
SECRETARIA ESPECIAL DO 

ESPORTE
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IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA PARA O  
ESPORTE EDUCATIVO
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ES-
PORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.812.5026.5450

Essa ação orçamentária visa enaltecer a gestão de política pública voltada à 
infraestrutura esportiva, educacional, de lazer e inclusão social, no intuito de in-
centivar a atividade física, com a ampliação da oferta de instalações, através de 
construção, modernização ou reforma de espaços esportivos.

PRODUTO DA AÇÃO
A ação pode ser utilizada na implantação de ginásio de esporte, campo de futebol 
de grama, campo society, quadra poliesportiva, campo de futebol de areia, pista 
de caminhada/corrida, pista de skate, academia ao ar livre, quadra coberta, etc.

PÚBLICO ALVO
Todos os Públicos.

CUSTO ESTIMADO
AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND PROJETO APOIADO O QUE PODE SER 
APOIADO?

VALOR MÍNIMO 
DA EMENDA

5450 - implanta-
ção e moderni-
zação de infra-
estrutura para 
esporte educa-
cional, recreativo 
e de lazer

ma 30, ma 40 e 
ma 90 gnd 4

academia ao ar-livre, 
praça de lazer, play-
ground, parque infan-
til, etc.

aquisição e  
instalação R$ 100 mil

ma 30, ma 40 e 
ma 90 gnd 4

ginásio esportivo, qua-
dra coberta, quadra 
descoberta, campo de 
futebol, campo socie-
ty, pista de caminha-
da/corrida, pista de 
skate, etc.

construção, am-
pliação, redução, 
modificação, rema-
nejamento, recicla-
gem, reconversão, 
recuperação, refor-
ma, preservação, 
conservação, repa-
ração, restauração.

R$ 250 mil
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Obs: 
1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução 
de obras e serviços de engenharia. (Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria 
Interministerial nº 424/2016). 

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
E-mail: assessoria.snelis@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 3217-1818 e (61) 3217-1809
Endereço: SCS Quadra 09, Asa Sul, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre B, 
10° andar, Brasília/DF – CEP: 70308-200

mailto:assessoria.snelis@cidadania.gov.br
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APOIO A ATIVIDADES 
E PROJETOS ESPORTIVOS
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE 
ESPORTE, EDUCAÇÃO, LAZER, INCLUSÃO SOCIAL E LEGADO SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.812.5026.20JP

Busca atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com a oferta 
de múltiplas vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer com 
vistas ao desenvolvimento integral, com ênfase nas ações intersetoriais, prio-
rizando população em áreas de vulnerabilidade social e beneficiando povos e 
comunidades tradicionais, financiando e capacitando gestores, professores, mo-
nitores e agentes sociais de esporte e lazer, adquirindo e distribuindo material 
didático, esportivo e equipamentos e outras ações, implantando uma política 
de acompanhamento e avaliação, fomentando a realização de eventos de lazer 
para difusão da cultura do lazer e apontando o esporte e lazer como direito so-
cial, fomentando e difundido a produção e gestão do conhecimento, por meio de 
pesquisas, eventos científicos, apoio a periódicos e publicações e a implantação 
de centros de desenvolvimento da pesquisa, bem como apoiar ações ligadas 
aos estudos, diálogos e práticas de esporte e lazer.

PRODUTO DA AÇÃO
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. Tem por objetivo oferecer atividades de múl-
tiplas vivências esportivas para estudantes de diversas faixas etárias, no con-
traturno escolar. O programa é dividido em três vertentes: Padrão – crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos; Paradesporto – pessoas com deficiência a partir de 
6 anos de idade; e universitário – discentes das universidades

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE. O Programa se desenvolve a partir 
da implantação de espaços de núcleos de esporte recreativo e lazer, como a pra-
ças, quadras, salões paroquiais, ginásios esportivos, campos de futebol e os clubes 
sociais. Neles, a partir da atuação dos agentes sociais e coordenadores do Progra-
ma, as atividades de esporte e lazer e manifestações culturais e artísticas são pra-
ticadas, democratizando o acesso ao esporte recreativo e de lazer à comunidade.
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PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL. O Programa visa a prática de exercícios físicos, 
atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso, contribuindo para que o es-
porte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. 

