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Passo a Passo para cadastro de 

Programas/Projetos esportivos



PASSO 1

Cadastro dos Programas/projetos 

• Clique na aba “Programas/Projetos” e 

escolha a opção “Cadastrar”.



• Clique em “Cadastrar novo Programa/Projeto”



• Preencha os campos solicitados. 

Obs.: Os campos com asterisco são obrigatórios.

• No campo “Modalidades praticáveis”, não desmarque 

nenhuma opção.

• Clique em “Pesquisar Programas/Projetos”.



• Verifique se o programa/projeto que deseja cadastrar já

não foi cadastrado anteriormente (dentro do mesmo ano).

Obs: Caso você tenha cadastrado o mesmo

programa/projeto em anos anteriores, é necessário

cadastrá-lo novamente para o novo ano base.

• Se você identificar o programa/projeto que deseja

cadastrar, clique em “Alterar dados” e/ou “Alterar

Etapas” e/ou “Alterar Galeria”.

• Caso contrário, clique em “Cadastrar Novo

Programa/Projeto”.



• Preencha o campo “Nome do 

Programa/Projeto”. 

• Logo após, clique em “Escolher Estrutura 

Cadastrada”.



• Preencha os campos indicados.

Obs.: Os campos com asterisco são

obrigatórios.

• Clique em Pesquisar no mapa.



• Encontre a estrutura esportiva do 

Programa/Projeto que deseja cadastrar e 

clique em “Selecionar”. 



• Selecione as “Modalidades praticáveis” no 

Programa/Projeto.

• Logo após, clique em “Avançar”.



• Caso você tenha realizado os passos corretamente, verifique a 

mensagem:  “O CADASTRO DO PROGRAMA/PROJETO FOI 

FINALIZADO”. 

• Você poderá inserir uma galeria de imagens com banners, 

folders, fotos entre outros materiais para divulgação do seu 

Programa/Projeto.

• Para comprovar participação no Programa/Projeto, clique em 

“Concluir” e siga as instruções do PASSO 2.



PASSO 2

Seleção do Programa/Projeto
• Após cadastrar o Programa/Projeto, clique em

“Selecionar”.

• Preencha os campos solicitados e clique em

“Pesquisar Programa/Projeto”.



• Escolha o Programa/Projeto que deseja comprovar 

e clique em “Selecionar para comprovação”.



• Após selecionar o Programa/Projeto, 

Clique em “Comprovar”.



• Selecione o ano de exercício do

Programa/Projeto que deseja comprovar

(Filtrar).

• Escolha na tabela o Programa/Projeto

que deseja comprovar e clique em

“Comprovar Participação”.



• Clique em “Inserir” para incluir as 

modalidades, participantes  e documentos 

de comprovação do Programa/Projeto.



• Preencha os campos e clique em “Salvar”.

Obs.: Os campos com asterisco são 

obrigatórios. 



• Caso tenha realizado os procedimentos 

anteriores corretamente, verifique a 

mensagem: “Participação salva com 

sucesso”.

• Repita o procedimento para cadastrar 

mais Atividades Esportivas e modalidades

esportivas. 

• Para incluir a documentação 

comprobatória do Programa/Projeto, 

clique em “Inserir”.



• Preencha  os campos solicitados pelo Sistema e insira um 

arquivo salvo no seu computador, clicando no botão “+”.

• Atenção: o Sistema aceita arquivos de diferentes 

formatos e que contenham até 5MB. 

• Logo após, clique em “Salvar”.



• Caso tenha realizado os procedimentos anteriores 

corretamente, verifique a mensagem: “Documento 

Salvo com Sucesso.”

• Repita o procedimento para incluir mais documentos.

• Depois de incluí-los, clique em “SUBMETER 

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA/PROJETO  PARA ANÁLISE.”



PARABÉNS! O PROGRAMA/PROJETO 

FOI COMPROVADO COM SUCESSO!

• Aguarde a avaliação dos analistas da DFOPE.

• Para conferir o Status de cada Programa/Projeto, editar 

as informações e realizar as correções solicitadas pela 

DFOPE, clique em “Comprovar”.



Em caso de dúvidas, entre em contato 

com a equipe da DFOPE via Sistema 

de Informação ICMS Esportivo ou 

pelo e-mail: 

icms.solidário@esportes.mg.gov.br


