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O QUE A SECRETARIA DE 
TURISMO DO DF 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 Turismo do DF você encontrará informações claras e acessíveis sobre 

quem somos, o que fazemos e os serviços que oferecemos. Bem informado, você poderá 

melhor exercer sua cidadania ao acompanhar a execução das ações governamentais e 

avaliar os nossos compromissos assumidos. 

 

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

estamos sempre buscando formas para você colaborar com os serviços públicos presta- 

dos por qualquer instituição pública do Distrito Federal. 

 

Aqui, você também encontrará informações e orientações sobre como se comunicar com 

a Secretaria de Turismo do DF e utilizar os seus serviços. 

 

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

Carta – acesse www.ouvidoria.df.gov.br . 

 

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

tar seu dia a dia. 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/
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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 
 

 

ELOGIO RECLAMAÇÃO SUGESTÃO 
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Central 162 www.ouvidoria.df.gov.br Presencial 

De segunda a sexta das 7h às 21h 

Sábado, domingo e feriados das 8h às 18 h 

*Ligação gratuita para telefone fixo. 

**Não recebe ligação de aparelho celular. 

 

De segunda a sexta 

das 9h às 12h e das 14h às 17h 

Anexo do Palácio do Buriti, 

12º andar, sala 1.203 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/
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10 DIAS 

A contar da data de registro 

20 DIAS 

A contar da data de registro 

 
Apurar e informar o resultado 

(Art. 25 do Decreto nº 

36.462/2015) 

Informar as primeiras provi- 

dências adotadas 

(Art. 24 do Decreto nº 

36.462/2015) 

SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

OUVIDORIA 
 

 

Prazos 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

O prazo poderá 

ser prorrogado 

pelo mesmo 

período 

de 20 dias 

(Art. 25 §1º, do 

Decreto 
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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 

Registro anônimo 

 Haverá análise preliminar para 

confirmar se os fatos apresentados 

são verdadeiros. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Normas e Regulamentações 
 

 

 Lei nº 4.896/2012 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html 

 Decreto nº 36.462/2015 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/ 

Decreto_36462_23_04_2015.html 

 Instrução Normativa nº 01/2017 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ 

c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html 

Se sua manifestação não for atendida pelo órgão responsável 

pela resposta, você pode recorrer à Ouvidoria-Geral, 

que é a 2ª instância para os serviços de ouvidoria. 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/espaco-do-ouvidor/legislacao-e-normativos/decretos.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html


Página 7 
 

SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

AO  CIDADÃO - SIC 
 

Tipos de informações 
 

    
 
 
 

 
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 Jurídi- 

cas – CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira 

Funcional, Carteira de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservis- 

ta). 

 Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida. 

 Endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comuni- 

cações ou da informação requerida. 

AÇÕES PROCESSOS DOCUMENTOS GASTOS 
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SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES 

AO CIDADÃO - SIC 
 

 

 
 

 

Canais de atendimento 
 

 
 

De segunda a sexta 

das 9h às 12h e das 14h às 17h 
 

Anexo do Palácio do Buriti, 
12º andar, sala 1.203 

 

www.e-sic.df.gov.br Presencial 

Importante 

Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que exija 

trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e informações, servi- 

ço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entida- 

de. 

http://www.e-sic.df.gov.br/
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 Segurança. 

SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

SERVIÇO        

DE INFORMAÇÕES 

AO CIDADÃO - SIC 

 Atendimento por equipe especializada. 

 Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à infor- 

mação. 

 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 passa- 
do o prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será dada pela 
autoridade de monitoramento em até 5 dias. 

 
 

Normas e Regulamentações 
 Lei nº 4.990/2012 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/ 

Lei_4990_12_12_2012.html 
 

 Decreto nº 34.276/2013 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/ 

Decreto_34276_11_04_2013.html 
 

 Instrução Normativa nº 02/2015 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/ 

cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html 

G
ar

an
tia

s 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
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SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 
SERVIÇO 

DE INFORMAÇÕES 

AO CIDADÃO - SIC 

 
Prazos 

 

 

Prazo para apresentação 
10 dias 

 Resposta da autoridade 
até 5 dias

 
 

  Na 3ª instância o prazo 
pode ser prorrogado en- 
quanto estiver em análise.

RECURSO 

20 DIAS 
A contar da data de 

registro 

+10 DIAS 
Mediante justificativa 

1ª instância 

2ª instância 

 
3ª instância 
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SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

                         CADASTRAMENTO DE 
ARTESÕES 
 
O artesão interessado em se cadastrar, ou recadastrar, deverá telefonar (61) 99158-1239 ou comparecer 
à Coordenação de Promoção do Artesanato com agendamento prévio para demonstração da produção 
artesanal. 
  
No caso de cadastramento coletivo, o representante da associação ou núcleo de produção deverá entrar 
em contato para agendar data, horário e local para que os técnicos da Secretaria procedam com a 
avaliação da produção artesanal do grupo. 
  
