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Contexto atual 

• O município de Passos tem tradição na área de 
esporte de competição, principalmente a 
natação, futsal entre outras, com participação 
em campeonatos regionais e estaduais. 

• O município possui a Olimpíada Rural, 
competições desportivas: Futebol Society e 
Atletismo e práticas ligadas a identidade rural: 
pega leitão, berrante, cavalgada, e outros não 
menos importante. 

• A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude tem apoiado atividades desportivas 
para a terceira idade. 

• As principais atividades esportivas acontecem 
nas quadras das escolas. 

• O esporte conta com as parcerias da AABB e 
do Clube Passense de Natação. 

 

• Existe um número razoável de equipamentos 
desportivos, mas alguns estão em situação 
precárias por falta de manutenção e ou 
localizados em áreas de difícil acesso. 

• O município possui um calendário de 
competições esportivas. 

• As atividades de lazer recebem apoio da 
Prefeitura, por intermédio da Secretarias 
Municipal de Educação e Cultura 
(patrocinadoras dos eventos) e da Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (apoio 
logístico). 

• Os eventos de lazer são vários: Rua do Lazer, 
Brincando na Rua, Festival de Teatro e Festival 
de Food Truck, e acontecem nas praças. 

 



Instrumentos de gestão 
 

• Estimular a gestão participativa entre os atores 
locais direta e indiretamente envolvidos com o 
esporte e ou lazer; 

• Garantir dotação orçamentária, de recursos 
humanos e capacitação específica que exerça e 
desenvolva as funções relativas ao esporte e ao 
lazer; 

• Alterar a natureza jurídica do Conselho 
Municipal de Esporte de entidade consultiva 
(comissão externa de aconselhamento, 
orientando líderes e gestores e recomendando 
ao Conselho Deliberativo as medidas a serem 
tomadas para o desenvolvimento da 
organização) para deliberativa (compete 
discorrer sobre a política de gestão, o 
orçamento anual e as decisões estratégicas da 
organização); 

• Requerer o CNPJ junto à Receita Federal, dando 
início a aprovação da Lei Municipal de Incentivo ao 
Esporte, aliando a Lei Federal e Estadual de 
Incentivo ao Esporte; 

• Alinhar ações promovidas pelo governo Federal e 
Estadual de Incentivo ao Esporte; 

• Instituir o Fundo Municipal de Esportes, com 
definição de fontes de recursos; 

• Realizar a Conferência Municipal de Esporte e Lazer; 

• Elaborar o Plano Municipal de Esporte e Lazer; 

• Integrar ações da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude a entidades públicas (secretarias) e 
privadas; 

• Promover e consolidar parcerias com as unidades de 
ensino afins a prática esportiva e recreativa. 

 



 

 

• Promover o Talento Esportivo: alunos atletas, praticantes 
de modalidades olímpicas ou não e paraolímpicas. O 
objetivo é proporcionar melhores condições de 
treinamento, alimentação e, sobretudo, melhor 
qualidade de vida a esses jovens, aprimorando aqueles 
que representam ou irão representar o município em 
competições esportivas; 

• Promover o Marketing Esportivo: avaliar o potencial do 
mercado de consumidores para atração de 
patrocinadores, geração de emprego renda 
(competições, venda de ingressos, material esportivo e 
contratação de pessoal) e turismo (hospedagem e 
alimentação); 

• Avaliar e ou promover a oferta de infraestrutura de 
equipamento público esportivo qualificado, incentivando 
a iniciação esportiva, principalmente em áreas de 
vulnerabilidade social do município. 

 

 

Ações para o Esporte 
 

• Promover campanhas de conscientização da 

importância da prática regular de atividade 

física para a redução do risco de doenças 

cardíacas, circulatórias, vários tipos de câncer, 

diabetes entre outras doenças, como também 

para a diminuição dos índices de violência; 

• Avaliar e potencializar o uso das Academias ao 

Ar Livre; 

• Promover o Padrinho Esportivo: trabalho 

colaborativo e voluntário de assistência a 

crianças e adolescentes pertencentes a um 

grupo de risco; 

• Avaliar e ou promover o aumento do número 

de vagas das escolas de Esportes mantidas 

pela Prefeitura; 



Ações para o Lazer 
 

• Fomentar campanhas de conscientização 
da importância do ócio como atividade de 
combate ao stress físico, mental e 
psicológico e a na consolidação de 
relações pessoais, com ênfase na terceira 
idade; 

• Fomentar eventos em maior número de 
comunidades, além da área central, com o 
propósito de aproximar a participação da 
população 

• Nortear ações de lazer e esporte recreativo 
para públicos diferenciados (faixa etária, 
gênero e pessoas portadoras de 
deficiência físicas e mentais); 

• Fomentar atividades lúdicas itinerantes 
como: teatro de bonecos, tenda de brincar, 
brinquedoteca, circo, gincana, festas e 
outros; 

• Fomentar atividades de recreação e entretenimento, 
organizadas na forma de oficinas, com local e horário 
pré-estabelecidos (grade horária), de caráter 
permanente e/ou rotativo, de acordo com as 
características e interesses da comunidade; 

• Fomentar eventos de acordo com datas comemorativas 
(festas nacionais, carnaval, festas juninas, festivais 
esportivos, férias escolares, festas folclóricas, etc.); 

• Fomentar o envolvimento de lideranças comunitárias 
que já desenvolvem atividades esportivas e de lazer 
(capoeiristas, bailarinos, artistas plásticos, músicos, 
atores, etc.) nas comunidades a serem atendidas; 

• Manter os espaços de convivência social onde as 
atividades esportivas e de lazer são desenvolvidas. 
Como por exemplo: as praças, as quadras, os salões 
paroquiais, os ginásios esportivos, os campos de 
futebol, os clubes sociais. 

 


