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RECOMENDAÇAO No 02, CCDF, BRASÍLIA 14 DE MAIO DE 2019

Recomenda ao Governador do Distrito Federal a necessidade de suhsîituição do atual gestor e

lilular da pasla Secrelaria de Cultura e Econc¡miu Criativa do Díslrilo Federal, Senhor Adão

Cândido.

O CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da competência fixada no

Art. 10. da LEI COMPLEMENTAR No 934, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2017 é órgão colegiado

deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador, com composição paritária entre o Poder Público e

a sociedade civil, constitui o principal espaço de articulação e participação social de caráter

permanente na estrutura do SAC-DF.

CONSIDERANDO que o CCDF, segundo à Lei Orgânica da Cultura em seu Art. ll, tem por

atribuições:

I - normatizar, coordenar e garantir a operacionalização do CCDF e suas demais instâncias;

II - propor políticas, programas e diretrizes, formular subsídios e acompanhar e avaliar as políticas

públicas de cultura do Distrito Federal;

III - avaliar ações e metas consolidadas no Plano de Cultura do Distrito Federal, conforme as

diretrizes consolidadas nas conferências de cultura do Distrito Federal;

E que segundo a Lei Orgânica da Cultura do DF, conforme Artigo ll, o poder normativo de

regulamentação da Secretaria de Cultura é exercido conforme diretrizes do CCDF.

CONSIDERANDO que a RESOLUÇÃO N' 004 de 29 dejunho de 2000 em seu Art. 4o destaca

que compete, privativamente, ao Plenario do Conselho de Cultura:

*
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II - traçar as diretrizes executivas da Política Cultural do Distrito Federal, que deverão ser

formalizadas pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal. e submetida. em tempo hábil e instância

final, à aprovação do Governador do Distrito Federal;

IV - aprovar planos de ação e priorizar atividades que contribuam para a formação e o

desenvolvimento pleno da cidadania;

VIII - convocar, para eventual prestação de esclarecimentos, dirigentes e/ou outros quaisquer

integrantes do Sistema Cultural do Distrito Federal, inclusive aqueles pertencentes a órgãos

públicos da Cultura, em matéria da ârea de competência do Conselho;

CONSIDERANDO o encaminhamenro definido na 4l4u RELJNI.Ã,O ORDINÁRIA DO

CONSELHO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, rea\izAdA NO diA O7/O5I2OI9: EIAbOTAT

recomendação de substituição do Secretario de Cultura Adão Cândido ao Governador Ibaneis

Rocha mediante o cumprimento parcial e\ou não cumprimento:

Do Art. SoAs atividades de coordenação do SAC-DF pela Secretaria de Cultura incluem:

I - exercer a coordenação geral da normatização, da orientação e da fiscalização do SAC-DF, de

modo a garantir que os órgãos e as instâncias integrantes observem os princípios e as diretrizes do

SAC-DF e do Plano de Cultura do Distrito Federal;

II - conduzir a formulação, a execução e a avaliação de políticas culturais, a partir das metas

definidas no Plano de Cultura do Distrito Federal, em cooperação com as instâncias de articulação,

deliberação e participação social;

Do Art.10. O Conselho de Cultura do Distrito Federal - CCDF, órgão colegiado deliberativo,

consultivo, normativo e fiscalizador, com composição paritária entre o Poder Público e a sociedade

civil, constitui o principal espaço de articulação e participação social de caráter permanente na

estrutura do SAC-DF.

Do Plano de Cultura do DF:
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a) Eixo Gestão Pública da Cultura

Diretriz: Modemizar e desburocratizar a gestão pública, aumentando sua efrciência e

valorizando práticas de transparência e de gestão compartilhada., assim como garantir

interfaces de participação social para fortalecer novas práticas de cidadania ativa.

o Estratégia 1.2: criar e implementar marcos legais para a institucionalização e

continuidade das macro políticas culturais. Destaca-se a ação:

1.2.1 Promover aproximação com os órgãos distritais reguladores, fiscalizadoreso

de proteção dos direitos e de promoção da justiça para alinhamento sobre as

particularidades do fazer artístico e cultural, em especial no que tange aos critérios

de fìnanciamento, seleção e execução de projetos culturais.

o Estratégia: 1.3 Garantir recursos humanos, orçamentiírios e financeiros adequados à

complexidade e à amplitude das políticas e dos programas da Secretaria de Cultura

do Distrito Federal e suas instituições vinculadas.

O encaminhamento foi defrnido com base no resultado de votação dos Conselheiros Titulares: 4

votos a favor da sociedade civil e 4 contra representantes governo, e que por critério de desempate

foi mantida a premissa legal contida no Art. 23, da RESOLUçÃO N' 004 de 29 dejunho de 2000:

Compete ao Presidente, além de outras atribuições que Ihe são conferidas por este Regimento,

inciso VI - exercer, no Conselho Pleno, o direito do voto e, nos casos de empate, também o voto de

qualidade, na forma do Art. 5o da Lei n" I I l/90.

CONSIDERANDO o Art. 3 da Lei Orgânica da Cultura, são princípios do SAC (Sistema de Arte e

Cultura do DF):

I - efetivação dos direitos culturais, com descumprimento do atual Secretário quando autoriza a

aplicação de mais de 50% de recursos do FAC, em um único edital (Edital FAC Ocupação 2019)
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para a região do Plano Piloto de forma concentrada, com espaços públicos determinados,

descumprindo a premissa legal contida na Lei Orgânica do DF em seu Arl.2" em que expõe que o

Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores

fundamentais: Inciso IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

II - equidade social e territorial de acesso e acessibilidade aos bens, aos serviços e aos meios

de produção culturais, descumprido pelo atual Secretário quando autoriza o desenvolvimento e

exposição de Minuta de Edital FAC Ocupação 2019 à comunidade Cultural. sem a validação plena

dos conselheiros do CCDF, sem a abrangência territorial suficiente e de agentes culturais, assim

como, descumprindo premissas de acessibilidade à equipamentos culturais definidos pelo referido

edital como por exemplo Museu Nacional da República Auditório I e Setor de Diversões Sul -

Conic lPraça dos Aposentados;

VI - economicidade, eficiência, eficácia e equidade na aplicação dos recursos públicos,

descumprido pelo atual Secretário quando não cumpre a premissa legal da LOC DF, em seu artigo

64, $ 3o A gestão do FAC observa o seguinte calendário anual: I - até 3l de janeiro, é publicado o

saldo do exercício anterior;

VII - transparência e compartilhamento de informações, também em formato acessível para

pessoas com deficiência, descumprido pelo atual Secretário, quando não divulga dados sufìcientes

para entendimento da comunidade cultural a respeito do Superávit do FAC dos anos de 2017 e

2018, assim como, quando divulga por meio de site oficial (http://www.fac.df.gov.br/) a seguinte

nota sem compartilhamento formal das razões e justifrcativas prévias junto ao CCDF:

"Cumprindo a determinação da Secretaria de Estado de

Cultura e Economia Criativa, quanto à suspensão dos atos

relacionados ao edital FAC Áreas Culturais 2018, processo

00150-00008533/2018-44, não será realizada a divulgação do

resultado final da seleção prevista para hoje (81512019). A

determinação também se estende ao Edital FAC Audiovisual

2018, processo 00150-0000827212018-62, que estava
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atualmente na etapa de análise de recursos em relação ao

resultado preliminar de mérito cultural. Informamos que a

ordem da Secretaria é temporária, uma vez que aguarda

posicionamento da Assessoria Jurídico-Legislativa da

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa quanto à

Lei Complementar n' 93412017, à Lei de Responsabilidade

Fiscal e à Lei Orgânica do Distrito Federal."

Destaca-se que, na data de 03/05 de 2019, o Secretário de Cultura Adão Candido, não pelos canais

oficiais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, mas sim, pelo Jornal de Grande circulação no

Distrito Federal, Coneio Brasiliense confrrma medida de cancelamento dos referidos editais Edital

FAC Audiovisual 2018 FAC Áreas Culturais 2018.

IX - integração e interação com as outras instâncias governamentais e áreas da gestão

pública, considerando o papel estratégico da cultura no processo de desenvolvimento

integrado e de cidadania, descurnprido pelo atual secretário, quando não realiza articulação

política e de gestão junto ao Secretário de Fazenda e Governador Ibaneis para garantir o Superávit

do FAC já no lançamento do Edital FAC Ocupação 2019, conforme premissas da Lei Orgânica da

Cultura em seu artigo 64, $ 3o A gestão do FAC observa o seguinte calendário anual: II - até 30 de

abril, é lançado o primeiro bloco de editais, contendo todo o saldo do exercício anterior adicionado

da metade da previsão orçamentária do exercício em curso, incluindo-se o disposto no art. 66, II;

