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1.PREÂMBULAR 

O presente Roteiro de Elaboração da Proposta, elaborado pela SECRETARIA DE ESTADO 

DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SETUL/DF, qual foi desenvolvido 

com base nas necessidades e realidades encontradas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

do Distrito Federal – COP’s, desvendadas também através das políticas públicas efetivadas 

desde 2009, é parte integrante do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2017-

SETUL/SUBCOP, o qual estabelece regras para o CERTAME e o TERMO DE COLABORAÇÃO 

dele derivado, e está de acordo com A Lei  Nacional n° 13.019/2014 e Decreto Distrital n° 

37.843/2016, bem como com base nas orientações do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal e da Controladoria Geral do Distrito Federal relativas à matéria. As regras 

estabelecidas neste documento são subordinadas e complementares às regras do Edital de 

Chamamento, a que é vinculado. 

 

1.1.PÚBLICO-ALVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Consubstanciam em Organização da Sociedade Civis interessadas nos aspectos legais e 

institucionais do presente Roteiro de Elaboração da Proposta: 

a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 

resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidas mediante o exercício de suas atividades e que os aplique integralmente 

em seu objeto social, de forma imediata ou por meio de fundo patrimonial ou 

fundo de reservas, com experiência prévia na realização, com efetividade, do 

objeto da parceria ou de natureza semelhante e que possuam capacidade técnica e 

administrativa para a atuação complementar no Programa “Centros Olímpicos e 

Paralímpicos–COP’s” do Distrito Federal, especificamente nas Regiões 

Administrativas de Brazlândia e Recanto das Emas; 

b) Demais Organização da Sociedade Civis e/ou órgãos delimitados na legislação de 

regência. 

 



 

1.2. DA RESPONSABILIDADE PELO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

1.2.1 A Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos é de responsabilidade do Governo 

do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e 

Lazer do Distrito Federal. 

1.2.2 O objeto a ser executado no COP localizado nas Regiões Administrativas de 

Brazlândia e Recanto das Emas será coordenado pela Subsecretaria de Centros 

Olímpicos e Paralímpicos e Espaços esportivos e Coordenação dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos e Espaços Esportivos. 

1.2.3 O Monitoramento, Avaliação e Fiscalização do objeto do TERMO DE 

COLABORAÇÃO será efetivado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e 

pela Comissão de Gestão da Parceria, instituídas por meio de Portaria da Secretária 

de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal. 

1.2.4 Assinarão, obrigatoriamente, o TERMO DE COLABORAÇÃO, o representante legal 

da Organização da Sociedade Civil bem como o Subsecretário dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos e Espaços Esportivos da Secretaria Adjunta de Esporte da 

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, em conjunto 

com duas testemunhas devidamente qualificadas no referido instrumento.  

 

2.CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 - O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, 
TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, seleciona ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 

para executar em regime de mutua cooperação, projeto pedagógico de fomento ao 
esporte e lazer, interligado a ações de desenvolvimento social nos Centros Olímpicos e 
Paralímpicos de Brazlândia e Recanto das Emas, promovendo o desenvolvimento de 
atividades, nas manifestações do “esporte educacional, de participação e rendimento”, 
bem como eventos esportivos, culturais e de lazer, qualificação social, aquisição de 
materiais esportivos e demais ações sócio educacionais esportivas. 

2.2 - A seleção em questão compreende, especificamente, as atividades dos Centros 
Olímpicos e Paralímpicos de Brazlândia e Recanto das Emas, conforme descrito no Edital 
de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2017-SETUL-SUBCOP e seguirá os critérios dispostos 
na legislação delineada no preâmbulo deste Roteiro de Elaboração da Proposta, sem 
prejuízo da aplicabilidade das demais normas aplicáveis à espécie.  