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS DE ESPORTE, LAZER E INCLUSÃO SOCIAL. 
Realização de eventos/competições que possibilitem e incentivem a prática de 
vivências esportivas com a finalidade de contribuir para a integração dos prati-
cantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na 
preservação do meio ambiente, bem como competições estudantis decorrentes 
dos sistemas de ensino, de formas assistemáticas de educação e de calendários 
oficiais. Nesta ação são apoiados os seguintes eventos:

1. Ação brincando com esporte - Visa democratizar o acesso aos eventos 
de esporte e lazer proporcionando a crianças (a partir de 06 anos) e 
adolescentes a prática esportiva e recreativa nos dois períodos anuais 
de férias escolares. Deverão ser criados ambientes de convivência lú-
dica, de lazer e de desafios, utilizando os equipamentos públicos e so-
ciais dos parceiros envolvidos ou, ainda, espaços privados devidamente 
cedidos para essa finalidade (como unidades escolares, centros espor-
tivos, parques, clubes, praças e quadras esportivas de outras institui-
ções), e que apresentem condições adequadas para o desenvolvimento 
das atividades.

2. Eventos e competições educacionais - Estruturar e apoiar competições 
estudantis, alcançando o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 
formação para a vivência esportiva, sendo evitada a hiperseletividade e 
a hipercompetitividade de seus praticantes.

3. Eventos e competições de participação - Promover e apoiar eventos de 
esporte e lazer, inclusive os de criação nacional, identidade cultural, na-
tureza comunitária, interdisciplinar e participativa e realizar ou viabilizar a 
participação em eventos que possibilitem a iniciação e a vivência espor-
tiva, compreendendo modalidades praticadas com a finalidade de contri-
buir com a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na pro-
moção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente. 

4. Eventos Científicos - Promover e apoiar projetos de eventos científicos 
e tecnológicos de intercâmbio e formação, desenvolver ações ligadas à 
produção e difusão da informação, do conhecimento e da memória do 
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esporte educacional, recreativo e de lazer, via: apoio a grupos de estudos 
e pesquisa, em regime complementar e por tempo determinado; realiza-
ção de concursos, com premiação e divulgação dos trabalhos; ações que 
promovam a consolidação de redes de intercâmbio científico e tecnoló-
gico nacional e internacional; apoiar publicação, via meios eletrônicos e 
físicos, de livros, artigos científicos, catálogos, anuários e periódicos cien-
tíficos nos campos do esporte educacional, recreativo e do lazer.

PÚBLICO ALVO
Todos os Públicos.

CUSTO ESTIMADO
AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA MODALIDADE GND O QUE PODE SER APOIADO? VALOR MÍNIMO 
DA EMENDA

20jp - desen-
volvimento de 
atividades e apoio 
a projetos e even-
tos de esporte, 
educação, lazer, 
inclusão social e 
legado social

ma 30, ma 40,  
ma 50 e ma 90

gnd 3 programa segundo tempo padrão - pst 
- núcleo com 100 beneficiados R$ 129 mil

gnd 3 programa segundo tempo universitário 
– pst - núcleo com 300 beneficiados R$ 122 mil

gnd 3  
e gnd 4

programa esporte e lazer da cidade 
-pelc- núcleo com 300 beneficiados R$ 350 mil

gnd 3  
e gn4 

programa vida saudável - núcleo com 
200 beneficiados R$ 258 mil

gnd 3

ação brincando com esporte - núcleo 
com 400 beneficiados R$ 109 mil

eventos educacionais R$ 100 mil

eventos de participação R$ 100 mil

eventos científicos acadêmicos e de 
gestão e fomento a pesquisas R$ 100 mil

 

Obs:
1. Valor mínimo de R$ 100 mil (Art. 9º, inciso V, da Portaria Interministe-
rial nº 424/2016). 