No dia agendado, acontecerá a avaliação dos produtos artesanais por uma equipe responsável pela 
análise e classificação dos produtos considerando a técnica utilizada, matéria-prima e qualidade de 
acabamento, de acordo com as diretrizes do Programa de Artesanato Brasileiro – PAB; 
  
Se aprovado, o cadastro do artesão será inserido no banco de dados do Sistema de Informações 
Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB, para que a Carteira do Artesão seja emitida e entregue ao 
interessado. 
  
Documentos e exigências: 
Ter 16 anos ou mais; 
01 foto 3×4, recente; 
RG e CPF (original e cópia); 
Comprovante de residência no Distrito Federal, com CEP, atualizado e em nome do interessado a obter a 
Carteira (original e cópia); 
Apresentar 2 peças prontas para venda, de cada técnica a ser cadastrada; 
Levar matéria-prima para iniciar a confecção de outro produto ou fazer um vídeo com (para os casos de 
uma técnica que leva muito tempo para confeccionar); 
No caso de renovação, apresentar cópia da última Carteira Nacional do Artesão. 
Se o artesão tiver cadastro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) não 
precisará fazer nova demonstração de habilidade quando da renovação da Carteira, exceto se desejar 
acrescentar nova técnica para ser inserida na carteira do artesão. 
  
Prazo para entrega da Carteira do Artesão: em até10 dias úteis. 
  
Validade da Carteira Nacional do Artesão tem validade de 06 (seis) anos e o seu uso é obrigatório em 
todos os eventos de divulgação, promoção e comercialização do Programa do Artesanato Brasileiro – 
PAB,  e a sua renovação é submetida aos mesmos requisitos previstos no cadastramento. 
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Agendamento para a emissão da Carteira Nacional do Artesão 
A Secretaria de Turismo do Distrito Federal abriu a agenda de 2019 para cadastramento individual e 
coletivo de artesãos no Distrito Federal. Artesãos, grupos informais, instituições públicas e privadas podem 
solicitar avaliação da produção artesanal com o objetivo de emitir a Carteira Nacional do Artesão. Os 
atendimentos individuais são realizados no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os Grupos 
recebem visita técnica no local indicado na solicitação.  O serviço é gratuito e pode ser solicitado mediante 
preenchimento e envio do formulário de solicitação de cadastramento. 
  
A Carteira Nacional do Artesão tem validade de 06 (seis) anos, é emitida gratuitamente seguindo as 
orientações constantes na Base Conceitual do Artesanato Brasileiro, o seu uso é obrigatório em todos os 
eventos de divulgação, promoção e comercialização do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB. Propicia 
outras vantagens, tais como: Participação em feiras de artesanato nacionais e internacionais; Participação 
em oficinas e cursos de artesanato ofertados pelo PAB; Isenção da cobrança de ICMS de produtos 
artesanais comercializados no Distrito Federal; Emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFAe 
mediante cadastro junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. 
  
  
  
  
SERVIÇO 
Secretaria de Turismo 
Unidade de Gestão do Artesanato 
Endereço: SDC Eixo Monumental – Lote 5 Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Ala Sul 1º andar, 
Brasília DF – CEP: 70070-350 
Telefone:(61) 99158-1232 (cadastramento e renovação) 
E-mail: artesanato@setur.df.gov.br – 
Site: www.turismo.df.gov.br 
Dias e horários de atendimento ao público: de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
  
Normas: 
Portaria nº 1.007-SEI, de 11 de junho de 2018. (Base Conceitual do Artesanato Brasileiro) 

mailto:artesanato@setur.df.gov.br
https://www.google.com/url?q=http://www.turismo.df.gov.br&sa=D&ust=1532528628324000&usg=AFQjCNEc-mNB6x_KEMNczb25OGP0wb1-zw
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SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

OBSERVATORIO DO TURISMO DO DF  
O Observatório do Turismo do DF é uma ferramenta para gestão, planejamento e monitoramento do 
fenômeno turístico, por meio da qual são obtidos dados sobre ocupação hoteleira, arrecadação de 
impostos do setor, números de embarque e desembarque, perfil do turista, dentre outras informações, 
além de publicações como Boletim de perfil, anuário Estatístico, e outras publicações pontuais. 
  
O portal www.observatorioturismo.df.gov.br é de livre acesso e contém informações atualizadas 
constantemente. O Observatório tem como objetivo pesquisar, analisar, apontar tendências e divulgar 
informações do mercado turístico do Distrito Federal. 
  
Para a obtenção de dados, o interessado deverá enviar e-mail com a identificação do solicitante e o 
detalhamento dos dados de interesse com justificativa, ou descrição de dúvidas. 
  
No caso de solicitação de informações, gráficos, base de dados, ela será analisada, tratada e 
encaminhada ao solicitante em até 10 dias úteis. Com prioridade de atendimento para instituições de 
ensino e pesquisadores da área, seguido por empreendimentos e investidores e sociedade civil. 
  