 

2.3 - O TERMO DE COLABORAÇÃO possibilitará à Secretaria de Estado do Esporte, Turismo 
e Lazer do Distrito Federal cumprir as Diretrizes dos COP’s, as quais visam atingir todas as 
dimensões do esporte, com prioridade para o esporte educacional, esporte de 
participação e o esporte de rendimento, incorporando à dinâmica da afirmação cultural e 
de cidadania. 



2.4 - Os serviços, previstos neste Roteiro de Elaboração da Proposta e no Edital em 
epígrafe, serão prestados por Organização da Sociedade Civil apta a receber o apoio 
financeiro, na forma de transferência de recursos públicos, classificadas por meio de Edital 
de Chamamento Público e por se tratar de unidade desportiva de grande porte, almeja-se 
disponibilizar atendimento sócio-educativo esportivo, para, aproximadamente, 4.750 
(quatro mil setecentos e cinquenta) alunos, assim distribuídos 

COP REGIÃO 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATENDIMENTOS/VAGAS 

 

Centro Olímpico e 

Paralímpico de Brazlândia  

Centro Olímpico e 

Paralímpico do  Recanto das 

Emas 

 

Brazlândia 

 

 Recanto das Emas 

2.375 alunos 

 

2.375 alunos 

 

3.OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

O presente Roteiro de Elaboração da Proposta tem por objeto a celebração de TERMO DE 

COLABORAÇÃO entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do 

Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal-SETUL e Organização da Sociedade Civil, 

com experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, e que possua capacidade técnica e administrativa comprovada para 

consecução de políticas públicas, em regime de mútua cooperação, com apoio financeiro, 

na forma de transferência de recursos públicos, através de projeto pedagógico de fomento 

ao esporte e lazer interligadas à ações de desenvolvimento social no Centro Olímpico e 

Paralímpico localizado nas Regões Administrativas de Brazlândia e Recanto das Emas, 

desenvolvendo atividades esportivas em diversas modalidades, focadas nos segmentos 

“educação, participação e rendimento”, realização de eventos esportivos, culturais e de 

lazer, qualificação social, aquisição e gestão de material esportivo, formação de atletas e 

demais ações, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. Este instrumento 

de convocação seguirá os critérios dispostos na Lei Nacional nº 13.019/2014 e Decreto 

distrital n° 37.843/2016, e, por fim, desenvolvendo atividades nas áreas de: 

 

A. PROGRAMAS INTEGRADOS DE ESPORTE E LAZER. 

Fomento a práticas que subsidiem programas intersetoriais das áreas do esporte e 

do lazer, desenvolvidos nos mencionados COP’s, integrados com outras áreas da 

política social do Distrito Federal, como educação, segurança, saúde, trabalho, 

juventude, cultura, desenvolvimento social, dentre outras. 

 

 

 

 

 



B. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DE ESPORTE E DE LAZER. 

Efetivação de ações de natureza socioeducativa e esportiva nos COP’s localizado 

nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Recanto das Emas, levando em 

consideração as demandas e necessidades da população e das políticas 

desenvolvidas, com as seguintes modalidades esportivas: 

 

� CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE BRAZLÂNDIA: atividade física orientada, 

atletismo, atletismo (PCD), basquetebol, basquete em cadeira de rodas, bocha (PCD), 

desenvolvimento motor I e II, futebol de areia, futebol society, futsal, ginástica 

localizada, hidroginástica, jiu jitsu, karatê, natação, natação (PCD), parabadminton, 

tiro com arco (PCD), voleibol, voleibol sentado; 

� CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DO RECANTO DAS EMAS: atividade física 

orientada, atletismo (PCD), basquetebol, bocha (PCD), desenvolvimento motor I e II, 

futebol de areia, futebol society, futsal, ginástica localizada, hidroginástica, 

hidroginástica (PCD),  karatê, natação, natação (PCD), parabadminton, voleibol,; 

 

Observação: Modalidades diversas poderão ser inseridas pela proponente. 