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social
E-mail: dedap@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 3217-9530
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, 12º Andar, Asa Sul - 
CEP: 70.308-200, Brasília/DF.

mailto:dedap@esporte.gov.br
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DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL 
MASCULINO E FEMININO E DEFESA 
DOS DIREITOS DO TORCEDOR
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL MASCULINO 
E FEMININO E DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.811.5026.20JO

Desenvolvimento de programas e ações de incentivo à prática do futebol, mas-
culino e feminino, visando a plena potencialidade desta modalidade esportiva 
na cadeia produtiva do país, com a realização de estudos técnicos, eventos de 
integração sociais, apoio a criação torneios e campeonatos de participação re-
gional e nacional.

PRODUTO DA AÇÃO
PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO: O Programa Seleções do Futuro visa 
incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva na mo-
dalidade futebol para crianças e adolescentes, buscando garantir com quali-
dade o direito constitucional ao esporte, por meio da implantação de núcleos 
de futebol de base, masculino e feminino, com idade de 6 a 17 anos, em todo 
o território nacional.

TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR: Nesta ação é possível a apre-
sentação de proposta para a realização de competições em todas as ramifica-
ções do futebol (Futsal, Futebol de Campo, Beach Soccer, etc.) nas categorias 
femininas e masculinas, abrangendo todas as faixas etárias no intuito de forta-
lecer a política pública de acesso ao esporte nacionalmente.

ACADEMIA & FUTEBOL: Apoiar a produção e difusão científica nas universida-
des e institutos federais relacionada ao futebol e defesa dos direitos do torcedor, 
com a realização de cursos de formação continuada relacionado ao futebol e 
futsal, eventos científicos e núcleos de incentivo.
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PÚBLICO ALVO
Atletas, Torcedores, Governos Estaduais, Municipais e Distrital, Universidades e Ins-
titutos Federais, Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos e a População em geral. 

CUSTO ESTIMADO
AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA GND PROJETO APOIADO: O QUE PODE SER APOIADO? VALOR MÍNIMO 
DA EMENDA

20jo - promoção e 
apoio ao desenvol-
vimento do futebol 
masculino e femi-
nino e defesa dos 
direitos do torcedor

gnd 3
programa seleções do 
futuro - núcleo com 200  
beneficiados

recursos humanos; material 
esportivo; uniforme e evento 
internos

R$ 200 mil

gnd 3
torneios regionais de 
futebol amador - mínimo 
de 500 beneficiados

recursos humanos; material es-
portivo; uniformes; premiação 
(troféu/medalhas); arbitragem

R$ 100 mil

gnd 3
Cursos e eventos  
científicos e fomento  
a pesquisas

Passagem aérea, hospeda-
gem, pró-labore, material de 
divulgação, produção de livro.

R$ 100 mil

Obs:
1. Valor mínimo de R$ 100 mil para Convênios e Termos de Fomento 
(Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria Interministerial nº 424/2016). 

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor
E-mail: snfdt@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 3217-1959 / 3217-1778 
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, 12º Andar, Asa Sul
CEP: 70.308-200, Brasília/DF

mailto:snfdt@cidadania.gov.br
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GESTÃO, MANUTENÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DA REDE 
NACIONAL DE TREINAMENTO
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: GESTÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDE NACIONAL  
DE TREINAMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.811.5026.216T

GESTÃO DA REDE NACIONAL DE TREINAMENTO: Adequação e aperfei-
çoamento das instalações da Rede Nacional de Treinamento referente às 
despesas relativas a modernização e adequação de espaços físicos, aquisi-
ção e contratação de serviços gerais, especializados e de pessoal; aquisição 
de equipamentos e materiais laboratoriais; materiais de apoio e esportivos; 
transporte de bens e pessoas; despesas de manutenção com os centros de 
treinamento construídos e/ou modernizados para os Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016. 

PREPARAÇÃO DE ATLETAS: Treinamento e aperfeiçoamento dos atletas da 
base ao alto rendimento, com o intuito de detectar, selecionar e desenvolver 
talentos esportivos nas modalidades olímpicas e paraolímpicas

REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS: Rea-
lização de cursos, seminários, intercâmbios e outros ligados ao desenvolvimento 
de estudo e da prática do esporte de alto rendimento, no âmbito das ciências do 
esporte e das práticas esportivas de alto rendimento

PESQUISA CIENTÍFICA: Prover meios desportivos de condições para o desen-
volvimento de pesquisa científica e tecnológica na área do esporte; sistematizar 
e divulgar métodos, processos, técnicas e resultados de pesquisas científicas.

