016, denominada parceria para uso do patrocínio incentivado.
§ 2º Para fins de execução dos eixos de gestão e infraestrutura do Programa Lugar de
Cultura, deve haver linha específica do mecanismo de incentivo fiscal previsto na Lei no
5.021, de 2013, para que não haja prejuízo ao fomento de iniciativas da comunidade
cultural.
§ 3º Os procedimentos previstos no Decreto no 35.325, de 2014, e na Lei Distrital no 5.021,
de 2013, devem ser observados no uso do mecanismo distrital de incentivo fiscal realizado
nas ações do Programa Lugar de Cultura.
Art. 16. A celebração da parceria para uso do patrocínio incentivado pode ocorrer por
intermédio da apresentação de proposta cultural em manifestação espontânea de interesse de
organização da sociedade civil, seguida de aviso público para verificar a existência de outros
interessados.
§ 1º Nos casos em que houver interesse temático e singular do Estado que justifique o
processamento de propostas culturais consideradas especiais, nos termos do inciso VIII do
caput do art. 3o do Decreto Distrital no 35.325, de 2014, a Administração pode optar pela
realização de chamamento público.
§ 2º Nos casos em que a parceria não se restringe à anuência para apresentação de proposta
cultural em processos de incentivo fiscal e envolve também transferência de recursos da
administração pública ou compartilhamento patrimonial, é obrigatória a realização do cha-
mamento público, a fim de celebrar:
I - acordo de cooperação com compartilhamento patrimonial, quando não houver trans-
ferência de recursos; ou

II - termo de fomento ou colaboração, quando houver transferência de recursos.
§ 3º A Secretaria de Estado de Cultura pode firmar entendimentos com empresas relativos
aos trâmites de captação de recursos do patrocínio incentivado.
Art. 17. Em caso de interesse de organização da sociedade civil em apresentar proposta
cultural em manifestação espontânea, a Secretaria de Estado de Cultura deve observar o
seguinte procedimento:
I - apresentação de proposta cultural pela organização da sociedade civil;
II - análise da proposta cultural apresentada pela organização da sociedade civil, realizada
pela área técnica responsável pelo equipamento público ou pela política pública cultural a ser
beneficiada;
III - diálogo técnico com a organização da sociedade civil interessada, para a realização de
eventuais ajustes na proposta cultural que viabilizem sua adequação às necessidades da
administração pública;
IV - publicação de Aviso Público para que outras organizações da sociedade civil possam,
em prazo não inferior a 15 dias, apresentar proposta cultural alternativa;
V - decisão da Secretaria de Estado de Cultura por:
a) celebrar o acordo de cooperação com a organização da sociedade civil que apresentou a
proposta original, caso inexistentes ou inadequadas as propostas alternativas;
b) celebrar a parceria com todas as organizações da sociedade civil interessadas, caso obtido
consenso em agenda pública conduzida; ou
c) realizar chamamento público.
Parágrafo único. O interessado poderá solicitar informações e reuniões técnicas, visando
conhecer a realidade do equipamento público a ser contemplado.
Art. 18. A execução da parceria para uso do patrocínio incentivado, realizada pela or-
ganização da sociedade civil, deve ser monitorada pela Secretaria de Estado de Cultura,
observados os seguintes procedimentos:
I - nas hipóteses em que não houver transferência de recursos da administração pública, a
Secretaria deve verificar se a organização da sociedade civil está cumprindo as obrigações
previstas no acordo de cooperação, com aplicação dos recursos captados por mecanismo de
incentivo fiscal, conforme as regras de direito privado aplicáveis à situação;
II - nas hipóteses em que houver transferência de recursos da administração pública, a
Secretaria deve verificar se a organização da sociedade civil está cumprindo as obrigações
previstas no termo de fomento ou colaboração, com aplicação dos recursos da seguinte
forma:
a) recursos captados por mecanismo de incentivo fiscal serão executados conforme as regras
de direito privado aplicáveis à situação, observadas as exigências previstas na Lei Federal no
8.313, de 1991, ou na Lei Distrital no 5.021, de 2013, conforme o mecanismo de incentivo
utilizado;
b) recursos provenientes de transferência da administração pública serão executados con-
forme as regras da Lei no 13.019, de 2014, e do Decreto Distrital no 37.843, de 2016.

CAPÍTULO V
INSTÂNCIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor Intersetorial para realizar a gestão governamental do
Programa Lugar de Cultura, sendo composto por representantes dos seguintes órgãos e
entidades do Distrito Federal:
I - Secretaria de Estado de Cultura, responsável pela coordenação;
II - Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, por intermédio da
Secretaria Adjunta de Relações Institucionais e Sociais;
III - Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS;
IV - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação;
V - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social;
VI - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;
VII - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP;
VIII - Secretaria de Estado das Cidades;
IX - Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer; e
X - Secretaria de Estado de Educação.
§ 1º A participação no Comitê é considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada.
§ 2º O Secretário de Estado de Cultura pode editar ato normativo sobre a estrutura, a
composição e o funcionamento do Comitê Gestor Intersetorial.
Art. 20. O Comitê Gestor Intersetorial deve promover a articulação do Programa Lugar de
Cultura com as demais políticas públicas relevantes para o funcionamento dos equipamentos
públicos e privados de cultura.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. As despesas com a execução das ações do Programa Lugar de Cultura correrão à
conta de dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e entidades responsáveis por sua
implementação, recursos privados captados com ou sem incentivo fiscal nos termos do
Capítulo IV, e outros mecanismos legalmente admitidos.
Art. 22. A Secretaria de Estado de Cultura pode editar normas complementares para o
cumprimento deste Decreto.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2017
129º da República e 58º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 53, DE 29 DE AGOSTO DE 2017
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no art. 14, do Decreto nº
27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF, com fun-
damento no art. 13 do Regimento Interno e de acordo com os dispositivos da Lei 9.784/99,
R E S O LV E :
Art. 1º Delegar à Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação, a competência
para assinar os Termos de Outorga e Aceitação - TOAs.
Art. 2º Delegar à Vice-Presidência, a competência para assinar contratos, convênios e acor-
dos em nome da FAPDF, nos termos do art. 14, II, do Regimento Interno, observada a
legislação vigente.
Art. 3º A presente delegação de competência é extensiva ao respectivo substituto, quando no
exercício legal da função.
Art. 4º Sem prejuízo da validade desta Instrução, poderão ser praticadas, pela Presidência
desta Fundação, as atribuições ora delegadas, em qualquer oportunidade, no todo ou em
parte.
Art. 5º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS


