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O QUE A 
SECRETARIA 
DE ESPORTE E 
LAZER FAZ POR 
VOCÊ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita a sua 

participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal. Na Carta da 

Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal você encontrará informações claras e 

acessíveis sobre os serviços que oferecemos. Bem informado, você poderá melhor 

exercer sua cidadania ao acompanhar a execução das ações governamentais 

inerentes a esta Secretaria e avaliar os nossos compromissos assumidos. 

O foco é a transparência das informações do órgão e a participação social. Por isto, 

estamos sempre buscando formas para você colaborar com os serviços públicos 

prestados por esta Pasta. 

Aqui você também encontrará informações e orientações sobre como se comunicar 

com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF e utilizar os seus serviços.  

Nossa ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões também sobre 

esta Carta – acesse ouvidoria@esporte.df.gov.br. 

Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas irão 

facilitar o seu dia a dia. 

mailto:ouvidoria@esporte.df.gov.br
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PRINCIPAIS 
 

SERVIÇOS 

 

Como unidade integrante do governo local, a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito 

Federal – SEL/DF hoje tem o papel de promover a gestão integrada e articulada com as 

demais esferas de Governo e com o setor privado das políticas de desenvolvimento do 

esporte e lazer; apoiando, fomentando, planejando, promovendo, acompanhando e 

divulgando ações estratégicas, planos, programas, estudos, pesquisas, e projetos, 

voltados ao esporte e lazer da Capital. 

Esta Carta de Serviços traz informações referentes aos serviços prestados pela SEL/DF, 

buscando orientar os usuários quanto às formas de acesso, prazos, requisitos, 

documentos necessários, entre outras informações que facilitem o dia a dia do usuário.  

Os serviços da SEL/DF são: 

 Apoio a eventos esportivos e de lazer; 

 Bolsa Atleta; 

 Compete Brasília. 

 Escola de Esportes; 

 Centros Olímpicos, Paralímpicos e Espaços Esportivos; 

 Locação de espaços. 

É importante destacar que a solicitação de serviços à SEL/DF que não atenda aos prazos 

estabelecidos nesta Carta deverá ser acompanhada de justificativa prévia do proponente, 

a qual terá a sua viabilidade avaliada pela Administração. 

Ressalte-se que o requerimento intempestivo estará sujeito aos prazos internos de fluxo 

processual, bem como à disponibilidade orçamentária e de agendas, quando for o caso. 
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

OUVIDORIA 

O que é Ouvidoria? 
A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você pode registrar suas 

demandas sobre os serviços públicos. 

Tipos de demandas 
 

 

 

 

 

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do Distrito Federal: 

 Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados. 

 Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão público. 

Canais de atendimento 

 

        

 

De segunda à sexta-feira, das 7h às 21h. 

Ligação gratuita para telefone fixo.  

Recebe ligação de aparelho celular. 

De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 

14h às 17h. 

SHCS Q. 6 BL B, 8º andar– Ed. Parque Cidade 

Corporate - Asa Sul, Brasília - DF 

 

RECLAMAÇÃO 

  

SUGESTÃO 

  

ELOGIO 
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

OUVIDORIA 
 

Prazos 

         

        

     

 

 

Requisitos 
Elementos fundamentais para o registro de uma denúncia:  

 NOMES de pessoas e empresas envolvidas  

 QUANDO ocorreu o fato  

 ONDE ocorreu o fato  

 Quem pode TESTEMUNHAR  

 Se a pessoa pode apresentar PROVAS  

Tratamento específico para denúncias: Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela 

Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.  

 

10 DIAS 

A contar da data de registro  

Informar as primeiras 

providências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 

36.462/2015) 

20 DIAS 

A contar da data de registro  
Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 

36.462/2015) 
D

EN
Ú

N
C

IA
S 

O prazo poderá 

ser prorrogado  

pelo mesmo 

período  

de 20 dias  

(Art. 25 §1º, do 

Decreto  

nº 36.462/2015) 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

OUVIDORIA 

Registro identificado 

 Apresentação do documento Cadastro de 

Pessoa Física - CPF. 

 Possibilidade de sigilo conforme 

Art. 23, inciso I, do Decreto nº 

36.462/2015.  

Registro anônimo 

Haverá análise preliminar para  

confirmar se os fatos apresentados  

são verdadeiros.  

Normas e regulamentações 

 Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012 - 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html 

 Decreto nº 36.462, de 23 de abril de 2015 - 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html 

 Instrução Normativa nº 02, de 08 de dezembro de 2015 - 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/cgdf_int_02_2015.html 

 

 

 

 

 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
file:///F:/OUVIDORIA/Lei%20nº%204.990,%20de%2012%20de%20dezembro%20de%202012%20-
file:///F:/OUVIDORIA/Lei%20nº%204.990,%20de%2012%20de%20dezembro%20de%202012%20-
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/cgdf_int_02_2015.html
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

SERVIÇO DE  
INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO - SIC 

 

Tipos de informações 
 

 

Requisitos 

O pedido de acesso deverá conter: 

 Nome do requerente. 

 Apresentação de documento de identificação 

válido (Carteira de identidade,  

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, Título 

de Eleitor, Passaporte,  Carteira de Trabalho, 

Carteira Funcional, Carteira de Habilitação 

(modelo novo) e Certificado de Reservista). 

 Especificação, de forma clara e precisa, da  

informação requerida. 

 Endereço físico ou eletrônico do requerente, 

para recebimento de comunicações ou da 

informação requerida. 

Importante 

Não será atendido pedido de acesso genérico, 

desproporcional, desarrazoado, que exija trabalho 

adicional de análise, interpretação, consolidação de 

dados e informações, serviço de produção ou  

tratamento de dados que não seja de competência 

do órgão ou entidade. 
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

SERVIÇO DE  
INFORMAÇÃO AO 

CIDADÃO - SIC 

Canais de atendimento 

 

G
A

R
A

N
T

IA
S

  Segurança. 

 Atendimento por equipe especializada. 

 Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à 

informação. 

 Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis. 

 Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação 

conforme prazos legais. 

 Possibilidade de recurso. 

 Possibilidade de reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter passado o 

prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será dada pela 

autoridade de monitoramento em até 5 dias.  

 

  

R
eq

ui
si

to
s 
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

SERVIÇO DE  
INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO - SIC 

 

Prazos 

 

Normas e regulamentações 

 Lei nº 4.896, de 31 de julho de 2012 –  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html 

 Decreto nº 34.276, de 11 de abril de 2013 –  

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html 

 Instrução Normativa nº 02, de 08 de dezembro de 2015 –  
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/cgdf_int_02_2015.html 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/cgdf_int_02_2015.html
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

APOIO A EVENTOS 

Descrição 

O Programa de Apoio a Eventos consiste na atuação governamental contínua que articula um conjunto de 

ações relacionadas ao apoio a eventos esportivos e de lazer, sem fins lucrativos, realizados pela 

Administração Pública Distrital e por Organizações da Sociedade Civil (OSC), no âmbito do Distrito Federal. 

Público alvo 

Administração Pública Distrital e Organizações da Sociedade Civil (OSC), no âmbito do Distrito Federal. 

Requisitos 

A Administração Pública Distrital deverá atender aos seguintes requisitos: 

1) Oferecer proposta de organização de eventos de esporte e lazer, envolvendo a comunidade;  

2) Priorize a implantação em localidades com baixa opção de lazer;  

3) Demonstre que a execução das ações programadas contribui diretamente para o alcance da 

política de esporte e lazer do Distrito Federal, sobretudo em relação aos seus desdobramentos na 

comunidade;  

4) Identifique os efeitos multiplicadores previstos com a realização do projeto;  

5) Identifique as condições de continuidade das ações, inclusive buscando progressivamente a 

autossustentabilidade, com base em parâmetros objetivos de tempo;  

6) Desenvolva atividades de forma transversal alcançando outras áreas de interesse social, inclusive 

viabilizando a integração com outros programas e projetos;  

7) Demonstre que o pleito é de interesse e de pertinência em relação a práticas esportivas e lazer nas 

cidades;  
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

APOIO A EVENTOS 
 

8) Garanta que suas ações contemplem os diferentes segmentos da comunidade, como crianças, 

jovens e adultos, bem como pessoas com deficiência; 

9) Contribua para o combate a qualquer forma de discriminação, em especial de raça, origem, crença, 

sexo, opção sexual;  

10) Oferte variados tipos de atividade a todos os participantes envolvidos nas ações propostas;  

11) Contemple o esporte e o lazer como elementos constitutivos de direitos sociais;  

12) Estar adimplente em relação à Administração Federal e do Distrito Federal, em especial, com esta 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) deverão, antes da formalização dos termos de atuação em rede, 

comprovar à administração distrital que cumprem os seguintes requisitos: 

I. mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; e 

II. capacidade técnica e operacional para supervisionar a rede, sendo admitidos os seguintes 

documentos: 

a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que o celebrante 

participe ou tenha participado; 

b) carta de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes de 

que o celebrante participe ou tenha participado; ou 

c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que o 

celebrante participe ou tenha participado. 

Documentos necessários 

O solicitante deverá protocolar ofício (papel timbrado da instituição) no Protocolo da Secretaria de Esporte e 

Lazer do Distrito Federal contendo as seguintes informações: 

 Nome do evento; 

 Data de realização, descrevendo montagem, realização e desmontagem; 

 Local pretendido; 



12 

 

SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

APOIO A EVENTOS 

 Instituição realizadora (PJ); 

 Indicar se o evento é: municipal, estadual, regional, nacional ou internacional.  

 Nome do responsável; 

 Contatos do responsável: e-mail, telefones e endereço; 

 Qual tipo de financiamento (emenda parlamentar, patrocínio, pedido de apoio à SEL/DF – 

especificar o tipo de apoio). 

Para apoio a eventos promovidos pela Administração Pública Distrital deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

1) Ofício de solicitação devidamente assinado pela pessoa competente, acompanhado do Formulário 

Instrumento de Solicitação de Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer e do Termo de Compromisso, 

disponíveis no sítio institucional da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, devidamente 

preenchidos; 

2) Cópia da nomeação do responsável pela solicitação (publicação no DODF); 

3) Cópia autenticada do RG e do CPF do responsável pela solicitação; 

4) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da entidade junto à Receita Federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp); 

5) Certidão Negativa de Débito junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 

(http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449); 

6) CND e Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EM) junto à Receita Federal 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?T

ipo=2); 

7) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF junto à Caixa Econômica Federal (https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf); 

8) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao). 

Para apoio a eventos promovidos por Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, do 

Distrito Federal, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.tst.jus.br/certidao
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

APOIO A EVENTOS 
 

1) Cópia do estatuto registrado e suas alterações; 

1.1)  Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam: 

I. objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades cooperativas; 

II. no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e 

sociedades cooperativas ou de celebração de acordo de cooperação; e 

III. escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras 

de contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação. 

2) Comprovante de que possui mínimo de dois anos de cadastro ativo no CNPJ, emitido do site da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a possibilidade de essa exigência ser reduzida, 

mediante autorização específica do administrador público, na hipótese de nenhuma organização 

atingir o mínimo; 

3) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

4) Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal; 

5) Certificado de Regularidade do CRF/FGTS; 

6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

7) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente; 

8) Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor da carteira 

de identidade e CPF; 

9) Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes não incorrem 

em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do 

Decreto Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de 

administrador, dirigente ou associado da organização da sociedade civil com poder de direção que 

seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o segundo grau, de agente público: 
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APOIO A EVENTOS 

I. com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela 

realização da seleção promovida pelo órgão ou entidade da administração pública 

distrital; ou 

II. cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja 

hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da 

seleção; 

10) Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado; 

11) Documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou similar ao objeto da parceria, 

que capacita a organização para a celebração da parceria desde que demonstrado que [INDICAR 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, CONFORME O CASO CONCRETO], podendo ser admitidos, sem 

prejuízo de outros: 

I. instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

II. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

III. publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

IV. currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 

V. declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério 

Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

VI. Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização; 

12) Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e condições materiais, 

inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que apresentará essa declaração até 

sessenta dias após a celebração da parceria; 

13) Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão necessárias à execução 

da parceria, como escritura, matrícula do imóvel, contrato de locação, comodato, outorga ou outro 

tipo de relação jurídica regular, ou informe de que apresentará esse documento até sessenta dias 

após a celebração da parceria. 
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SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

APOIO A EVENTOS 
 

Prazo 
A solicitação deverá ser protocolada 60 (sessenta) dias antes da realização do evento. 

Prestação de Contas 

A Administração Pública Distrital terá o prazo de até 15 (quinze) dias, após a realização do evento, para 

apresentar Relatório de Prestação de Contas, contendo:  

 Fotos ilustrativas da realização do evento em suas diversas fases;  

 Descrição detalhada das atividades desenvolvidas, abordando as etapas de mobilização, 

planejamento e execução;  

 Caracterização do público alcançado;  

 Comprovação da exposição das chancelas da SEL/DF e do Governo do Distrito Federal como 

apoiadores do evento, nas diversas peças promocionais e visuais e nos materiais impressos do 

evento. 

O requerente que deixar de apresentar o relatório ou o mesmo for considerado insatisfatório pela SEL/DF, 

responderão administrativamente, conforme previsto em Lei. 

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) deverão apresentar relatório de execução do objeto, em até 90 

dias sendo que, não comprovado o alcance das metas e resultados, ou diante de indícios da existência de 

irregularidades, caberá à organização da sociedade civil apresentar, cumulativamente, o relatório de execução 

financeira. 

O relatório de execução financeira a ser apresentado pela organização da sociedade civil deverá conter o 

extrato da conta bancária específica do respectivo período de execução do objeto, acompanhado dos 

comprovantes de despesas. 
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A organização da sociedade civil deverá apresentar periodicamente relatório parcial de execução do objeto 

pactuado, consoante o disposto no §1º do art. 21, da Portaria nº 188, de 18 de dezembro de 2018, em prazos 

definidos em edital ou termo de parceria. 

A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento engloba também a comprovação do emprego 

dos itens detalhados no plano de trabalho. 

Vencido o prazo para a entrega da prestação de contas, a comissão gestora notificará a organização da 

sociedade civil para que a apresente em 10 (dez) dias; vencido o prazo, emitirá relatório conclusivo sobre a 

prestação de contas em até 30 (trinta) dias. 

Normas e regulamentações 

 Decreto nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 – Publicado no DODF nº 234, de 14/12/2016. 

 Portaria nº 188, de 18 de dezembro de 2018 – Publicada no DODF nº 243, de 24/12/2018. 

 Portaria nº 338, de 09 de outubro de 2013 – Publicada no DODF nº 217, de 17/10/2013. 

Canais de atendimento 

E-mail: ascape.@esporte.df.gov.br 

Dias e horários de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

  

mailto:ascape.@esporte.df.gov.br
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BOLSA ATLETA 
 

Descrição 

O Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual de atletas e Paratletas de alto rendimento que obtêm 

bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade e que não possuam 

patrocínio.. O programa garante condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, 

ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. 

O benefício do Programa Bolsa Atleta será concedido no ano exercício, configurando até 12 recebimentos. 

O valor mensal do benefício será concedido de acordo com a classificação dos atletas e dos níveis da 

modalidade.  

Para facilitar a compreensão, as informações dos Programas serão prestadas separadamente, quando for o 

caso, para os atletas e paratletas, visto terem dispositivos legais distintos: 

1) Atletas - Lei nº 2.402, de 15 de janeiro de 1999 

2) Paratletas - Lei nº 5.279, de 24 de dezembro de 2013, Anexo IV.  

Público alvo 
Atletas e Paratletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais 

de sua modalidade e que não possuam patrocínio. 

Requisitos 

 Ter residência fixa no DF há mais de 3 (três) anos, e 2 (dois) anos para pessoas com deficiência; 

 Possuir idade mínima de 12 anos; 

 Estar em plena atividade esportiva; 

 Não possuir qualquer tipo de patrocínio (é válido o incentivo via material ou equipamento para o exercício 

da atividade esportiva e proibido o recebimento de qualquer outra remuneração financeira realizada ao 

atleta com o Intuito de promover alguma marca ou algo semelhante); 
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 Não receber salário de entidade de prática desportiva; 

 Ter participado de competição esportiva em âmbito nacional e/ou no exterior no ano imediatamente 

anterior àquele em  que tiver sido pleiteada a concessão do benefício do Programa; 

 Não estar respondendo a processos na Justiça Desportiva; 

 O (a) atleta deverá ter o aval da respectiva Entidade Regional de Administração do Desporto (Federação) 

e ser indicado por ela, quando requerer benefício na classificação: nacional, estadual e estudantil; 

 Quando requerer benefício nas classificações internacional e olímpico A e B, o (a) atleta deverá ser 

registrado na respectiva Entidade Regional de Administração do Desporto (Federação) e Entidade 

Nacional de Administração do Desporto (Confederação), sendo oficialmente indicado por elas. 

Documentos necessários 

A entidade de administração esportiva (Federação) deverá apresentar ofício de solicitação de benefício 

nominal contendo todas as informações pertinentes à Federação, ao atleta e à atividade de prática desportiva, 

juntamente com a Ficha de Cadastro do atleta, devidamente preenchida e assinada. 

Os (as) atletas e paratletas ou responsáveis, quando se tratar de requerente menor de 18 anos, devem 

apresentar cópia e original dos seguintes documentos: 

 Identidade e CPF; 

 Comprovante de residência (apenas conta de água ou luz) dos últimos três anos ou declaração de 

residência em acordo com a lei nº 4.225 de 24/10/2008; 

 Currículo esportivo com fotos dos principais eventos que o qualificam para o pleito do benefício; 

 Comprovante de conta corrente no Banco de Brasília – BRB. Se o atleta for menor de 18 anos, a conta 

deverá estar no nome do seu responsável legal;  

 Declaração de escolaridade e concordância da instituição de ensino na indicação para os requerentes da 

Bolsa Atleta na classificação/categoria estudantil, sendo que, em caso de estudante da rede oficial de 

ensino, também o aval da Diretoria Regional de Ensino a qual a escola pertence. Os modelos de 

documentos do Programa Bolsa Atleta encontram-se no site da Secretaria de Esporte e Lazer - 

www.esporte.df.gov.br - clicando no banner BOLSA ATLETA, depois escolhendo o que deseja em 

“*Arquivos para download”. 
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Modalidades atendidas  
 

1) ATLETAS: 

 

 

NIVEL MODALIDADES JUSTIFICATIVAS 

A Iatismo, Atletismo, Judô, Voleibol 
Campeão Olímpico em uma das cinco últimas 
Olimpíadas. 

B 
Natação, Basquetebol, Futebol, Hipismo 
Tênis 

Obteve medalhas nas últimas cinco Olimpíadas ou 
até 4º lugar na última Olimpíada. 

C 
Ciclismo, Saltos Ornamentais, 
Taekwondo, Triathlon, Ginástica 
Artística 

Esportes em que há possibilidade do DF colocar 
atletas em Olimpíadas. 

D 
Ginástica Rítmica, Handebol, Tênis de 
Mesa 

Esportes Olímpicos praticados no DF 

 

 

 

2) PARATLETAS: 

No caso de beneficiário com deficiência, a tabela abaixo demonstra a modalidade e os valores previstos para 

cada categoria de Bolsa Atleta (Quadro I), havendo, inclusive, a previsão de concessão do benefício ao atleta-

guia/Calheiro (Quadro II). 
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Quadro I 
 

 
Atleta-Guia/Calheiro 

Quadro II 
 

Categoria Valor em R$ Modalidade  
Distrital 510,00 Bocha Atletismo Total 

  1 2 3 

Modalidade Estudantil A Estudantil B Distrital Nacional 

Valor em R$ 320,00 510,00 510,00 1.400,00 

Atletismo  8 2 6 3 

Badminton - - 3 2 

Basquete em cadeira 
de Rodas 

- - 6 - 

Bocha  1 - 3 - 

Futebol 7 3 - 3 - 

Futebol de 5 - - - 3 

Futebol campo p/ 
pessoa surda 

- - 5 2 

Futsal para pessoa 
surda 

- - 3 2 

Goal Ball 3 - 6 3 

Natação 5 2 5 2 

Rúgbi - - 3 - 

Tênis de mesa 1 1 3 3 

Tênis cadeira de 
rodas 

2 - 3 - 

Tiro com Arco - - 4 - 

Vela - - 2 - 

Ciclismo - - 1 - 

Hipismo - - 2 - 

Remo - - 1 - 

Voleibol de areia p/ 
pessoa surda 

- - 2 2 

Voleibol Sentado - - - 6 

TOTAL 23 05 61 28 
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Prestação de Contas 

O atleta beneficiado pelo Programa deverá apresentar, a cada quadrimestre, o Relatório de Acompanhamento 

de Prestação de Contas do qual constarão informações relativas ao bolsista, ao plano de treinamento e aos 

resultados das competições. 

Normas e regulamentações 

 Lei nº 2.402, de 15 de janeiro de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 20.937 de 30 de dezembro de 

1999; 

 Lei nº 5.279, de 24 de dezembro de 2013 - ANEXO IV (que insere a bolsa para Pessoas com Deficiência); 

 Revogação Parcial da Lei nº 2.402/, de 15 de janeiro de 1999 (Revogação total do Art. 3º, inciso V). 

Canais de atendimento 

E-mail: diat@esporte.df.gov.br  /  bolsa.atleta@gmail.com. 

Dias e horários de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

  

mailto:diat@esporte.df.gov.br
mailto:bolsa.atleta@gmail.com
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Descrição 
O Programa Compete Brasília tem a finalidade de conceder incentivo, na forma de apoio, aos atletas de 

performance competitiva e às pessoas naturais que dão apoio profissional, técnico e de suporte relacionadas 

à efetiva participação em competições esportivas oficiais e em eventos que visem o aprimoramento da prática 

desportiva de rendimento.  

Tem como objetivo estimular e fomentar as práticas desportivas formais e não formais, como incentivo à 

educação, promoção social, integração sociocultural e esportiva, a preservação da saúde física e mental, com 

a finalidade de obter resultados de superação ou de performance relacionados aos esportes e de integrar 

pessoas e comunidades do País e de outras nações, por meio da concessão de transporte aéreo (destinos 

nacionais e/ou internacionais) e/ou transporte terrestre (destinos nacionais).  

A solicitação para concessão de TRANSPORTE AÉREO poderá ser feita, somente, por uma pessoa natural, 

sendo ela Atleta, para destinos nacionais e/ou internacionais.  

A solicitação para concessão de TRANSPORTE TERRESTRE poderá ser feita, somente, por pessoa jurídica 

de direito privado, “Entidade Esportiva”, para um destino nacional. 

Público alvo 
Atletas, paratletas e pessoas naturais que dão apoio profissional, técnico e de suporte que anseiam participar 

de competições do desporto de rendimento, em nível regional, interestadual, nacional e internacional, na 

modalidade de apresentação, treinamento, festival ou competição, em todas as categorias esportivas e 

gênero. 

Requisitos 

Somente estarão aptos a solicitar o incentivo do Programa Compete Brasília os atletas e paratletas que se 

enquadrarem nos seguintes requisitos:  

 



23 

SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 
 

COMPETE BRASÍLIA 
 

I. Estar devidamente vinculado, associado ou filiado na entidade regional de administração ou de 

prática da modalidade que pleiteia o benefício; 

II. Comprovar sua qualificação na modalidade e habilitação para participar do evento para o qual foi 

selecionado, classificado e inscrito;  

III. Estar em plena atividade esportiva;  

IV. Apresentar documentos comprobatórios da competição da qual pretende participar, segundo os 

critérios estabelecidos na Lei N° 5.797;  

V. Apresentar requerimento de apoio de transporte e formulário da Entidade Esportiva a qual o atleta 

pertence, devidamente preenchido, assinado e carimbado;  

VI. Apresentar cópia legível do documento oficial de identificação e do CPF/MF;  

VII. Apresentar declaração de contrapartida a ser oferecida ao Distrito Federal;  

VIII. Apresentar declaração de comprometimento de divulgação e inserção do crédito: Programa 

Compete Brasília Governo de Distrito Federal Secretaria de Esporte e Lazer;  

IX. No caso de viagem internacional, apresentar cópia do passaporte e visto válido para o país em que 

acontecerá o evento, quando estes se fizerem necessários, com validades mínimas de 6 meses;  

X. Apresentar outros documentos que a Comissão Especial julgar necessário. 

Informações complementares 

No caso de modalidades que são praticadas em duplas poderão ser anexados ao pedido de concessão, os 

documentos de um atleta ou paratleta reserva, para poderá substituir o atleta em caso de desistência ou de 

lesão/doença. Essa inclusão não garante ao atleta ou paratleta reserva o direito de viagem.  

Todos os pedidos que ultrapassarem o número de dez atletas, cujo destino seja o mesmo, deverão ser 

atendidos via transporte terrestre. Esse pedido deverá obedecer aos seguintes critérios:  

I. A Entidade Regional de Administração do Desporto ou Associação deverá apresentar nome 

dos atletas ou paratletas e os demais documentos individualmente, no prazo determinado de 

40 dias para competição nacional e 60 dias para competição internacional, conforme Portaria 

nº 1, da Secretaria de Esporte e Lazer, publicada no Diário Oficial do DF do dia 18/02/2019, 

página 30;  
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II. A Entidade Regional de Administração do Desporto poderá acrescentar outros atletas até dez 

dias antes do embarque, desde que os mesmos entreguem toda documentação necessária, 

podendo substituir o atleta ou paratleta até sete dias antes do embarque;  
III. A cada sete atletas ou paratletas menores de 15 (quinze) anos de idade, poderá ser solicitada a 

concessão do apoio a um responsável devidamente qualificado, caso tenha sido apresentada 

sua documentação quando pedido inicialmente. 

IV. O embarque será feito no estacionamento do Centro Poliesportivo Ayrton Senna no Complexo 

Aquático Claudio Coutinho e somente poderá se realizar em outro local por meio de justificativa 

feita no pedido inicial e aprovado pelas áreas competentes;  

V. O Subsecretário de Esporte e Lazer designará um servidor para acompanhar o embarque dos 

atletas ou paratletas, técnico e/ou responsável, aquele que não apresentar a documentação e 

não estiver na lista de passageiros, não poderá embarcar;  

VI. O horário de saída do ônibus deverá ser especificado no pedido do incentivo e deverá ocorrer no 

período das 7h às 19h;  

VII. O Subsecretário de Esporte e Lazer designará um servidor para acompanhar o embarque dos 

atletas ou paratletas, técnico e/ou responsável, aquele que não apresentar a documentação e 

não estiver na lista de passageiros, não poderá embarcar;  

VIII. O horário de saída do ônibus deverá ser especificado no pedido do incentivo e deverá ocorrer no 

período das 7h às 19h;  

IX. Atleta ou paratleta, técnico e representantes legais deverão se apresentar uma hora antes do 

embarque.  

Para a concessão do incentivo previsto no Programa Compete Brasília, a Entidade Regional de Administração 

do Desporto, por meio de declaração, deverá prestar as seguintes informações acerca do atleta/paratleta 

(sempre que houver):  

a) Índice;  

b) Classificação;  

c) Ranking. 
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Documentos necessários 

Para a concessão de transporte aéreo, nacional e internacional, são necessários os seguintes documentos:  

1) Requerimento de Fornecimento de Passagem Aérea assinado pelo atleta/paratleta ou responsável, 

quando o mesmo for menor de idade;  

2) Documentos que comprovem a realização da competição; 

3) Currículo do atleta/paratleta atualizado contendo: 

3.1) Nome completo, endereço, telefone (fixo e celular) e e-mail; 

3.2) Cópia do CPF/RG do atleta/paratleta e Certidão de Nascimento, quando o mesmo for 

menor de idade; 

3.3) Cópia do CPF/RG do responsável pelo atleta/paratleta, quando o mesmo for menor de 

idade; 

3.4) Modalidade praticada e relação das competições que o atleta/paratleta participou e sua 

colocação no ranking, quando possível. 

4) Quando o pedido se estender ao técnico, é necessária a apresentação dos documentos pessoais 

deste e seu currículo; 

5) Declaração de contrapartida, de comprometimento de divulgação e/ou inserção do crédito "Projeto 

Compete Brasília - GDF/SEL/DF” e de ciência quanto à prestação de contas do atleta/paratleta e 

técnico;  

6) Documento recente que comprove a regularidade dos atletas/paratletas junto à Federação 

Esportiva da respectiva modalidade;  

7) Comprovante de residência dos últimos dois anos;  

8) Em caso de viagens internacionais, o atleta/paratleta deverá apresentar cópia do passaporte e do 

visto com a data dentro do prazo de vencimento, quando se fizer necessário.  

Para a concessão de transporte terrestre o atleta/paratleta deverá apresentar os seguintes documentos:  

1) Requerimento de Fornecimento de Passagem Terrestre assinado pelo Presidente da Entidade;  

2) Documentos que comprovem a realização da competição; 

3) Currículo do atleta/paratleta atualizado contendo: 
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3.1) Nome completo, endereço, telefone (fixo e celular) e e-mail; 

3.2) Cópia do CPF/RG do atleta/paratleta e Certidão de nascimento, quando o mesmo for 

menor de idade; 

3.3) Cópia do CPF/RG do responsável pelo atleta/paratleta, quando o mesmo for menor de 

idade; 

3.4) Modalidade praticada e relação das competições que o atleta/paratleta participou e sua 

colocação no ranking, quando possível; 

3.5) Documento recente que comprove a regularidade dos atletas/paratletas junto à Federação 

Esportiva da respectiva modalidade. 

4) Documento recente que comprove a regularidade dos atletas/paratletas junto à Federação 

Esportiva da respectiva modalidade; 

5) Declaração de contrapartida, de comprometimento de divulgação e/ou inserção do crédito "Projeto 

Compete Brasília – GDF/SEL/DF” e de ciência quanto à prestação de contas; 

6) Lista de passageiros; 

7) Cópia autenticada de RG e CPF do responsável pela solicitação; 

8) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade, junto à Receita Federal; 

9) Cópia autenticada de RG e CPF do responsável pela solicitação; 

10) Certidão Negativa de Débito, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; 

11) CND e Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), junto à Receita Federal; 

12) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, junto à Caixa Econômica Federal; 

13) Comprovante de residência dos últimos dois anos. 

Obs.: Em caso de responsável/acompanhante do atleta/paratleta, deverá ser apresentado apenas o 

Formulário de Passageiro para Viagem Terrestre e cópia do documento pessoal. 

Para a concessão do incentivo previsto no PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA entende-se por documentos 

oficiais de identificação:  

 Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da União, Estados ou do Distrito 

Federal;  
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 Carteira Nacional de Habilitação – CNH devidamente válida, sendo vedada a apresentação de 

documento vencido;  

 Carteiras expedidas por órgãos ou conselhos de categorias profissionais, com fotografia e fé 

pública em todo território nacional;  

 Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto nº 7.166, de 5 de maio de 2010;  

 Carteira de Trabalho; 

 Outro documento de identificação com fotografia, que tenha fé pública em todo território nacional. 

Prazo 

O pedido deverá ser protocolado com todos os documentos acima citados no prazo máximo de até 40 

(quarenta) dias antes da data prevista para o início de competição nacional e 60 dias antes do início de 

competição internacional. 

Prestação de Contas 

O atleta terá até 7 (sete) dias úteis, após seu retorno, para prestar contas da viagem, por meio da entrega do 

formulário de prestação de contas. Para isto, ele deverá anexar ao formulário os seguintes documentos: 

 Tickets de comprovação do transporte aéreo (comprovante de embarque); 

 Resultado oficial final da competição; 

 Fotos probatórias do uso da logomarca. 

Normas e regulamentações 

 Lei Nº 5.797, de 29 de dezembro de 2016. 

 DECRETO Nº 5.296, 02.12.2004 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA; 

 LEI Nº 10.048, DE 08.11.2000 - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; 

http://www.esporte.df.gov.br/images/Lei%20n%C2%BA%205.797-2016%20-%20Compete%20Bras%C3%ADlia.pdf
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 LEI Nº 10.098, DE 19.12.2000 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA; 

 Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé); 

 Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013 (regulamentação da Lei Pelé); 

 Portaria nº 010/97, publicado no Diário da Justiça nº 199, de 15/10/97 (menor de idade - viagem 

nacional); 

 Resolução Nº 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (menor de idade - viagem 

internacional); 

 PORTARIA VIJ 010-97 (VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE); 

 RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282 (17.02.2014); 

 RESOLUÇÃO Nº 131, DE 26.05.2011 (CNJ); 

 Decreto nº 7.166, de 05 de maio de 2010 (Identificação Civil). 

Canais de atendimento 

E-mail: diat@esporte.df.gov.br  / competebrasilia@gmail.com 

Dias e horários de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

  

mailto:diat@esporte.df.gov.br
mailto:competebrasilia@gmail.com
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Descrição 

O Programa Boleiros tem como finalidade fomentar e apoiar o desenvolvimento do esporte amador praticado 

em qualquer região administrativa do Distrito Federal.  
 

O apoio é concedido a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos (ligas ou associações) por meio da 

disponibilização de serviços de arbitragem, premiação e a compra de material de estrutura básica (bolas, 

redes, coletes e formulários de súmula). 

Público alvo 
Entidades Privadas sem fins lucrativos (ligas ou associações), devidamente cadastradas na Secretaria de 

Esporte e Lazer, das seguintes modalidades: 

I. futebol de campo, praticado em campo de terra, grama sintética ou grama natural no Distrito Federal; 

II. futsal, praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito Federal; 

III. futebol 7 society, praticado em campos de grama sintética, terra ou grama natural no Distrito Federal; 

IV. futebol de areia, praticado em campos de areia no Distrito Federal; 

V. futevôlei praticado em quadras de areia no Distrito Federal; 

VI. basquetebol, praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito Federal; 

VII. handebol, praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito Federal; 

VIII. voleibol, praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito Federal; 

IX. rúgbi em cadeiras de rodas (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no 

Distrito Federal; 

X. futebol de 5 (paralímpico) para cegos, praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito 

Federal; 

XI. futebol de 7 (paralímpico) para paralisados cerebrais, praticado em quadras abertas e ginásios de 

esportes no Distrito Federal; 
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XII. basquete em cadeira de rodas (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes 

no Distrito Federal; 

XIII. goalball (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito Federal; 

XIV. voleibol sentado (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito 

Federal; 

XV. futebol para surdo (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito 

Federal; 

XVI. futsal para surdo (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes no Distrito 

Federal; 

XVII. futsal para deficiente intelectual (paralímpico), praticado em quadras abertas e ginásios de esportes 

no Distrito Federal. 

Requisitos 

Para se beneficiar do Programa, as entidades responsáveis pelas modalidades esportivas acima citadas 

devem preencher os seguintes requisitos: 

I. não ter fins lucrativos; 

II. atender aos requisitos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

III. Estar devidamente cadastrada na Secretaria, conforme regras do Edital de Chamamento Público 

do Programa Boleiros. 

Prestação de Contas 

A entidade terá o prazo de até 30 (trinta) dias, após a realização do evento, para apresentar Relatório de 

Prestação de Contas, por meio impresso, contendo: 
 

I. Fotos ilustrativas da realização do evento em suas diversas fases, apresentadas, também, em 

meio eletrônico;  
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II. Descrição detalhada das atividades desenvolvidas, abordando as etapas de mobilização, 
planejamento e execução;  

III. Caracterização do público alcançado;  

IV. Comprovação da exposição das chancelas da SEL/DF e do Governo de Brasília como apoiadores 

do evento, nas diversas peças promocionais e visuais e nos materiais impressos do evento. 
 

A entidade que deixar de apresentar o relatório ou o mesmo for considerado insatisfatório pela SEL/DF, 

sofrerá as sanções administrativas previstas em Lei. 
 

Normas e regulamentações 

 Lei nº 5.649, de 31 de março de 2016; 

 Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

Canais de atendimento 

E-mail: subel@esporte.df.gov.br  /  programaboleirosesporte@gmail.com 

Dias e horários de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

  

mailto:subel@esporte.df.gov.br
mailto:programaboleirosesporte@gmail.com
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Descrição 

O Programa Escola de Esportes tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e 

adolescentes de 06 a 17 anos, integrar o adulto, o idoso e pessoas com deficiência em programas que 

estimulem um hábito de vida saudável e formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário 

esportivo. 

Público alvo 

As matrículas são abertas a toda comunidade do DF e do Entorno e as vagas serão prioritariamente 

disponibilizadas aos alunos da rede pública do ensino regular: educação infantil e ensinos fundamental e 

médio do Distrito Federal.  

Informações Complementares 

As atividades da Escola de Esportes são desenvolvidas semestralmente.  As aulas do 1º semestre acontecem 

de fevereiro a julho e as do 2º de julho/agosto a dezembro. São ofertadas, atualmente, 9 (nove) modalidades 

para a prática desportiva, sendo as aulas ministradas nas instalações físicas do Centro Poliesportivo Ayrton 

Senna (Complexo Aquático e Ginásio Nilson Nelson). 

As modalidades, o número de vagas e a faixa etária dos alunos são definidos semestralmente e estão a seguir 

discriminadas: 
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 Modalidade Nº de vagas Faixa Etária 

1 Alongamento 100  Acima de 14 anos 

2 Aquatreino (Deep Water) 220 Acima de 14 anos 

3 Ginástica Acrobática 170 06 a 17 anos 

4 Judô 235 Acima de 07 anos 

5 Karatê 235 Acima de 06 anos 

6 Musculação 560 Acima de 14 anos 

7 Nado Artístico 110 Acima de 07 anos 

8 Natação 1415 Acima de 07 anos 

9 Saltos Ornamentais 160 Acima de 06 anos 
 

 

As aulas são oferecidas em dois dias semanais (3ª e 5ª ou 4ª e 6ª), das 06h20 às 20h20, de acordo com a 

modalidade, tendo duração de 50 minutos, exceto as turmas de equipe que tem horário diferenciado, com 

treinamento diário. Os alunos podem praticar até duas modalidades diferentes por semestre. 

As matrículas são abertas a toda comunidade do DF e do Entorno e as vagas serão prioritariamente 

disponibilizadas aos alunos da rede pública do ensino regular: educação infantil, ensino fundamental e médio 

do Distrito Federal.  

A idade mínima para praticar atividade na Escola de Esporte é de 06 (seis) anos, conforme modalidade 

discriminada na tabela acima. O uso do uniforme, de acordo com as normas da modalidade praticada, é 

obrigatório, consoante Normas e Procedimentos que podem ser consultados no sítio institucional da 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 
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Requisitos 

 Ter idade compatível e disponibilidade de vagas nas turmas para qual deseja se inscrever, podendo 

matricular-se em até 2 modalidades diferentes por semestre; 

 Ter sido aprovado nos testes/entrevistas das modalidades natação, saltos ornamentais, nado 

sincronizado e aquatreino (deep water);  

 Para renovar a matrícula, o aluno deverá ter aproveitamento e frequência mínima de 75%, além de ter 

autorização em sua “Carteirinha” assinada pelo professor da sua modalidade. 

Documentos necessários 

O processo de matrícula é feito em dois momentos que requererão documentos diferenciados:  

Renovação de Matrícula - para os que já são alunos: 

 Ficha de Inscrição; 

 Atestado Médico (original) com a (s) modalidade (s) especificada (s); 

 Declaração Escolar para os estudantes da rede pública do ensino regular: educação infantil, ensino 

fundamental e médio do Distrito Federal; 

 Carteira de aluno com autorização pelo professor da sua modalidade para a renovação de sua 

matrícula; 

 Cópia/Original de RG para os alunos acima de 60 anos; 

 Cópia/Original da Carteira de Deficiente ou Laudo Médio para os alunos com deficiência; 

 Contrato de participação em turmas de Equipe de Natação, Nado Artístico, Saltos Ornamentais, 

Ginástica Acrobática, Judô e Karatê; 

 Comprovante (original) de depósito bancário por modalidade e por aluno. 
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Matrícula nova - para os candidatos à nova vaga: 

 Ficha de Inscrição; 

 Uma foto 3x4 atual; 

 Atestado Médico (original) com a (s) modalidade (s) especificada (s); 

 Declaração Escolar para os estudantes da rede pública do ensino regular: educação infantil, ensino 

fundamental e médio do Distrito Federal; 

 Cópia/Original de RG para os alunos acima de 60 anos; 

 Cópia/Original da Carteira de Deficiente ou Laudo Médio para os alunos com deficiência; 

 Contrato de participação em turmas de Equipe de Natação, Nado Artístico, Saltos Ornamentais, 

Ginástica Acrobática, Judô e Karatê; 

 Comprovante (original) de depósito bancário por modalidade e aluno. 

Informações Complementares: 

1 - Renovação de Matrícula: 

Para renovar sua matrícula o aluno deverá observar dois períodos: 

1) Para os alunos que permanecerão com suas aulas nos mesmos dias e horários;  

2) Para quem deseja trocar de turma: dia ou horário.  

IMPORTANTE: Não há previsão de troca de modalidade, neste caso o aluno deverá fazer uma matrícula 

nova. 

Procedimentos: 

 O aluno deverá comparecer à Secretaria do Programa Escola de Esporte, no período e horário pré-

determinado, conforme o seu caso;  

 O aluno preencherá nova Ficha de Inscrição e entregará na Secretaria do Programa todos os 

documentos necessários à efetivação de sua matrícula; e,  

 O aluno, tendo apresentado toda a documentação, receberá Carteira de Aluno para frequentar as 

aulas. 
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2 - Matrícula nova: 

Para ser aluno da Escola de Esportes, o candidato: 

 Deverá comparecer à Secretaria do Programa Escola de Esporte, no período e horário pré-

determinados, para escolher a modalidade/turma que deseja praticar;  

 Será atendido por ordem de chegada e de acordo com as vagas ofertadas;  

 Receberá um informativo com os dados necessários para a efetivação da sua matrícula;  

 No caso das modalidades aquáticas: aquatreino (deep water) e natação, deverá fazer o teste e se 

estiver APTO deverá aguardar o sorteio para saber se foi contemplado;  

 No caso das modalidades aquáticas: nado artístico e saltos ornamentais, deverá fazer o teste e se 

estiver APTO poderá efetivar a matrícula; 

 No caso das modalidades: Alongamento, Ginástica Acrobática, e Musculação deverá comparecer 

na data prevista para efetuar a pré-matrícula e aguardar o sorteio para saber se foi contemplado.  

 Deverá entregar os documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria do 

Programa, para ter sua matrícula efetivada. Vencido o prazo, a reserva de vaga será cancelada e a 

mesma disponibilizada para outros interessados;  

 Receberá sua carteirinha de aluno e, assim, terá acesso às dependências da SEL e poderá 

frequentar as aulas, em que estiver matriculado. 

O aluno receberá no ato da matrícula Informativo comunicando os Procedimentos e Normas para frequentar 

as aulas no Centro Poliesportivo Ayrton Senna - Complexo Aquático e Ginásio Nilson Nelson.  

Custos 

Para participar da Escola de Esportes, está previsto no Decreto nº 33.708, de 14 de junho de 2012, o 

pagamento e a isenção de taxa semestral, conforme a seguir: 

Taxa semestral, de acordo com o valor abaixo: 

 R$ 60,00: crianças de 6 a 17 anos; 

 R$ 80,00: adultos (mais de 18 anos). 
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O pagamento deve ser feito na conta do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal, conforme dados 

abaixo: 

 Banco: BRB; 

 Agência: 100; 

 Conta Corrente: 012.726-2; 

 CNPJ: 02977827/0001-85. 

Serão aceitos os recibos ORIGINAIS: 

1) Depósito em dinheiro direto no caixa; 

2) Transferência Eletrônica.     

São isentos do pagamento da taxa (desde que comprovado): 

 Estudante da rede pública do ensino regular: educação infantil, ensino fundamental e médio do Distrito 

Federal; 

 Aluno com deficiência; 

 Aluno idoso (acima de 60 anos); 

 Aluno integrante de equipes da SEL na faixa etária de 6 a 17 anos; 

 Hipossuficiente - Formulário específico que deverá ser solicitado na Secretaria do Programa. 

Devolução de taxa:  

O valor pago só poderá ser restituído por motivos justificáveis, mediante abertura de processo junto ao 

Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE/SEL/DF. O cancelamento de matrícula 

só poderá ser solicitado até o 15º dia a contar da data do comprovante de pagamento da taxa. 

2ª Via da Carteirinha:  

Preencher a solicitação na Secretaria de Cursos; fazer o pagamento de taxa de 2ª. Via, no valor de R$10,00 

(dez reais) e trazer foto atual 3x4; A segunda via será entregue no prazo de 03 dias úteis. A carteirinha 

solicitada e não retirada no prazo de 15 dias será descartada. 
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Normas e regulamentações 

 Portaria Conjunta nº 04, de 11 de abril de 2017. 

 Portaria nº 18, de 25 de janeiro de 2016. 

 Decreto nº 33.708, de 14 de junho de 2012. 

Canais de atendimento 

Endereço eletrônico: www.esporte.df.gov.br (clicar na aba Escola de Esportes). 

Dias e horários de atendimento ao público: de terça à sexta-feira, das 8h às 17h. 

Endereço: Centro Poliesportivo Ayrton Senna - Complexo Aquático - CEP: 70070-350 - Brasília – DF. 
  

http://www.esporte.df.gov.br/
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Descrição 

O Programa Centros Olímpicos e Paralímpicos tem a finalidade de assegurar o atendimento socioeducativo 

por meio da prática esportiva, de ações transversais, sociorrecreativas e de lazer contribuindo, assim, para o 

pleno desenvolvimento humano. 

A proposta do programa oferece uma alternativa diferente de vida usando atividades em que os valores como 

cooperação, solidariedade, pensamento crítico e autoestima propiciem enriquecimentos internos, 

transformando assim as expressões da sua conduta.  

Público alvo 
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. 

Informações Complementares 

O Programa é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer, sob forma de parcerias (termos de 

colaboração com entidades sem fins lucrativos). As atividades desenvolvidas são supervisionadas pela 

Coordenação dos Centros Olímpicos, Paralímpicos e Espaços Esportivos-CCOP/SUBEL/SEL que examina 

aspectos qualitativos e quantitativos, assim como seus respectivos controles. Essa abordagem possibilita uma 

análise global e o conhecimento das informações necessárias para ajustar o planejamento elaborado com o 

objetivo de mantê-lo sempre atualizado aos interesses maiores do Programa. 

Os Centros Olímpicos e Paralímpicos têm em sua estrutura de funcionamento o desenvolvimento de três 

manifestações, assim classificadas: 
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ESPORTE 

EDUCACIONAL 

Desenvolvimento Motor - I - 04 a 06 anos 
Desenvolvimento Motor - II - 07 e 08 anos  
Iniciação Esportiva - 09 a 11 anos  

Preparação Esportiva - I - 12 e 13 anos 
Preparação Esportiva - II - 14 a 17 anos  

ESPORTE 

PARTICIPAÇÃO 

Participação - I - 18 a 35 anos  
Participação - II - 36 a 59 anos  
Participação - III - a partir de 60 anos 

ESPORTE 

RENDIMENTO 
PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO  

Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

As atividades são realizadas em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) abertas ao público participante 

dos programas, de terça à sexta-feira, das 06h45 às 21h45, e sábado das 07h00 às 12h00.  

Aos finais de semana os Centros Olímpicos e Paralímpicos, disponibilizam à comunidade a sua infraestrutura 

como Espaço de Convivência e Lazer -ECL, das 9 às 16 horas, para a prática de esportes com os amigos. 

As pessoas com deficiência podem fazer modalidades regulares ou especificas definidas por meio de avaliação 

funcional realizada pela Coordenação de Pessoas com Deficiência – CPD.  

As entidades parceiras oferecem aos alunos e à comunidade, além das atividades pedagógicas, eventos 

esportivos, eventos comemorativos, cursos de qualificação social, desenvolvidos de acordo com o Plano de 

Trabalho.  
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Modalidades oferecidas: 

As modalidades oferecidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos podem ser visualizadas na tabela abaixo:  
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1 Atividade física orientada x x x x x x x x x x x X 

2 Atletismo x x x x x   x x x x x X 

3 Basquete x x x x x x x x x x x X 

4 Boxe     x                   

5 Capoeira   x                     

6 Capoterapia   x                     

7 Corrida/Caminhada Orientada             x           

8 Dança       x                 

9 Desenvolvimento Motor I x x x x x x x x x x x X 

10 Desenvolvimento Motor II  x x x x x x x x x x x X 

11 Futebol de Areia x x x     x   x   x     

12 Futebol society  x x x x x x x x x x x X 

13 Futsal x x x x x x x x x x x X 

14 Ginástica acrobática     x                   

15 Ginástica artística     x                   

16 Ginastica Localizada x     x x x x x x x x x 

17 Ginastica Rítmica   x         x x   x     

18 Handebol         x   x         x 

19 Hidroginástica x x x   x x x x x x   x 

20 Jiu Jitsu x x       x x x   x     

21 Judô     x           x     x 

22 Karatê. x x x x x x x x x x x X 

23 Natação x x x x x x x x x x   x 

24 Pilates   x                     

25 Saltos Ornamentais       x                

26 Tênis   x x       x x x     x 

27 Voleibol x x x x x x x x x x x x 
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Modalidades para pessoas com deficiência: 
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1 Atletismo X X X X X X X X X X X X 

2 Bocha X X X X X X X X X X X X 

3 Estimulação básica X X X X X X X X X X X X 

4 Estimulação global-I X X X X X X X X X X X X 

5 Estimulação global-II X X X X X X X X X X X X 

6 Estimulação Essencial X X X X X X X X X X X X 

7 Natação X X X X X X X X X X X X 

8 Programa de inclusão X X X X X X X X X X X X 

9 Projeto esportivo X X X X X X X X X X X X 
Fonte: Coordenação dos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

Requisitos para obtenção do serviço: 

 Para a prática de modalidades esportivas: 

Participar do processo de inscrição, de acordo com as datas e vagas oferecidas. Após o recebimento do 

comprovante de matrícula o aluno está apto a praticar a modalidade escolhida. 

 Para uso do Espaço de Convivência e Lazer: 

Basta haver disponibilidade do espaço e dos equipamentos para uso. 

 Para participar dos Cursos de Qualificação Social: 

  Ser aluno do Centro Olímpico e Paralímpico; 

 Atender aos requisitos exigidos no descritivo do curso. 
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Documentos necessários: 
 

 Para a prática de modalidades esportivas: 

Para a matrícula no Centro Olímpico e Paralímpico os candidatos, de acordo com a faixa etária, deverão 

apresentar os seguintes documentos:  

Candidatos à vaga, na faixa etária de 04 a 17 anos: 

 Duas fotos 3x4 atuais; 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação 

da União, Estados ou do Distrito Federal; 

 Cópia da Declaração Escolar; 

 Cópia da Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da União, Estados ou do 

Distrito Federal e CPF do responsável legal; 

 Cópia do Comprovante de Residência. 

Candidatos à vaga, na faixa etária a partir 18 anos 

 Duas fotos foto 3x4 atual; 

 Cópia da Carteira de Identidade expedida por órgãos de identificação da União, Estados ou do 

Distrito Federal e do CPF; 

 Atestado Médico, original, para a prática Esportiva (somente aos idosos a partir de 70 anos); e, 

 Cópia da Comprovante de Residência. 

 Para uso do Espaço de Convivência e Lazer: 

 Maiores de 16 anos precisam apresentar Carteira de Identidade expedida por órgãos de 

identificação da União, Estados ou do Distrito Federal; 

 Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto que deverá apresentar Carteira de 

Identidade expedida por órgãos de identificação da União, Estados ou do Distrito Federal. 
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 Para participar dos Cursos de Qualificação Social: 

Para participar dos cursos de qualificação social é necessária a apresentação de documentos que atendam 

aos requisitos exigidos no descritivo do curso. 

Custos 

Não há custos. Os serviços oferecidos são totalmente gratuitos. 

Unidades em funcionamento 

Atualmente o Programa conta com 12 (doze) Centros Olímpicos e Paralímpicos em funcionamento nas 

seguintes Regiões Administrativas do Distrito Federal: 

 Brazlândia - Bairro Vila São José, Quadra 35, AE 22 

 Ceilândia (Parque da Vaquejada) - QNP 21, P Norte 

 Ceilândia (Setor O) - QNO 9, Conjunto 1, Lote 1 

 Estrutural - Área Especial 2 - Setor Norte 

 Gama - Área Especial, Setor Central (ao lado do Estádio Bezerrão) 

 Planaltina - Setor Recreativo e Cultural Módulo Esportivo (ao lado do Restaurante Comunitário). 

 Recanto das Emas - EQ 400/600 

 Riacho Fundo I - QS 16, lote F 

 Samambaia - QS 119, Área Especial, Samambaia Sul 

 Santa Maria - Quadra Central 3, AE 4 

 São Sebastião - Quadra 2, Bairro São Bartolomeu 

 Sobradinho - Quadra 2, Setor Esportivo, Área Especial 
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Normas e regulamentações 

 Decreto nº 39.691, de 28 de fevereiro de 2019. 

Canais de atendimento 

Coordenação dos Centros Olímpicos, Paralímpicos e Espaços Esportivos - CCOP 

E-mail: ccop@esporte.df.gov.br  /  gestaocops2019@gmail.com 

Dias e horários de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

  

mailto:ccop@esporte.df.gov.br
mailto:gestaocops2019@gmail.com
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Descrição 

A utilização dos próprios, administrados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – 

SEL/DF poderá ser solicitada para a realização de eventos de natureza cultural, artística, educacional, 

recreativa, cívica, religiosa e turística, bem como para a realização de congressos, feiras, exposições e 

eventos similares, desde que observada sua adequação ao evento proposto. 

Os espaços disponíveis para essa finalidade são: 

 Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão): 
 

O Estádio Walmir Campelo Bezerra, mais conhecido como Bezerrão, é um estádio multiuso localizado na 

cidade do Gama, no distrito Federal. Seu nome é uma homenagem a Antônio Walmir Campelo Bezerra, o qual 

era o administrador do Gama, durante a construção do estádio. 

Com capacidade para receber 20.000 pessoas, o estádio, após uma grande reforma, foi reinaugurado em 

2008, suas medidas foram readequadas e hoje a arena tem sediado partidas do futebol profissional de 

Brasília, além de grandes competições nacionais. 

 Autódromo Internacional Nelson Piquet: 

O Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet, localizado no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, foi 

inaugurado em 1974 para uma corrida de Fórmula 1- extracampeonato que foi eventualmente vencida pelo 

piloto Emerson Fittipaldi.  

Sua construção foi feita em dois anos e engenheiro responsável, Samuel Dias, fez um circuito que até hoje é 

considerado um dos melhores do mundo. O que poucos sabem é que por trás das retas e curvas está o 

semblante estilizado de uma mulher tocando harpa. 

O Autódromo possui seis curvas para a esquerda e seis para a direita. A extensão é de 5.475,58 km e a maior 

reta tem 750 metros. Sua maior qualidade é o asfalto, que não possui ondulações e ainda é o original da 

construção. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emerson_Fittipaldi
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Os principais eventos realizados são a Fórmula 3 Sul Americana, a Fórmula Renault, a Copa Clio, a Stock 

Car, a Fórmula Truck, o Brasileiro de Motociclismo, os campeonato de Automobilismo, Arrancada e kart do 

Distrito Federal e os 1000 KM de Brasília, além de eventos da comunidade, shows musicais e exibição de 

veículos. 