 

3.1 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA COP’S 

3.1.1 GERAIS  

 

Contribuir, através de atividades de esporte e lazer, integradas a outras formas de 

atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento pessoal e social de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos, incluindo pessoas com deficiência, em situações de 

dificuldades, risco e vulnerabilidade social. 

 

3.1.2 ESPECÍFICOS 

� Oportunizar à comunidade um local seguro e com qualidade para o desenvolvimento 

do esporte e do lazer; 

� Abrir espaço para que seja viabilizada às pessoas com deficiência, através do esporte e 

lazer, uma melhora na qualidade de vida; 

� Potencializar o foco no atendimento de crianças, jovens, pessoas com deficiência e 

pessoas idosas, para manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, contribuindo 

no combate ao sedentarismo e às doenças crônico-degenerativas associadas; 

� Oportunizar, além das atividades esportivas, outras ações interligadas às atividades 

culturais e sociais, bem como, incentivar atos que possam fomentar manifestações, 

podendo ser, dependendo do plano de trabalho, meio-ambiente, dependência 

química, políticas afirmativas de direitos e sexualidade, por meio de palestras e/ou 

demais eventos/ações; 

� Fomentar na comunidade o conceito, os princípios e os valores olímpicos; 

� Oportunizar o desenvolvimento esportivo de rendimento no âmbito do Centro 

Olímpico e Paralímpico; 

� Cooperar para o aperfeiçoamento e/ou aquisição de novas habilidades dos alunos. 



 

3.2 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

3.2.1 As atividades dos programas deverão ser realizadas em três turnos (matutino, 

vespertino e noturno), abertas ao público alvo, de terça à sexta, das 06:45 às 21:45 

horas, aos sábados 07:00 às 12:00 horas e, aos sábados e domingos, das 09:00 às 

16:00 horas, aberto a comunidade, podendo, de acordo com a necessidade e interesse 

da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal do Distrito 

Federal, alterar a programação de funcionamento, inclusive quanto aos horários e 

dias. 

3.2.2 Para que o objetivo da Parceria seja alcançado é necessário o atendimento ao usuário 

através de um programa realizado pelos profissionais que atuarão nos COP’s, além da 

execução das atividades esportivas. 

3.2.3 Cada faixa etária de atendimento possui características próprias de público, horário, 

carga semanal, duração da atividade, modalidade e conteúdo, sendo levado em 

consideração para a elaboração das propostas e desenvolvimento das atividades com 

segurança, qualidade e a eficácia necessária, os seguintes aspectos: 

a) Para cada equipamento esportivo existente nos COP, deverá ser planejada a oferta 

de, pelo menos, uma modalidade; 

b) Na proposta deverá constar a distribuição das modalidades com o cuidado de 

disponibilizar vagas para todas as faixas etárias, de modo que haja possibilidade de 

participação de todos nos programas e projetos de parcerias; 

c) O conteúdo da modalidade doravante denominada “aula” deverá ter a duração 

mínima, de 50 (cinquenta) minutos.; 

d) A construção e a inclusão de novos subprogramas e projetos de parcerias serão 

receptivas, quando seu objeto de atender as Diretrizes dos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos e os interesses da comunidade; 

e) Para garantir a qualidade da modalidade não se deve permitir o excesso de 

inscritos em cada subprograma; 

f) Visando ao atendimento do público que busca, aos finais de semana, um local para 

lazer, e usufruir com toda a sua estrutura física disponível; 

g) Os eventos têm funções que traduzem papéis fundamentais no projeto de: 

motivação, como as competições, os desafios e os amistosos; integração, 

buscando a participação das famílias e da comunidade em geral; educação social, 

através dos passeios, de comemoração de datas históricas, e da participação em 

eventos externos que possibilitem a comparação da realidade com o 

conhecimento de exemplos positivos. Para permitir o alcance dessas funções, os 

eventos poderão ser classificados através das seguintes denominações: 

▪ EVENTOS DA TURMA: aniversariantes do mês, desafios de equipes, passeios, e 

outros. 

▪ EVENTOS DOS COP’S: Festa de Natal/Família, Dia das Crianças, etc. 

▪ EVENTOS DOS PARCEIROS E COMUNITÁRIOS: eventos específicos pré-definidos 

e autorizados pelas Coordenações dos COP’s. 

 

 

 



h) Através da participação da equipe profissional dos COP’s na busca de parcerias 

com outras Secretarias e ou Organização da Sociedade Civil, poderão ser 

executadas atividades de cultura, saúde, meio ambiente, diversidade, sociais, e 

outros, em benefício das atividades, comunidade e atendimento à proposta 

política do Governo do Distrito Federal. 

3.2.4 As atividades pedagógicas executadas pela Organização da Sociedade Civil seguirão o 

calendário de funcionamento dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito 

Federal, inclusive quanto aos pontos facultativos delimitados pelo Governo do Distrito 

Federal no Diário Oficial do Distrito Federal, salvo determinação diversa, específica e 

expressa, emitida pela Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito 

Federal do DF. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COP’s 

Os primeiros 30 (trinta) dias após a assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO serão 

reservados para a organização e implantação da proposta pedagógica, com o respectivo 

planejamento das ações a serem executadas, devendo a Organização da Sociedade Civil 

assumir imediatamente a Parceria, com vistas a prover a organização dos serviços neste 

período.  

3.4 INDICADORES E METAS DOS CENTROS OLÍMPICOS 

1. SATISFAÇÃO COM OS 

SERVIÇOS PRESTADOS.  

Relaciona-se a satisfação dos alunos inscritos nas diferentes 

modalidades e dos participantes nas atividades educacionais e 

culturais. 

 

INDICADOR 1 TAXA DE ATENDIMENTO 

Método de cálculo 

Relação entre o número de pessoas atendidas nas diferentes 

modalidades e dos interessados em atividades educacionais e 

culturais e o número máximo de atendimento possível com base 

na capacidade instalada. 

META 

Esporte Educacional: Preenchimento de 75% de participantes nas 

atividades oferecidas de acordo com as vagas disponibilizadas 

durante o período. 

Esporte Participação: 35% das instalações esportivas do COP, 

ocupadas nos finais de semana, e atender 10% da disponibilização 

das vagas ofertadas no respectivo COP, por mês. 

Pessoa com Deficiência: Preenchimento de 3% das vagas 

disponibilizadas nas atividades oferecidas. 

Fonte de verificação 
Matrículas realizadas/Pautas/controles de 

presença/relatórios/fotos 

INDICADOR 2 NÍVEL DE SATISFAÇÃO INDIVIDUAL 

Método de cálculo 

Pesquisa para aferir o nível de satisfação individual dos alunos 

com os serviços prestados nos COP’S. O indicador deve ser 

representado em valores percentuais. Amostra de 10% por 



categoria. 

META 
75% dos participantes, considerem ótimo ou bom os serviços 

prestados durante o período. 

Fonte de verificação Questionário especifico. Pesquisa semestral 

 

4. DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

4.1 Os serviços deverão ser executados pela Organização da Sociedade Civil dentro dos 

padrões de qualidade, segurança e garantia, conforme a necessidade da Secretaria 

de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal do Distrito Federal. 

4.2 A Organização da Sociedade Civil fica compelida a atender os prazos e condições 

estabelecidos no edital, às especificações e quantidades constantes do Roteiro de 

Elaboração da Proposta, atendendo às cláusulas do TERMO DE COLABORAÇÃO, em 

conformidade com as necessidades da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e 

Lazer do Distrito Federal do Distrito Federal. 

4.3 Os serviços serão avaliados para fins de verificação quanto ao cumprimento das 

exigências contidas no edital, Roteiro de Elaboração da Proposta e TERMO DE 

COLABORAÇÃO, por meio de Comissões Instituídas pela Secretaria de Estado do 

Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sob pena de não aceitação dos 

serviços prestados. 

