Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal

O QUE A SECRETARIA
TURISMO FAZ POR VOCÊ

DE

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

Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas irão facili- tar seu dia a dia.
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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
RECLAMAÇÃO

SUGESTÃO

ELOGIO

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 a sexta das 7h às 21h;
Sábado, domingo e feriados das 8h às 18h;
Ligação gratuita para telefone fixo e celular.

De segunda a sexta
das 9h às 12h e das 14h às 18h
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, ala Sul,
1º andar, Eixo Monumental
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OUVIDORIA

10 DIAS - A contar da data
de registro

20 DIAS - A contar da data
de registro

Informar as primeiras
providências adotadas
(Art. 24 do Decreto nº
36.462/2015)
Apurar e informar o
resultado (Art. 25 do
Decreto nº 36.462/2015)

DENÚNCIAS

Prazos
O prazo poderá
ser prorrogado
pelo mesmo
período de 20
dias (Art. 25 §1º,
do Decreto

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

Registro identificado
 Apresentação do documento Cadastro de Pessoa
Física - CPF.

Registro anônimo
 Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos
apresentados são verdadeiros

 Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do
Decreto nº 36.462/2015

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.

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
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SERVIÇO DE
INFORMAÇÕES
AO CIDADÃO – SIC
GASTOS

DOCUMENTOS

PROCESSOS

AÇÕES

Requisito

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.

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.

Canais de atendimento

De segunda a sexta
das 9h às 12h e das 14h às 18h
Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, ala Sul,
1º andar, Eixo Monumental
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Garantia

SERVIÇO DE
INFORMAÇÕES AO
CIDADÃO – SIC

 Segurança.
 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
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
Cadastramento de Artesões
O artesão interessado em se cadastrar, ou recadastrar, deverá telefonar no 4042-0400 ou (61) 99158-1239 ou comparecer à Coordenação de
Promoção do Artesanato, no endereço: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, ala Sul,1º andar, Eixo Monumental 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 até 10 dias úteis.
Validade da Carteira Nacional do Artesão:
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.
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)
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CADASTUR – Sistema de Cadastro dos
prestadores de Serviços Turísitcos
O Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor do turismo é uma forma de organizar, formalizar e legalizar os prestadores de
serviços turísticos no Brasil. Assim, contribui para dar credibilidade ao setor perante os consumidores/turistas, atestando que os empreendimentos e
profissionais cadastrados estão legalmente constituídos e em operação.
Com o cadastro, os prestadores de serviços turísticos conquistam benefícios como acesso e participação em programas e projetos apoiados ou promovidos
pelo Governo Federal, ações de qualificação profissional, acesso a linhas de créditos especiais e visibilidade do seu negócio no site do Cadastur.
A execução do cadastro dos prestadores de serviços turísticos é feita pelos órgãos oficiais de turismo em todas as unidades da federação, que analisam a
documentação para validação dos cadastros na nova plataforma em ambiente totalmente digital. O Ministério do Turismo, por sua vez, é o responsável por
gerenciar e manter o sistema, e também emitir o Certificado Cadastur com informações do prestador que fica disponível para consulta no site.
Compete, também ao Ministério do Turismo o trabalho de fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, conforme estabelecido na Política Nacional do
Turismo – Lei nº 11.771/2008. A fiscalização já está em andamento em todo o país.
No Distrito Federal, a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, por meio da Diretoria de Qualificação e Cadastramento Turístico é quem executa e controla o
cadastramento dos prestadores de serviços turísticos.
Como se cadastrar?
Acesse o link www.cadastur.turismo.gov.br
O cadastro deverá ser efetuado, integralmente, por meio deste sítio eletrônico observando as orientações constantes no Manual do Usuário do Cadastur,
disponibilizado no mesmo endereço eletrônico, e os seguintes procedimentos:
– Preencher o formulário eletrônico conforme a atividade a ser cadastrada no sistema.
– Aceitar o Termo de Responsabilidade disponibilizado na mesma plataforma.

Saiba Mais
De acordo com a Lei do Turismo o cadastro é obrigatório para: meios de hospedagem, agências de turismo, organizadora de eventos, acampamentos
turísticos, transportadoras turísticas, parques temáticos e o profissional guia de turismo. Para estabelecimentos como: restaurantes, bares e similares, parques
aquáticos e empreendimentos de entretenimento e lazer, locadora de veículos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico e à pesca desportiva, centros de
convenções, prestadores especializados em segmentos turísticos, prestadores de infraestrutura de apoio para eventos e casas de espetáculo e equipamentos
de animação turística, o cadastro é facultativo.
Serviço
Coordenação de Qualificação, Cadastramento e Atendimento ao Turista, da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, 1o andar.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h
(61) 4042-0400
Formas de atendimento: Presencial, por telefone ou por correio eletrônico.
Dias e horários de atendimento ao público: Dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Telefone: 4042-0400– Ramais: 2743; 2777.
Endereço: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Ala Sul, 1º andar
E-mail: regionaldf@setur.df.gov.br.
Normas:
Lei Federal nº 11.771
Lei Distrital nº 2.696
Lei Distrital nº 4.369
Lei Distrital nº 4.735
Lei Distrital nº 4.883
Lei Distrital nº 5.547
Lei Distrital nº 5.973
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CAT – Centro de Atendimento ao
Turista
O atendimento nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) é realizado presencialmente. São oferecidas informações sobre os produtos e serviços turísticos
no Distrito Federal e Entorno e distribuídos mapas, guias turísticos e materiais promocionais, de forma individual. Todo serviço é público e gratuito.