 Ginásio Nilson Nelson; 
 

O Ginásio Nilson Nelson (antigo Ginásio de Esportes Presidente Médici) é um ginásio multiuso localizado no 

Complexo Poliesportivo Ayrton Senna. 

Com capacidade para receber 24.000 espectadores, o espaço recebe partidas de diversas modalidades do 

esporte, principalmente de voleibol, basquetebol e futsal, além de também receber shows de artistas nacionais 

e internacionais. 

 Conjunto Aquático: 
 

O Conjunto Aquático, localizado no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, oferece estrutura para treinamento 

de Nado Sincronizado, Natação, Polo Aquático e Saltos Ornamentais e possui experiência em sediar eventos 

esportivos regionais, nacionais e internacionais. 

A instalação conta com estacionamento, piscina de 50m com oito raias, tanque de saltos, além de ginásio 

para treinamento de saltos com cama elástica e fosso, sala de primeiros socorros e lanchonete.  

 Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha 

O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha é o empreendimento de maior referência no Complexo 

Desportivo Ayrton Senna, na zona central do Plano Piloto. 

Inaugurado em 1974, o estádio possuía capacidade total para 45.200 pessoas. Após a reforma de 2010-2013, 

sua capacidade foi aumentada para 72.788 pessoas, tornando-se o segundo maior estádio do Brasil perdendo 

apenas para o Maracanã.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basquetebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futsal
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3


48 

  

SERVIÇOS  
PARA VOCÊ 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS 
(visitação/realização de eventos) 

O Estádio Nacional de Brasília provou que foi construído no padrão de mais alta qualidade do mundo, 

recebendo como evento teste a Copa das Confederações (2013), a própria Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. 

 Endereço: SRPN (Setor de Recreação Pública Norte) trecho 1 

 Dias e Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. 

 E-mail: coaen@esporte.df.gov.br  /  enb@setur.df.gov.br 

 Público Alvo: População em geral 

 Dias e Horário de visitação: Sábado, das 9h às 12h. 

 É necessário agendamento? Sim. 

 Visita Guiada: com agendamento pelo e-mail: coaen@esporte.df.gov.br  /  enb.visita@setur.df.gov.br 

 Entrada: gratuita. 

 Acessibilidade: sim. Possui banheiros acessíveis, rampas e elevadores. 

 Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek 

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek é o maior parque urbano do mundo com 4,2 km². Foi fundado em 

11 de outubro 1978 com diversas atrações como parque de diversões, kartódromo, quadras de esporte, pista 

de skate, Praça das Fontes, área de hipismo, restaurantes e o Parque Ana Lídia.  

Possui uma lagoa artificial, a Lagoa dos Patos, além de uma pista para caminhadas com 10,5km de extensão. 

Possui, ainda, doze estações com banheiros distribuídas ao longo dessa pista.  

Além disso, o visitante pode contar com 10 bolsões de estacionamentos. 

 Endereço: Eixo Monumental Sul S/N, estacionamento 12. 

 Dias e Horários da administração: De segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. 

 Endereço Eletrônico: uapac@esporte.df.gov.br  /  eventos.parquedacidade@gmail.com 

 Público Alvo: População em geral. 

 Dias e Horário de visitação: Todos os dias das 5h à meia-noite. 

 Entrada: gratuita. 

mailto:coaen@esporte.df.gov.br
mailto:enb@setur.df.gov.br
mailto:coaen@esporte.df.gov.br
mailto:enb.visita@setur.df.gov.br
mailto:uapac@esporte.df.gov.br
mailto:eventos.parquedacidade@gmail.com
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 É necessário agendamento? Não. 

 Visita Guiada: não possui. 

 Acessibilidade: sim. Possui banheiros acessíveis. 

 Espaço para realização de eventos: possui diversos locais para eventos, como o Pavilhão de 

Exposições, Praça das Fontes e estacionamentos. 

 Pavilhão de Exposições 

Localizado na área central de Brasília, está de portas abertas para todas as culturas, colocando à disposição 

um amplo espaço interno de 51 mil m², estacionamentos acessíveis com mais de quatro mil vagas e uma 

capacidade de 400 estandes-padrão com pontos de luz, água e telefone. Um mundo de possibilidades para a 

realização de grandes eventos. 

 Endereço: Parque de Cidade – EPIG s/n – Asa Sul 

 Dias e Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 Endereço Eletrônico: uapac@esporte.df.gov.br  /  eventos.parquedacidade@gmail.com 

 Público Alvo: Visitantes para eventos diversos. 

 Entrada: Gratuita. 

 Visita Guiada: Não existe. 

 Acessibilidade: Banheiros adaptados. 

 Espaço para realização de eventos: Pavilhão A e Pavilhão B.  

 Necessário agendamento: Sim. 

Público alvo 

Pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos. 

mailto:uapac@esporte.df.gov.br
mailto:eventos.parquedacidade@gmail.com
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Documentos necessários 

O requerente poderá utilizar os próprios administrados pela Secretaria de Esporte e Lazer mediante 

Requerimento a ser entregue no Protocolo da SEL/DF.   

Os pedidos para a locação dos espaços deverão conter o período solicitado compreendendo, além do dia de 

realização, de treinamento ou montagem, horário e descrição detalhada do evento. 

1. Para a reserva e utilização do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão), Autódromo 

Internacional Nelson Piquet, Ginásio Nilson Nelson e Conjunto Aquático deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

 

a) DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE RESERVA DE DATA PARA LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 Ofício do Interessado (Pessoa Jurídica) endereçado ao gestor da Pasta e protocolado na 

SEL/DF. 

b) DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (10 dias úteis antes 

da data de montagem) 

 Cópia do RG e CPF do responsável pela assinatura do Termo de Autorização de Uso; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Secretaria de Segurança Pública do DF 

comunicando a realização do evento; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Vara da Infância e Juventude solicitando Alvará para 

Ingresso e Permanência de Adolescentes; 

 Contrato Social, no caso de empresas ou Estatuto Social e Ata da Assembleia de Eleição da 

Diretoria, no caso de Entidades;  
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 Comprovante de depósito por meio de guia de recolhimento, destinado ao Fundo de Apoio ao 

Esporte (CNPJ nº 02.977.827/0001-85): Conta Corrente nº 012726-2, Agência 100, Banco Regional 

de Brasília. (Estádio Bezerrão – Evento Locais e Centro Oeste); 

 Contrato com Empresa para fornecimento de grupo de gerador de energia para utilização durante 

todo período da locação; e, 

 Contrato com empresa de limpeza com no mínimo 15 (quinze) pessoas contratadas para limpeza 

do local após realização do evento; 

 Contrato com empresa de Segurança, Brigadista e Ambulância no período de preparação e 

operação do evento; 

 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria de Finanças/GDF; 

 Certidão Negativa da Receita Federal, junto a Fazenda Nacional; 

 Cheque emitido pela pessoa jurídica requerente, submetido à pesquisa prévia junto ao órgão de 

proteção ao crédito, no valor do preço público devido, a título de caução patrimonial, que ficará sob 

a guarda do setor financeiro da Secretaria e será devolvido ao interessado após a vistoria do 

espaço, desde que não sejam constatados danos ao patrimônio público. 

c) DOCUMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA (ABERTURA DOS PORTÕES) 

 Cópia do Ofício entregue ao Escritório de Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD 

comunicando realização do evento ou comprovante de pagamento da taxa do ECAD via boleto 

bancário; 

 Cópia do Licenciamento Eventual emitido pela Administração Regional de acordo com a 

localização da instalação ou espaço esportivo a ser entregue à Diretoria da instalação ou espaço 

solicitado, nos termos da Lei nº 5.281/2013 e do Decreto nº 35.816/2014. 
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2. Para a reserva e utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, Parque da Cidade 

Dona Sarah Kubitschek e Pavilhão de Exposições deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) DOCUMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE RESERVA DE DATA PARA LOCAÇÃO DOS 

ESPAÇOS 

 Ofício do Interessado (Pessoa Jurídica) endereçado ao gestor da Pasta e protocolado na 

SETUL/DF; 

 Cópia do RG e CPF do responsável pela assinatura do Termo de Autorização de Uso; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Secretaria de Segurança Pública do DF 

comunicando a realização do evento; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à SLU comunicando a realização do evento nos 

termos do Decreto 37.568, de 24/08/2016; 

 Cópia do Ofício entregue pelo Requerente à Vara da Infância e Juventude solicitando Alvará 

para Ingresso e Permanência de Adolescentes; 

 Contrato Social, no caso de empresas ou Estatuto Social e Ata da Assembleia de Eleição da 

Diretoria, no caso de Entidades; 

 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria de Finanças/GDF; 

 Certidão Negativa da Receita Federal, junto a Fazenda Nacional; 

 Cheque emitido pela pessoa jurídica requerente, submetido à pesquisa prévia junto ao órgão 

de proteção ao crédito, no valor do preço público devido, a título de caução patrimonial, que 

ficará sob a guarda do setor financeiro da Secretaria e será devolvido ao interessado após a 

vistoria do espaço, desde que não sejam constatados danos ao patrimônio público. 
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b) DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (2 dias úteis antes 

da data de montagem) 

 Pagamento de 90% do valor total do processo para a realização do evento; 

 Contrato de Limpeza, Relação da Equipe com RG e CPF; 

 Contrato de Segurança, Relação da Equipe com RG e CPF e NUCAE; 

 Contrato dos Brigadistas, Relação da equipe com RG e CPF e CRD e UTI;  

 Planta Baixa (croqui) e ARTs; 

 Garantia Patrimonial no valor total da reserva; 

 Apólice de Seguros de responsabilidade civil e de Terceiros; 

 Contrato com Empresa para fornecimento de grupo de gerador de energia e ART; 

 Cheque emitido pela pessoa jurídica requerente, submetido à pesquisa prévia junto ao órgão de 

proteção ao crédito, no valor do preço público devido, a título de caução patrimonial, que ficará sob 

a guarda do setor financeiro da Secretaria e será devolvido ao interessado após a vistoria do 

espaço, desde que não sejam constatados danos ao patrimônio público. 

c) DOCUMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA (ABERTURA DOS PORTÕES) 

 Cópia do Ofício entregue ao Escritório de Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD 

comunicando realização do evento ou comprovante de pagamento da taxa do ECAD via boleto 

bancário; 

 Cópia do Licenciamento Eventual emitido pela Administração Regional do Plano Piloto, nos termos 

da Lei nº 5.281/2013 e do Decreto nº 35.816/2014. 