4.4 O recebimento dos comprovantes pela Comissão Instituída pela Secretaria de 

Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal não exime a 

responsabilidade da Organização da Sociedade Civil pela correta prestação do 

serviço, devendo a Organização da Sociedade Civil substituir de imediato, sem ônus 

adicional, os profissionais que tenham conduta desrespeitosa, ou que não atendam 

às exigências do TERMO DE COLABORAÇÃO, sob pena de ser considerada 

inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Projeto e 

nas legislações que regem a matéria. 

4.5 Os serviços serão prestados no referido COP, de acordo com as estipulações do 

TERMO DE COLABORAÇÃO a ser firmado e consoante delimitação entabulada no 

Plano de Trabalho aprovado. 

4.6 O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

na forma da legislação vigente, por igual período. 

INDICADOR 3 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES LOCAIS 

Método de cálculo 
Total de participação em competições realizadas no Distrito 

Federal. 

META 4 competições por ano. 

Fonte de verificação Fotografias/relatórios/boletins/Midia 

  



4.7 A Organização da Sociedade Civil deverá instruir os profissionais que apoiarão as 

atividades para tratar os usuários com educação e respeito, independentemente 

da situação, dentro e fora das atividades. 

4.8 O não cumprimento das cláusulas e normas passará por avaliação da Secretaria de 

Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, e se constatada qualquer 

irregularidade haverá o cumprimento das penalidades estabelecidas nas cláusulas 

do TERMO DE COLABORAÇÃO, neste Roteiro de Elaboração da Proposta e na 

legislação de regência, no que couber.  

4.9 O repasse será efetuado conforme o cronograma de desembolso aprovado pela 

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, conforme o 

Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil adjudicada. 

4.10 A elaboração das escalas dos profissionais é de competência exclusiva da 

Organização da Sociedade Civil. 

 

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 O serviço objeto deste Chamamento Público deverá ser fornecido gratuitamente e 

em rigorosa e estrita obediência às exigências contidas neste Roteiro de 

Elaboração da Proposta e que serão parte integrante do TERMO DE 

COLABORAÇÃO. 

5.2 A responsabilidade pelo recebimento e atesto do serviço objeto do presente 

documento ficará a cargo da Comissão Instituída e designada pela Secretaria de 

Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, a ser ratificado pela 

unidade especializada que deverá manter como foco a observação em aspectos 

como a segurança, a quantidade, a qualidade do serviço prestado, frequência e 

fornecimento de números e, se necessário, gráficos, através de relatórios que 

integralize todas essas informações. 

 

 

6. DA COMUNICAÇÃO COM A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO 

FEDERAL 

 

A comunicação entre a Organização da Sociedade Civil convenente e a Secretaria de 

Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal dar-se-á por meio exclusivamente 

oficial. Toda a documentação será assinada com logomarca oficial devidamente numerada 

e, caso necessário, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. A Subsecretaria dos 

Centros Olímpicos e Paralímpicos e Espaços Esportivos/Coordenação dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos e Espaços Esportivos serão responsáveis para receber 

documentos e encaminhá-los às unidades administrativas responsáveis. 

 

 

 

 

 



7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Para garantir o equilíbrio econômico financeiro do termo de colaboração, bem como 
considerando a Decisão n.º 5901/2015, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, 
deverá constar na Proposta de Plano de Trabalho, a possibilidade de formalização de 
repactuação bem como de reajuste de preços, observadas as regras da IN - SLTI/MPOG nº 
02/2008. 

7.1.1 A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação de celebração de termo 
aditivo para alteração do valor individualizado da respetiva meta constante no Plano de 
Trabalho aprovado pela SETUL, desde que decorridos no mínimo 12 (doze) meses da data 
de aprovação do plano de trabalho, com observância do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 
ou outro índice determinado pelo Distrito Federal. 

7.1.2 As repactuações serão precedidas, obrigatoriamente, de solicitação da contratada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção 
coletiva que fundamenta a repactuação, não podendo ser aplicado, na respetiva meta que 
se pretende ajustar, cumulativamente com o IPCA, ou outro índice determinado pelo 
Distrito Federal. 

