
LEI
ORGÂNICA
DA CULTURA



CONTEXTO NACIONAL DA CULTURA

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de 

forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta 

de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da 

Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social 

e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas 

suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes 

princípios:

I - diversidade das expressões culturais;

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; (...);

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.



CONTEXTO NACIONAL DA CULTURA
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 

Federação:

I - órgãos gestores da cultura;

II - conselhos de política cultural;

III - conferências de cultura;

IV - comissões intergestores;

V - planos de cultura;

VI - sistemas de financiamento à cultura;

VII - sistemas de informações e indicadores culturais;

VIII - programas de formação na área da cultura; e

IX - sistemas setoriais de cultura.

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem 

como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de 

governo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas 

de cultura em leis próprias.



Construção da Lei 
Orgânica 

▶ Diálogos Culturais – 953 participantes presenciais

▶ 24 encontros contemplando as 31 Regiões Administrativas

▶ 1341 contribuições diretas no texto;

▶ 55 entrevistas com lideranças culturais;

▶ 2 consultas públicas online por 4 meses

▶ Colaboração ativa do MinC/ Conselho de Cultura/ Colegiados 

Setoriais /Fóruns e Coletivos Setoriais da Sociedade Civil

▶ Estudo e colaboração dos Sistemas Estaduais / FNSDC 



Metodologia da Lei 
Orgânica da Cultura 
– LOC 

▶ Permitir diálogo com o SNC e 
demais unidades Federativas;

▶ Referência de tecnologia de 
gestão e articulação institucional;

▶ Uniformiza e desburocratiza a 
legislação em Cultura do DF;

▶ Estabelece diretrizes, estratégias 
e ações no Plano Decenal de 
Cultura do Distrito Federal;

▶ Previsões sem impacto financeiro 
(LRF);

▶ Novo Paradigma:
Cultura como vetor de 
desenvolvimento;



Principais impactos diretos da LOC
 Estabelece redes e mecanismos de gestão para desconcentração e 

descentralização territorial, visando atingir todo o DF;

 Cria instrumentos administrativos para viabilizar manutenção e 
reforma dos Equipamentos Culturais;

 Aumento da participação social, com a formalização dos novos 
modelos de Conselhos de Cultura, de Patrimônio, Colegiados, e 
Redes;

 Desburocratiza FAC e LIC, amplia número de projetos por CEAC e 
possibilidades de promoção e difusão; e

 Estruturas viáveis de implementação dentro do panorama do GDF.



Nova Estrutura

SECRETARIA DE CULTURA DO 
DISTRITO FEDERAL

Fundação das Artes do 

Distrito Federal –

FundARTE

Fundação de Patrimônio 

do Distrito Federal –

FunPAC

Gerências Regionais de 

Cultura

Outras estruturas do 

GDF com interface com a 

Cultura



 Aumento da qualidade dos serviços prestados

 Facilidade de criação e implementação [registro em cartório]

 Quadro de funcionários CLTistas e Diretorias em comissão

 Diversificação de fontes de financiamento

 Mecanismos desburocratizados de contratação de serviços

 Articulação com o terceiro setor

Fundações Públicas com regime 
jurídico privado 



■ Apoiar, facilitar, promover e fomentar a fundo 

perdido projetos, entes e agentes culturais e 

transversalidades do Distrito Federal;

■ Fomento à formação e produção artística e 

cultural do Distrito Federal;

■ Fomento à pesquisa e difusão dos bens e 

valores artísticos e culturais do Distrito 

Federal;

■ Fomento à promoção, intercâmbio cultural, e 

projeção do Distrito Federal nacional e 

internacionalmente;

■ Fomento à pesquisa e memória do patrimônio

cultural;

■ Poderá ser editalizado pela FundARTE.

■ Manutenção, conservação, restauro e 
demais ações voltadas à preservação do 
patrimônio material e imaterial;

■ Programas, projetos e ações voltadas para 
empreendedorismo, inovação e 
qualificação;

■ Desenvolvimento das cadeias produtivas e 
territórios e criativos do DF;

■ Programas, projetos e ações da Secretaria, 
inclusive com interfaces em educação, 
culturas de base tradicional, matrizes
étnicas brasileiras e grupos sociais
historicamente excluídos ou em situação
de vulnerabilidade social;

■ Programas, projetos e ações vinculados à
Rede Cultura Viva do Distríto Federal;

■ Outras ações da Secretaria de Cultura.

Fundo de Apoio à Cultura do Distrito 
Federal – FAC

Fundo de Política Cultural do Distrito 
Federal– FPC

Estruturas de financiamento



Possibilidade de novas receitas via FPC 

▶ transferências fundo a fundo, seja federal, estadual ou distrital

▶ contribuições de patrocinadores e mantenedores, inclusive via Lei de 
Incentivo à Cultura LIC

▶ emendas parlamentares distritais e federais

▶ receitas decorrentes de termos de concessão, cessão e permissão de uso 
dos equipamentos culturais sob a gestão da SEC

▶ receitas decorrentes da arrecadação oriunda de bilheteria de 
equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura e suas 
entidades vinculadas

▶ doações e legados

▶ subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de 
organismos internacionais

▶ resultado de aplicações financeiras;

▶ Dentre outros.



Sistema de Informação 
e Indicadores do Distrito 
Federal  

▶ Sistemas de editais informatizados da 
Cultura

▶ Rede de pesquisa e informações em 
Cultura com instituições públicas e 
privadas

▶ Números da cadeia produtiva da Cultura

▶ Agenda Cultural dos equipamentos 
culturais e projetos apoiados pela SEC

▶ mapa.cultura.df.gov.br

http://www.mapa.cultura.df.gov.br/
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