
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES    DE   ESPORTE  S   E LAZER  

PROPOSTAS DE DIRETRIZES 

Diretrizes para a política de Esporte e Lazer:

I – fomentar o acesso da população aos equipamentos públicos, aproveitando áreas institucionais disponíveis, tais como, as praças, parques, campos de várzea, vias
públicas, escolas, dentre outros, para a prática do Esporte e do Lazer;

II – elaborar diagnósticos periódicos dos equipamentos e espaços de Esporte e Lazer existentes para subsidiar ações de manutenção e preservação constantes,  bem
como de áreas disponíveis para ampliação da infraestrutura física;

III – promover a distribuição espacial de recursos, serviços e equipamentos,  segundo critérios  de contingente populacional e indicadores sociais,  para redução de
desigualdades socioespaciais, suprindo carências, especialmente em bairros de maior vulnerabilidade social; 

IV - Implantar áreas multifuncionais para esporte e lazer no município, com instalação de equipamentos de diversão infantil nas praças, esportes radicais, Academias
ao Ar Livre, reforma e criação de novos equipamentos,   manutenção dos parques  existentes e incentivo ao uso de áreas naturais para o lazer.

V – Garantir estratégias de controle social para promover medidas educativas de conscientização da sociedade civil na preservação e cogestão dos espaços públicos
esportivos e de lazer;

VI – Promover a acessibilidade aos equipamentos, mediante oferta de rede física adequada, e viabilizar programas de esportes e lazer para inclusão das pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.

VII - Desenvolver atividades orientadas de atividade e lazer em massa (caminhadas, ginásticas, passeios, etc), visando o envolvimento da população na prática
saudável do esporte e lazer, necessários ao equilíbrio psicofisiológico do homem moderno; 

VIII – Manter sistema de animação cultural e esportiva, por meio de calendário de eventos e da instalação de novas atividades permanentes; 

 IX - Ampliar a atuação das “ruas de lazer” e atividades de recreação, prioritariamente para as populações periféricas e populações rurais; 

X- Fomentar o esporte de formação e de alto rendimento, com elaboração de programas específicos e utilização de infraestrutura nas escolas, ginásios e quadras
poliesportivas nos bairros, garantindo ampliação da infraestrutura existente  para diferentes modalidades  a nível olímpico.



XI -  Implantar uma política de gestão compartilhada, uso e ocupação dos equipamentos públicos de esporte e lazer, envolvendo setores da sociedade civil como
instituições sociais, culturais, esportivas e de ensino  superior. 

XII – Oportunizar as ações de entidades, reconhecidamente, articuladoras e executadoras de ações esportivas e de lazer, que envolvam, prioritariamente, a população
periférica e rural; 

XIII – Articular programas, ações e investimentos, públicos e privados, para o desenvolvimento das práticas de Esporte e Lazer; 

XIV – Dar funcionalidade ao Conselho Municipal de Esportes e Lazer, orientando-o para deliberar, acompanhar e avaliar as ações de Esporte e Lazer no Município,
ampliando a participação da sociedade civil nas fases de decisão, execução e fiscalização dos resultados.