7.2 Será impedida de participar como membro das Comissões de Seleção, Monitoramento 

e Avaliação e de Gestão da parceria, pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha 

mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das Organização da Sociedade Civil 

partícipes. 

7.3 É expressamente vedado à Organização da Sociedade Civil convenente promover a 

contratação direta de empresas controladas pelo mesmo grupo empresarial. 

7.4 As metas estabelecidas na proposta elaborada pela Organização da Sociedade Civil, 

deverão estar em consonância com os Indicadores previstos neste “Roteiro de Elaboração 

da Proposta”. 

7.5 Quanto aos bens adquiridos no âmbito do TERMO DE COLABORAÇÃO, inclusive 

uniforme, não poderá constar a logomarca da Organização da Sociedade Civil e sim, 

somente, do Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e 

Lazer do Distrito Federal, uma vez que os bens remanescentes pertencerão ao Distrito 

Federal. 

7.6 A fim de que o objeto contratual seja executado com eficácia e eficiência, consoante 

exegese do art. 37, caput, da Constituição Federal, o corpo pedagógico e/ou diretivo 

contratado no âmbito do TERMO DE COLABORAÇÃO poderá participar de eventos, jogos, 

cursos de capacitação, palestras e workshops e correlatos, dentro ou fora dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos, desde que seja de interesse da Secretaria de Esporte, Turismo e 

Lazer do Distrito Federal ou da Organização da Sociedade Civil, sendo que, neste último 

caso, aprovado pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, ocasião em 

que as horas executadas no curso valerão como horas trabalhadas. 



7.7 Poderão ser executadas ações, eventos, projetos, aulas, fora da estrutura do Centro 

Olímpico e Paralímpicos, desde que aprovado previamente pela Coordenação dos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos e Espaços Esportivos, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento 

dos objetivos do Programa, momento em que os Professores e demais integrantes do 

corpo pedagógico e/ou diretivo poderão ser convocados para atuarem nessas ocasiões. 

7.8 Constarão como anexos do instrumento de parceria o plano de trabalho, que dele é     

parte integrante e indissociável. 

 

8. DESCRIÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO 

 

O Centro Olímpico e Paralímpico abaixo discriminado são complexos esportivos de grande 

porte com assistência de média e alta complexidade, que tem as seguintes formações: 

 

 

1- BRAZLÂNDIA (localizado na QD 35 AE 03 VILA SÃO JOSÉ) 

 

 

Área do Centro Olímpico  

Total: 15.948,48 m² 

Área construída: 8.545,27 m² 

 

- Equipamentos existentes: 

 

1. Prédio de Administração 

2. Quadra polivalente coberta 

3. Quadra poliesportiva descoberta 

4. Vestiário para piscinas 

5. Parque aquático formado por uma piscina semiolímpica aquecida e uma piscina 

infantil 

6. Pista de atletismo com piso sintético 

7. Guarita de entrada 

8. Área de lazer 

9. Equipamento de Ginástica 

10. Campo de futebol society – grama sintética 

11. Play ground 

12. Quadra de areia 

 

 

 

 

 

 



2- RECANTO DAS EMAS (Sub Centro 400/600) 

 

 

Área do Centro Olímpico  

Total: 23.644,3 m² 

Área construída: 9.432,93 m² 

 

- Equipamentos existentes: 

 

13. Prédio de Administração 

14. Quadra poliesportiva coberta 

15. Quadra poliesportiva descoberta 

16. Vestiário para piscinas 

17. Parque aquático formado por uma piscina semiolímpica aquecida e uma piscina 

infantil 

18. Pista de atletismo com piso sintético 

19. Guarita de entrada 

20. Campo de futebol society – grama sintética 

21. Equipamento de Ginástica 

22. Área de Lazer 

23. Quadra de areia 

 

 