PRODUTO DA AÇÃO
A implementação da ação dar-se-á por contratações e aquisições realizadas di-
retamente pelo Ministério da Cidadania e, de forma descentralizada, por meio de 
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convênios e outras formas de repasses com entes públicos e entidades privadas 
sem fins lucrativos, especialmente aquelas do Sistema Nacional do Desporto.

PÚBLICO ALVO
Atletas, treinadores, equipe multidisciplinar, pesquisadores e gestores envolvi-
dos com detecção, formação, preparação e treinamento de atletas da base ao 
alto rendimento

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
E-mail: snear_see@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 3429-6855
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate, 12º andar. 

mailto:fabio.goncalves@cidadania.gov.br
mailto:rafael.santos@cidadania.gov.br


58

PREPARACÃO DE ATLETAS E  
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS  
HUMANOS PARA O ESPORTE  
DE ALTO RENDIMENTO
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: PREPARAÇÃO DE ATLETAS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA 
O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.811.5026.20YA

Apoio financeiro complementar visando prover condições necessárias para 
a detecção, formação, preparação e destreinamento de atletas de alto rendi-
mento. Apoio às seleções brasileiras de alto rendimento, em todas as moda-
lidades esportivas, no intuito de prover condições para o máximo desempe-
nho esportivo para representação oficial do Brasil em competições esporti-
vas internacionais.
 
Apoio à organização, realização e participação em eventos esportivos, cur-
sos, seminários, congressos, conferências, intercâmbios e outros eventos 
ligados ao desenvolvimento de estudo e da prática do esporte de alto ren-
dimento. Os recursos destinam-se ainda a viabilizar a participação de repre-
sentações brasileiras em competições internacionais e em treinamentos e 
intercâmbios internacionais.

PRODUTO DA AÇÃO
Os recursos destinam-se à capacitação de recursos humanos para o esporte de 
alto rendimento, ao pagamento de pessoal especializado e de apoio, ao custeio 
de equipe técnica multidisciplinar para planejamento, treinamento e acompa-
nhamento de atletas, à contratação de serviços e a aquisição de equipamentos 
técnico-esportivo, material de apoio e administrativo.

PÚBLICO ALVO
Atletas, técnicos, professores e profissionais da área esportiva de alto rendimento.
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CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
E-mail: snear_see@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 3429-6855
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate, 12º andar. 

mailto:fabio.goncalves@cidadania.gov.br
mailto:rafael.santos@cidadania.gov.br
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PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO PARADESPORTO NACIONAL
PROGRAMA: ESPORTE
AÇÃO: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARADESPORTO NACIONAL 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.55101.27.812.5026.21CK

Fomento de ações, programas, instalações, equipamentos, pesquisas e projetos 
diversos com vistas ao desenvolvimento do paradesporto nacional e o desporto 
para surdos em conformidade com a legislação esportiva nacional.

PRODUTO DA AÇÃO
Apoio a projetos que promovam o desenvolvimento do paradesporto nacional 
como instrumento de educação, de saúde, de lazer e de inclusão social e tam-
bém do paradesporto de alto rendimento; pesquisas científicas; aquisição de 
equipamentos paradesportivos; infraestrutura paradesportiva.

PÚBLICO ALVO
Pessoas com deficiência, atletas paradesportivos, técnicos, treinadores, pes-
quisadores e demais membros ligados ao treinamento e ao desenvolvimento 
do paradesporto.

CONTATO DA ÁREA RESPONSÁVEL
Secretaria Nacional do Paradesporto 
E-mail: gab.seesp@cidadania.gov.br
Telefone: (61) 2030-3841
Endereço: Esplanada dos Ministério, Bloco A, 5º andar.

mailto:gab.seesp@cidadania.gov.br
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