Prazo 

A solicitação deverá ser protocolada até 30 (trinta) dias antes da realização do evento. 

Custos 

1) Para a utilização do Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezerrão, Autódromo Internacional Nelson 

Piquet, Ginásio Nilson Nelson e Conjunto Aquático serão cobrados os respectivos preços públicos 

estabelecidos nas tabelas abaixo, que serão recolhidos de duas formas: 
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a) Por intermédio do Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal – 

SISLANCA, gerado por Servidor responsável pelo registro do lançamento no sistema (Decreto Nº 

38.097, De 30 de Março de 2017), em favor do Tesouro do Distrito Federal, para o Ginásio Nilson 

Nelson, Conjunto Aquático e Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet, recolhidos em duas 

parcelas, sendo 20% (vinte por cento) do valor total do processo para a confirmação da data solicitada 

e os 80% (oitenta por cento) restantes na assinatura do Termo de Autorização de Uso. 
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b) Por intermédio de depósito bancário identificado, destinado ao Fundo de Apoio ao Esporte (CNPJ 

nº 02.977.827/0001-85): Conta Corrente nº 012726-2, Agência 100, Banco de Brasília-BRB, para 

eventos esportivos de caráter nacional ou internacional que se realizarem no Estádio Valmir Campelo 

Bezerra - Bezerrão. 

 

 

 
 

 

 

 

Quando se tratar de jogo de futebol será devido, no prazo de setenta e duas (72) horas após sua realização, o 

pagamento do valor equivalente a 10% (dez por cento) da renda bruta arrecadada, considerado o valor 

indicado no borderô a que se refere o inciso IV do §1º do art. 5º, da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2013. 

Quando se tratar de eventos esportivos envolvendo equipes locais, da região Centro-Oeste ou envolvendo 

clubes que disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol Séries “C” e “D”, o preço público devido será de R$ 

600,00 (seiscentos reais). 
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Autorizada a utilização do Estádio Valmir Campelo Bezerra, eventual cancelamento com menos de 7 (sete) 

dias antes da data de realização do jogo, com mudança de praça, a pessoa jurídica autorizada a usar o 

Estádio ficará com o encargo de recolher ao Fundo de Apoio ao Esporte, o valor equivalente a 5% da receita 

bruta do evento onde ocorrer, comprovado por intermédio do apurado no borderô da partida. 

2) Para a utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será devido o pagamento de preço 

público a ser recolhido por intermédio de Documento de Arrecadação - DAR, em favor do Tesouro do 

Distrito Federal, conforme disposto no Decreto nº 34.561, de 09 de agosto de 2013.  

Tratando-se de jogo de futebol, será devido, no prazo de setenta e duas (72) horas após sua realização, o 

pagamento do valor equivalente a 15% (quinze por cento) da renda bruta arrecadada, calculado sobre o 

indicado como renda bruta no borderô a que se refere o inciso IV do § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.671, de 15 de 

maio de 2013. 

Realizando-se mais de quatro jogos pelo clube mandante ou pessoa jurídica solicitante será devido o 

pagamento do valor equivalente a 13% (treze por cento) da renda bruta arrecadada, calculado sobre o 

indicado como renda bruta no borderô a que se refere o inciso IV do § 1º do art. 5º, da Lei nº 10.671, de 15 de 

maio de 2013. 

Eventual cancelamento com menos de (7) dias antes da data da realização do jogo, com mudança de praça, a 

pessoa jurídica autorizada a usar o Estádio Nacional de Brasília, ficará com o encargo de recolher ao tesouro 

do Distrito Federal, o valor equivalente a 5% da receita bruta do evento onde ocorrer, comprovado por 

intermédio do apurado no borderô da partida. 

Após autorizada a utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, eventual cancelamento com 

menos de sete (7) dias antes da data de realização do jogo, com mudança de praça, a pessoa jurídica 

autorizada a usar o Estádio ficará com o encargo de recolher ao Tesouro do Distrito Federal, o valor 

equivalente a 5% da receita bruta do evento onde ocorrer, comprovado por intermédio do apurado no borderô 

da partida. 
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Valores previstos para os eventos: 

a) que utilizem o campo e a arquibancada inferior será devido o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais);  

b) (duzentos e cinquenta mil reais);  

c) que utilizem o campo, a arquibancada, a área vip e os camarotes, será devido o pagamento de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais);  

d) que utilizem integralmente as instalações do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será devido o 

pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou 13% (treze por cento) da receita bruta do evento 

auferida com a venda dos ingressos, considerado o maior valor entre os dois. 

Não é permitida a entrada antecipada nos espaços locados para montagem e realização do evento, bem como 

para desmontagem, devendo observar o período agendado.  

O cancelamento da reserva ou do evento, por parte do requerente, não enseja a restituição dos valores pagos. 

3. A utilização do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek se sujeita ao pagamento de preço público 

para ocupação de áreas públicas com finalidade comercial ou prestação de serviços, conforme valores 

constantes do Anexo I, da Ordem de Serviço nº 8, de 2 de janeiro de 2018, publicada no DODF nº 14, de 

19 de janeiro de 2018, pág. 8. 

Os valores contratados serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação Avulso - DAR, emitido na 

página eletrônica da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme o seguinte Código de 

Receita: Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek: 4090. 

Não é permitida a entrada antecipada nos espaços locados para montagem e realização do evento, bem como 

para desmontagem, devendo observar o período agendado.  

O cancelamento da reserva ou do evento, por parte do requerente, não enseja a restituição dos valores pagos. 
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4. A utilização do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade se sujeita ao pagamento de preço 

público, conforme valores constantes do Anexo II, do Decreto nº 36.173, de 22 de dezembro de 2014. Os 

valores contratados serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação Avulso - DAR, emitido na 

página eletrônica da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme o seguinte Código de 

Receita: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade: 4524. 

Não é permitida a entrada antecipada nos espaços locados para montagem e realização do evento, bem como 

para desmontagem, devendo observar o período agendado.  

O cancelamento da reserva ou do evento, por parte do requerente, não enseja a restituição dos valores pagos. 
 

TABELA DE LOCAÇÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE DA CIDADE 

ESPAÇO 
CAPACIDA- 

DE/PAX 
PÉ DIREITO ÁREA - M² VALOR DIÁRIA 

PAVILHÃO A 14.700 6,5 29.500 R$ 18.347,51 

PAVILHÃO B 10.500 12 19.500 R$ 14.607,87 

DIÁRIA TOTAL DO PAVILHÃO R$ 32.955,38 

 

Outras informações relevantes:  

1. A reserva prévia do espaço será automaticamente desconsiderada caso o requerente não efetive o 

pagamento do percentual de 20% (vinte por cento).  

2. O cancelamento reserva ou do evento, por parte do requerente, não enseja restituição dos valores já 

pagos. 

3. Nos dias destinados a treinamento, ensaio, montagem e desmontagem do evento será cobrado, por 

dia, o percentual de 20% sobre o valor da Taxa de Uso desses espaços. 

4. Os eventos de natureza esportiva terão preferência sobre os demais eventos. 
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Isenção 

Os órgãos públicos distritais são isentos do pagamento do preço público para a utilização dos espaços e da 

retenção de caução patrimonial, quando realizarem diretamente os eventos. 

A isenção também se aplica aos jogos realizados entre as seleções brasileiras principais de quaisquer 

modalidades esportivas e seleções principais de outros países, desde que requerido pela respectiva 

Confederação Brasileira da modalidade esportiva e respeitada a disponibilidade de data para a realização do 

jogo. 

Normas e regulamentações 

 Decreto nº 39.863, de 31 de maio de 2019 

 Decreto nº 39.739, de 28 de março de 2019. 

 Ordem de Serviço nº 8, de 2 de janeiro de 2018. 

 Decreto nº 38.097, de 30 de março de 2017. 

 Decreto nº 36.173, de 22 de dezembro de 2014. 

 Decreto nº 34.798, de 05 de novembro de 2013. 

 Decreto n° 34.561, de 09 de agosto de 2013. 

Canais de atendimento 

E-mail: cgpt@esporte.df.gov.br  /  sespsubsae@gmail.com 

Horário de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

Endereço: SHCS Q. 6 BL B, 8º andar – Edifício Parque Cidade Corporate - Asa Sul – CEP: 70.308-200 - 

Brasília – DF. 

mailto:cgpt@esporte.df.gov.br
mailto:sespsubsae@gmail.com