XIV - desenvolvimento da economia criativa, fundamentado na diversidade cultural, na

sustentabilidade, na inovação e na inclusão produtiva, garantindo acessibilidade e inclusão da

pessoa com deficiência, descumprido pelo atual secretario quando desenvolve a contratação de

artistas / atrações e ações para o aniversário da cidade sem apresentação de proposta de

chamamento público ao CCDF e comunidade cultural do DF, e coln programação que garantisse a

diversidade e representatividade cultural da região;

CONSIDERANDO o Decreto No 37.297, de29 de abril de 2016, normativo que aprova, no âmbito

da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta
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Administração. o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo

e institui as Comissões de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal e dá outras providências,

com aplicabilidade direcionada em seu Capítulo l. dos princípios e valores fundamentais da conduta

ética, no Art. lo: Fica instituído o Código de Conduta da Alta Administração Pública Direta e

Indireta do Distrito Federal, cujas normas aplicam-se às seguintes autoridades: Inciso I - Secretários

de Estado, Secretários de Estado Adjuntos, Secretários Executivos e Subsecretários, bem como

cargos de natureza equivalente, especificamente, no Art. 6u da referida lei, é exposto o dever do

servidor ou empregado público em seu inciso III - exercer as atribuições com eficiência e

excelência, evitando ações que atrasem a prestação do serviço público;

CONSIDERANDO que o DF é integrante do Sistema Nacional de Cultura (SNC) com a

responsabilidade de promover políticas culturais de forma integrada entre governo e sociedade civil,

principalmente por meio de suas instâncias de participação popular permanentes.

CONSIDERANDO que os processos participativos demonstram ao longo dos anos o

fortalecimento de protagonismos regionais no Distrito Federal e sua incidência política, desenvolve

economicamente comunidades em situação de vulnerabilidade social, construção da diversidade e

do diálogo intercultural e nos processos de mudança de modos e sentidos de vida civilizatórios. E

que mediante o exposto, o gestor da pasta cultural necessita possuir em suas competências,

habilidades e atitudes, além do cumprimento dos normativos e premissas legais da Lei Orgânica da

Cultura e do DF e das premissas de conhecimento de qualquer gestor público, características de

conhecimento da realidade e complexidade do desenvolvimento e aplicação de políticas públicas

culturais em todo o DF, além de adequado relacionamento interpessoal entre todas as esferas de

integração (intemas e extemas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa), coesão, confiança,

com responsabilidade na comunicação direcionada aos diversos tipos de público impactados è alvo

da cultura do DF.

Mediante as razões e fundamentações O CONSELHO DE CULTURA DO DF RECOMENDA:
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a) Que esta recomendação seja avaliada e ponderada pelo Governador lbaneis Rocha, na

decisão de substituição do Gestor Público. segundo as atribuições do Conselho de Cultura

do DF normatizadas pela LEI COMPLEMENTAR No 934, DE 7 DE DEZEMBRO DE

20t7;

b) Que seja realizada audiência pública junto ao Governador do Distrito Federal para que o

mesmo tome conhecimento das insatisfações da comunidade cultural do DF sobre o

formato, métodos e atrasos de gestão do Sr. Adão Cândido;

c) Que a gestão executiva atual do Distrito Federal, o Conselho de Cultura do DF e Conselhos

Regionais trabalhem de forma integrada com vistas ao cumprimento do item 1.9 do Plano de

Governo do Governador lbaneis Rocha, especificamente no alcance das ações:

¡ incentivar o desenvolvimento de manifestações artísticas de grupos locais por meio

de ações integradas entre órgãos e entidades da cultura;

¡ assegurar a continuidade e a ampliação do Fundo da Arte e da Cultura - FAC, para

garantir iniciativas culturais que venham a fomentar o fazer cultural;

. criar mecanismos para financiamento público e privado a atividade cultural,

associadas com a política de desenvolvimento econômico do Distrito Federal.

d) Que seja definida metodologia apropriada, para indicação de novo gestor da pasta da

Secretaria de Cultura e Economia Criativa, garantindo a aderência e conhecimento da

complexidade das características do Sistema de Cultura do DF, e, sinergia entre a Secretaria

de Cultura e órgãos de fiscalização e defesa do Govemo do Distrito Federal.

Brasília, 1410512019

Wellington J. Lourenço de Abreu

Presidente CCDF

\,^ cL^ Jq
Conselho de Cultura do Distrito Federal
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