Funcionamento de segunda-feira a segunda-feira, das 9h às 18h
CAT Aeroporto – Área de desembarque do Aeroporto de Brasília
CAT Casa de Chá – Praça dos Três Poderes
CAT Setor Hoteleiro Sul – Quadra 1, próximo ao Hotel Nacional
CAT Setor Hoteleiro Norte – Quadra 1, ao lado do Kubitschek Plaza
CAT Rodoviária Interestadual – SMAS, Trecho 4, Conjunto 5, 6 – Asa Sul, Brasília – DF
CAT Torre Digital – Torre de TV Digital de Brasília, 001 – Lago Norte

Normas: Portaria nº 15

Página 9

Cerimônia de Troca da Bandeira
A Troca da Bandeira é uma das maiores expressões do Turismo Cívico do país, e ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês, na Praça dos Três
Poderes, em Brasília, às 10h.
O Evento é realizado de forma intercalado pelo Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e Casa Militar do Distrito Federal.
A Bandeira hasteada no coração de Brasília tem 286 m², fica a 100 m do chão e está fixada em local de destaque, sendo o símbolo mais importante da Nação,
a representação do patriotismo.

Público alvo
Trata-se de uma cerimônia aberta ao público.

Serviço
Cerimônia: Solenidade de Troca da Bandeira
Data: Primeiro domingo de cada mês
Local: Praça dos Três Poderes
Horário: 9h (as atrações começam as 9h, às 10h acontece a Solenidade de Troca da Bandeira)
Várias atrações são disponibilizadas através de parcerias que são realizadas com a iniciativa pública e privada.
Como assistir: Instagram (@SeturDF), Facebook (www.facebook.com/SeturDF) e YouTube (www.youtube.com/channel/UCczL5U0OSuFS1y96RYT8qng).
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Coleção de Rotas Brasília
Brasília, reúne atrativos turísticos de diversos segmentos associados ao Turismo Arquitetônico, Cívico, Cultural, Religioso, Náutico,
Rural, Ecoturismo e de Aventura, mas grande parte desses atrativos ainda é desconhecido por uma parcela significativa da população
local e de turistas de outros estados e países.
Visando diversificar a oferta de atrativos e aumentar o fluxo turístico na capital, a SETUR identificou a necessidade de formatação de
novos produtos para incrementar e promover o turismo do Distrito Federal. Para atender essa demanda, a SETUR criou e formatou
sete rotas temáticas para Brasília.
Colaboraram com a indicação de atrativos os seguintes órgãos e organizações de classe representativas dos principais segmentos
turísticos:
• Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal
• Instituto Brasília Ambiental – IBRAM
• Sindicato do Turismo Rural do Distrito Federal – RURALTUR/DF
• Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF
• Grupo de Visitação Institucional Integrada em Brasília – VIIBRA
• Federação Náutica de Brasília
A partir do mapeamento feito pela SETUR e com a validação pelas entidades consultadas, foram formatadas sete (7) rotas temáticas e
mais de 80 (oitenta) atrativos.
• Rota Cívica: Uma aula de história e cidadania por palácios, museus, monumentos e outros espaços governamentais integrantes do
grupo de Visitação Institucional Integrada VIIBRA.
• Rota Arquitetônica: Elaborada em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, reúne atrativos como
monumentos, edifícios, quadras residenciais, e outros espaços que colaboraram para transformar Brasília em um marco da arquitetura
modernista brasileira.
• Rota Cultural: Com diversos espaços geridos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, esta rota
reúne centros culturais, teatros, memoriais, palcos, bibliotecas, e outros espaços culturais de relevância para a cena criativa de
Brasília.
• Rota do Cerrado: Fruto de uma colaboração com o Instituto Brasília Ambiental e o Sindicato de Turismo Rural do Distrito Federal,
esta rota reúne atrativos de turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura, como locais históricos, unidades de conservação, parques
urbanos, cachoeiras e outros tesouros naturais do DF e entorno.
• Rota Náutica: Elaborada com pontos turísticos indicados pelo Instituto Brasília Ambiental e pela Federação Náutica de Brasília, esta
rota reúne parques localizados na orla, clubes, calçadões, monumentos e outros atrativos que evidenciam a vocação do Lago Paranoá
como destino indutor do turismo náutico em Brasília.
• Rota da Paz: Formada por espaços voltados para contemplação e meditação, esta rota reúne templos, igrejas, santuários e outros
espaços de fé, para fiéis de todas as religiões, admiradores de arte sacra e visitantes com interesse em turismo religioso, místico e
ecumênico.
• Rota Fora dos Eixos: Com atrativos indicados pelas Administrações Regionais, esta rota se propõe a apresentar a capital que existe
além do Plano Piloto. São espaços culturais, parques, sítios históricos, museus e outros pontos turísticos relevantes para compreender
as Regiões Administrativas de Brasília e suas tradições.
Além de ser um produto com grande potencial para captação de visitantes tem sido uma das ferramentas mais eficazes para a
promoção do destino Brasília.
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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 publicaçõespontuais.
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)
4042-0400 ou 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
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www.turismo.df.gov.br

(61) 4042-0400

Centro de Convenções Ulysses Guimarães Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Bairro SDC, Eixo
Monumental - CEP 70070-350 - DF
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