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Objetivo
Ampliar oferta de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a
iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social das grandes cidades
brasileiras.

Outras características

PROGRAMA CIE

• Composição com a Rede Nacional de Treinamento, garantindo capilaridade à 
infraestrutura.

• Equipamento multiuso para identificar talentos e formar atletas.

• Incentivo à prática esportiva em áreas de alta vulnerabilidade social.

• Estímulo ao desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional.



INVESTIMENTO NO ESPORTE

• COMBATE AO SEDENTARISMO: 45,9% dos
brasileiros são sedentários (DIEsporte
2015). Sedentarismo: doença do século,
porta de entrada para vários males
(colesterol, cardiovasculares, depressão,
diabetes, etc).

• SAÚDE: Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a cada dólar investido no
esporte, economiza-se 3,2 na saúde.

Figura: Morro da Mineira, Rio de Janeiro/RJ
Fonte: www.globoesporte.globo.com

Importante facilitador do
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:
realização do desenvolvimento e da
paz ao promover a tolerância e o
respeito e empoderamento das
mulheres e dos jovens, indivíduos e
comunidades, bem como aos objetivos
da saúde, educação e inclusão social
(Agenda 2030)



Política Nacional de Esportes (Resolução nº 05/2005):
Incentivar o desenvolvimento de talentos esportivos em potencial e aprimorar o 
desempenho de atletas e paraatletas de rendimento, promovendo a democratização 
da manifestação  esportiva.

Políticas Setoriais do Esporte (Resolução nº 10/2006):
Ampliar o acesso ao esporte de alto rendimento e adequar a infraestrutura à
formação da base do EAR.

Plano Decenal (2010) – III Conferência Nacional do Esporte:
Prevê a implantação da Rede Nacional de Treinamento, na qual está inserido o CIE.

Legado Olímpico (Portaria nº 14/2013): maior projeto dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, assegurando o máximo legado para a sociedade brasileira.

INICIAÇÃO ESPORTIVA



Relatório TCU 
sobre Esporte 

de Alto 
Rendimento -

2011 

Grande contingente de crianças/jovens sem
acesso à iniciação da prática esportiva: não
há disponibilidade de escolas de iniciação
desportiva nas diversas modalidades.

Plano nacional com o objetivo de universalizar
a iniciação à prática esportiva, de modo a
garantir a todas as crianças e jovens, que
desejem se desenvolver no esporte, a
oportunidade de frequentar escolinhas de
modalidades, com condições mínimas de
transporte e alimentação e equipamento
adequado ao nível da inicialização.

INICIAÇÃO ESPORTIVA



Fornecer tipologias de projeto padronizado, 
permitindo a escolha por parte do tomador:

Modelo I – Ginásio

Modelo II – Ginásio e quadra descoberta

Modelo III – Ginásio e estrutura de Atletismo.

Atender regiões vulneráveis.

Ter aderência com outras ações/programas 
públicos.

Fomentar a Gestão da instalação.

Algumas premissas do Programa



MODELO I

Características dos projetos



MODELO I

Obs.: Terreno 
mínimo de 
2.500m2

Características dos projetos



MODELO II 
Acrescenta quadra externa

Características dos projetos



MODELO II

Obs.: Terreno 
mínimo de 
3.500m2

Características dos projetos



MODELO III
Acrescenta Estrutura de atletismo

Características dos projetos



MODELO IIIObs.: Terreno mínimo 
de 7.000m2

Características dos projetos



Ginásio padrão: quadra de 40 m x 20 m;  altura de 
12 m; piso sintético com camada de resina de 
poliuretano. 

Arquibancada (177 lugares no simples; 122 no 
modelo reversível)

Espaços: academia; enfermaria; vestiários; copa; 
sala de professores / técnicos; depósito; salas de 
administração. 

Requisitos de acessibilidade (rampas, plataforma 
elevatória, banheiros adaptados, portas mais 
largas, espaço para cadeiras nas arquibancadas).

Materiais  de boa qualidade que permitem 
conforto térmico e acústico.

Características dos projetos



GINÁSIO – QUADRA SIMPLES

Características dos projetos



GINÁSIO – QUADRAS  REVERSÍVEIS

Características dos projetos



• Atletismo

• Basquetebol

• Boxe

• Handebol

• Judô

• Lutas

• Tênis de Mesa

• Taekwondo

• Vôlei

• Esgrima

• Ginástica Rítmica

• Badminton

• Levantamento de 
Peso

1 MODALIDADE NÃO-OLÍMPICA: Futsal

• Esgrima de cadeira de 
rodas

• Judô

• Halterofilismo

• Tênis de Mesa

• Voleibol Sentado

• Goalball

6 MODALIDADES 
PARAOLÍMPICAS

13 MODALIDADES 
OLÍMPICAS

Pode ser um Centro de Especializado de alguma modalidade!! 

Características dos projetos



Legislação

Portaria nº 14 de 1º de fevereiro de 2013

Data
Abril/2013

Municípios Elegíveis
Regiões metropolitanas de Belém,
Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, São Paulo, Campinas,
Baixada Santista, Curitiba e Porto Alegre,
Região Integrada do Entorno do Distrito
Federal, cidades com população acima de
70 mil habitantes do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste; e acima de 100 mil
habitantes no Sul e Sudeste. Lista completa
foi divulgada no site do Ministério do
Esporte.

Histórico - Etapa Inscrição



Limite de propostas/
município

Histórico - Etapa Inscrição



Requisitos para a seleção
I - disponibilidade de terreno em localização, condições de acesso e características
geotécnicas e topográficas adequadas para a implantação dos Centros de Iniciação ao
Esporte do PAC 2, conforme o Manual de Instruções;
II - compromisso do proponente com a gestão, o funcionamento e a manutenção do
equipamento e com a continuidade das atividades relacionadas ao desenvolvimento das
modalidades esportivas do esporte de alto rendimento;
III - possuir órgão específico responsável pelo desenvolvimento do Esporte (secretaria,
diretoria, autarquia ou equivalente).

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
• Regiões de alta vulnerabilidade social;

• Complementação de obras do programa Minha Casa Minha Vida;

• Situação fundiária que permita rápido início de obra;

• Porte populacional e/ou localização.

Histórico - Etapa Inscrição



Para formalizar a inscrição

• Disponibilizada senha para os municípios; e

• Inserção dos dados e documentos no site do CIE.

Dados solicitados na inscrição

 Dados do município;

 Dados gerais do terreno;

 Caracterização da área atendida: nº de bairros, situação fundiária, população;
estimativa da população, renda média estimada das famílias beneficiadas,
equipamentos sociais existentes, obras de urbanização;

 Estrutura institucional para o esporte, programas esportivos em
desenvolvimento, vocação esportiva, parcerias com entidades desportivas;

 Compromisso de gestão e manutenção do equipamento; dentre outros.

Histórico - Etapa Inscrição



Histórico - Etapa Inscrição



Pontuação das propostas

Premissas:

• Disponibilidade orçamentária e financeira no Orçamento Geral da União (ou 
do Ministério do Esporte); e

• Convergência das propostas com os requisitos e critérios de priorização 
definidos na Portaria, e as orientações contidas no Manual de Instruções 
para Seleção dos Centros de Iniciação ao Esporte.

Pontuação dos terrenos 
apresentados nas propostas

Histórico - Etapa Seleção



Publicação da Legislação pertinente:

Portaria 298/2013 que contém os seguintes pontos principais:

...

Art. 8º Municípios devem elaborar o Plano de Gestão e Manutenção

e é condicionante para a aprovação da prestação de contas final do
termo de compromisso.

Evento realizado:

Realização do 1º Workshop Técnico
em Dezembro/2013.

Histórico - Etapa Seleção



285 unidades selecionadas no país

263 municípios contemplados

Todas as unidades da Federação 
com pelo menos uma unidade

Unidades por região: 
• 8% Centro Oeste (22 unidades)
• 10% Norte (28 unidades) 
• 13% Sul (38 unidades) 
• 29% Nordeste (82 unidades) 
• 40% Sudeste (115 unidades)

Histórico - Etapa Seleção

CIE - Lista das cidades com modelo e bairro.pdf


• Adaptação do
Projeto Básico às
condições do
terreno e legislação
local;

• Disponibilizado R$
15 mil para essa
adaptação

Fornecimento de projetos 
padronizados aos 
proponentes:

 Modelo I – Ginásio;
 Modelo II – Ginásio + 

Quadra Poliesportiva;
 Modelo III – Ginásio + 

Complexo de Atletismo.

• Ginásio: Simples ou 
Reversível.

• Velocidade de vento: 40 m/s, 
45 m/s e 50 m/s.

Histórico - Etapa Contratação



Documentação para  
contratação:

Apresentar Termo de 
Referência para 
contratação da adaptação 
do Projeto (ME elaborou 
modelo de TR pré-aprovado 
para interessados) 

269 Termos de 

Compromissos assinados 
sem cláusula suspensiva

Histórico - Etapa Contratação



Instituir a Unidade Gestora Local:

Composta, no mínimo, pelos seguintes 
membros: 

 01 engenheiro ou 01 arquiteto, 
responsável pelo acompanhamento do 
projeto e da obra; 

 01 membro do Órgão Municipal 
responsável de Esporte; 

 01 membro da Comissão de Licitação; 
 Gestor/fiscal do Contrato/Termo de 

Compromisso do CIE, como interlocutor 
do ME e a CAIXA.

Histórico - Etapa Contratação



Muitos municípios com UGL defasada!!

Para alterar Unidade Gestora Local:

 Solicitar a lista dos cadastrados para o ME, caso não tenha; 
 Enviar e-mail para cie@esporte.gov.br – indicar exclusões e inclusões; 
 No caso de  inclusões, enviar:

 Nome;
 CPF;
 E-mail da pessoa;
 Telefone (fixo e celular);
 Cargo na prefeitura;
 Função na UGL.

Fonte: Portal do Professor - Mec

Histórico - Etapa Contratação

mailto:cie@esporte.gov.br
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15951


• Aceitação prévia dos projetos na CAIXA:

 Formação de Grupo de Trabalho conjunto com a 
CAIXA;

 Análise da compatibilidade dos documentos do 
projeto: peças gráficas, memorial descritivo, 
orçamentos e demais peças técnicas;

 Aprovação prévia das quantidades dos itens fixos;

 Itens variáveis em função do terreno e legislação,
precisam de verificação da CAIXA local;

 Participação em videostreaming com Gerências 
Regionais de Engenharia da CAIXA para 
esclarecimentos;

 Manual de orçamento.

Histórico - Etapa Contratação



1ª Etapa – Sondagem, Projeto de Fundação e Projeto de Implantação (Adaptação)
Entrega na CAIXA: 31/12/2015 (Portaria nº 253/2015 do ME)
Aceite da CAIXA: 30/09/2017 (Portaria nº 204/2018 do ME) – prazo da Portaria
483/2016 foi ampliado em função da troca de gestores no início de 2017 (final).

2ª Etapa - Construção do CIE
Aceite Licitação da Obra: até 30/12/2017 (Portaria nº 204/2018 do ME) – prazo da
Portaria 483/2016 foi ampliado em função da troca de gestores no início de 2017
(final).
Início da obra: até 30/12/2017 (Portaria nº 348/2016 do MPDG – Lista I e II do AIO)
Fim da Obra: até 30/12/2018 (Portaria nº 348/2016 do MPDG)

CRONOGRAMA

Histórico - Etapa Contratação

NOVOS AIOs – IMPORTANTE INICIAR A OBRA



Situação atual:

136 Termos de Compromisso      

ativos 

134 Municípios  atualmente 

beneficiados

Todas operações com 

Autorização de Início de Obra (AIO)

Os CIEs fazem parte do orçamento 

inicial do PAC-2: R$ 967 milhões

Valor atual: R$ 482,4 milhões 

Histórico - Situação Atual

Fonte: Base COPAC/CAIXA de 28/06/2018

CIE - Lista das cidades com modelo e bairro.pdf
CIE - Lista das cidades com modelo e bairro.pdf


Histórico - Situação Atual

44% do Valor 
Liberado

62% do VR 
Total

Dados Orçamentários e Financeiros:

Saldo médio em conta: R$ 1.090.000,00

54% do VR 
Total

Valor Repasse  

(R$)

Valor 

Empenhado (R$)

Valor Liberado 

Pelo Gestor (R$)

Valor Repasse   

Desbloqueado 

(R$)

Saldo em Conta 

(R$)

482.325.940,67 299.352.416,43 264.986.037,12 116.545.735,79 148.440.301,33

56% do Valor 
Liberado



Histórico - Situação Atual

Dados Físicos:

SITUAÇÃO QUANTIDADE

Inauguradas 8

Em andamento 68

Paralisadas 16

AIOs novos 44

UF Municípios beneficiados Empreendimento

UF RIO BRANCO - AC Modelo III

MG UBERABA - MG Modelo II

PR ARAPONGAS - PR Modelo II

PR MARINGA - PR Modelo I

RJ PETROPOLIS - RJ Modelo I

SP BARUERI - SP Modelo I

SP FRANCO DA ROCHA - SP Modelo II

SP SANTANA DE PARNAIBA - SP Modelo II

Inauguradas



Histórico - Situação Atual



Histórico - Situação Atual



a. Sistema de Monitoramento 
do ME

c. Planilha de Necessidade 
Financeira

 Periodicidade: semanal

Acompanhamento do ME

b. Base CAIXA

 Periodicidade: 
semanal

Fontes de informação:



Obs.: defasagem provocada pelo prazo de vistoria estabelecido 
pelo Manual do PAC.

Acompanhamento do ME



Acompanhamento do ME



Explorem os materiais disponibilizados no site do CIE

Ferramentas disponíveis



a. Caderno Técnico-Operacional – responsabilidade das partes

b. Apresentações dos eventos técnicos: programa, obra e gestão.

Ferramentas disponíveis



c. Manual de Instruções para Contratação  e Execução dos Programas e Ações do 
Ministério do Esporte (Portaria 54/2014)

d. Manuais Técnicos importantes:

Plano de Gestão

Manual de Obras 
do TCU

Ferramentas disponíveis



e. Publicação da Legislação pertinente no site do CIE 

Ferramentas disponíveis



f. Sistema de Monitoramento:

 Periodicidade: mínimo mensal
 Importância/Responsabilidade: adequado acompanhamento e suporte do 

ME, quando necessário.
 Liberação de Recursos.
 Alimentação pelos componentes da UGL.

Ferramentas disponíveis



g. Transparência Pública

Canal de comunicação 
com a sociedade; e 

Triangulação da 
informação.

Ferramentas disponíveis



Ferramentas disponíveis



Ferramentas disponíveis



Ferramentas disponíveis



Atualização 
Semanal

Ferramentas disponíveis



h. Relatórios de evolução das obras 

Solicitação 
CGU / 

atualização 
mensal

Ferramentas disponíveis



DADOS DE COMUNICAÇÃO

 Informativos e Comunicados – via mala direta para os componentes da UGL 
(aproximadamente 1.100 componentes de UGL cadastrados.

 Atendimento individualizado - presencial ou por telefone.

 Esclarecimentos via e-mail – caixa postal cie@esporte.gov.br.

Ano Quantidade de Esclarecimentos

2013 1640

2014 2350

2015 1166

2016 426

2017 931

Total 6.513

Excluídos: Informativos, 
Comunicados, atendimentos 
a outras áreas do ME, 
projetista, CAIXA, MPOG.

Informativos e comunicados – mais de 76 
mil.

Ferramentas disponíveis



Promoção ou Participação em Eventos Técnicos:

• Workshop  Técnico - Dez/2013;

• Encontro Regional Nordeste – Agosto/2014;

• Encontro Integração CIE – Nov/2014;

• Workshop sobre Gestão de Equipamento 

Esportivo – Dez/2014;

• Ativação dos CEUS (convidado 

palestrante) – Anápolis, Horizonte, 

Petrolina, Macapá – 2015.

• 1º Workshop CIE – 2017

• 1º Workshop CIE - 2018

Ferramentas disponíveis



Projetos disponíveis para
cessão.

Providências para cessão dos projetos:

a. Envio de ofício em meio físico e escaneado para
cie@esporte.gov.br;

b. Informações necessárias:
• Modelo I, II ou III;
• Tipo de ginásio: simples ou reversível
• Velocidade de vento: 40, 45 ou 50 m/s

c. Providências posteriores:
• Adequação do projeto ao terreno e à legislação
local.

Ferramentas disponíveis

mailto:cie@esporte.gov.br


Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.  

Boas Práticas identificadas



Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.  

Boas Práticas identificadas



Auditoria do TCU em 2014 – identificadas boas práticas.  

Boas Práticas identificadas



OBRIGADO
Brasília, 05 de Julho de 2018

cie@esporte.gov.br