Para o esclarecimento de dúvidas, a área técnica entrará em contato com o solicitante para esclarecer e 
realizar o passo a passo no portal para que ele utilize a ferramenta com autonomia. Quando for uma 
sugestão, ela será analisa e será dado retorno ao solicitante em até 10 dias úteis. O atendimento também 
poderá ocorrer presencialmente, com agendamento via e-mail. 
  
Prazo: Após a solicitação, em até 10 dias úteis do envio da solicitação. 
Telefones: (61) 99185-3207 
Endereço: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – SDC, 
Eixo Monumental, Lote 05, Ala Sul – Térreo, Brasília – DF – 1º andar. 
E-mail da área: observatorio@setur.df.gov.br. 
  
Normas: 
Portaria nº 25, de 05 de dezembro de 2014: aprova o manual para edição e alimentação do portal 
observatório do turismo do distrito federal; 
Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012, dispõe sobre a política de turismo do distrito federal; 
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, dispõe sobre a política nacional de turismo, define as 
atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico. 

 

http://www.observatorioturismo.df.gov.br/
mailto:observatorio@setur.df.gov.br
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SERVIÇOS 
PARA VOCÊ 

 
 

RESERVA DO MEZANINO DA TORRE DE 
TV 
 
 
O segundo monumento turístico mais visitado em Brasília, a Torre de TV atrai aproximadamente 12 mil 
visitantes por semana. Com 230 metros de altura, o atrativo está estrategicamente localizado no centro da 
cidade. Apesar de ter se tornado importante atrativo turístico, a Torre foi inaugurada em 1967 para receber 
as antenas de emissoras de rádio e televisão. É um dos pontos projetados pelo criador de Brasília, o 
arquiteto e urbanista Lucio Costa, tendo como inspiração a Torre Eiffel de Paris. 
  
O mezanino da Torre de TV se divide em duas áreas, ambas com 4,5 metros de altura, com capacidade 
para até 150 pessoas, respectivamente, das áreas de 181 e 303 metros quadrados. A visitação do espaço 
ao público em geral funciona de terça-feira a domingo, das 9 às 19 horas. 
  
A locação do Mezanino da Torre de TV se sujeita ao pagamento de preço público, conforme valores 
abaixo. 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: Mezanino da Torre de TV: 4103. 
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 MEZANINO DA TORRE DE TV 

ESPAÇO CAPACIDADE PÉ DIREITO ÁREA – M² VALOR DIÁRIA 

ÁREA 1 100 4,5 181,18 R$ 2.900,00 

ÁREA 2 200 4,5 303,44 R$ 4.900,00 

DIÁRIA TOTAL DO MEZANINO R$ 7.800,00 

  
Endereço: Eixo Monumental S/N, Jardim Burle Marx 
Público Alvo: População em geral. 
Entrada: Gratuita 
É necessário agendamento? Não. 
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Dias e Horário de visitação do Mezanino e Mirante: de terça-feira a domingo, das 9h às 20h. 
Dias e Horário de funcionamento da Feira: de terça a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a 
domingo, das 9h às 18h. 
  
Dias e Horário de funcionamento da Fonte Luminosa: 
Modo Ornamental: de terças a sextas, das 17h30 às 19h – ininterruptamente. Sábados, domingos e 
feriados, das 10h30 às 17h30 a cada 40 minutos (das 13h10 às 14h30 desligada).  
Modo Música Livre: sábados, domingos e feriados – às 18h30 e às 19h30 – apresentações de 40 minutos. 
Visita Guiada: não possui. 
Acessibilidade: sim. Possui banheiros acessíveis, elevadores, escadas rolantes e rampa. 
Espaço para realização de eventos: podem ocorrer eventos tanto no Mezanino (capacidade para 150 
pessoas) quanto no térreo e gramado da Torre. Telefone: (61) 3226-0153 :: 3224-3351. 
  
Documentos: 
DECRETO_N_36.173_DE_22_DE_DEZEMBRO_DE_2014_-_Secao_01_-_268 
PORTARIA Nº 19 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 
Lei Nº 5281 – licenciamento para eventos 
COMPLEXO_TORRE_DE_TV-PB_-_áreas_para_locação 
Nova Relação-de-Documentação-de-Eventos– 
NOVO FORMULÁRIO-DE-SOLICITAÇÃO-DE-RESERVA-TORRE-DE-TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/DECRETO_N_36.173_DE_22_DE_DEZEMBRO_DE_2014_-_Secao_01_-_268-2.pdf
http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/PORTARIA-N%C2%BA-19-DE-27-DE-NOVEMBRO-DE-2017-2.pdf
http://www.turismo.df.gov.br/reservaaluguel-do-centro-de-convencoes-ullysses-guimaraes/lei-no-5281-dispoe-sobre-licenciamento-para-eventos/
http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/COMPLEXO_TORRE_DE_TV-PB_-_aeras_para_locacao.pdf
http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/Nova-Rela%C3%A7%C3%A3o-de-Documenta%C3%A7%C3%A3o-de-Eventos-.docx
http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/NOVO-FORMUL%C3%81RIO-DE-SOLICITA%C3%87%C3%83O-DE-RESERVA-TORRE-DE-TV-2.doc
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