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PODER EXECUTIVO 
 
 
 

 

LEI Nº 1.949 DE 19 DE MAIO DE 2021. 

 

 

“Institui a Política Municipal de Habitação no Município de Primavera do Leste-MT, aprova do PLHIS – PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL e dá outras providências”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO 

A SEGUINTE LEI: 

 

 

Artigo 1º - Fica instituída no município de Primavera do Leste a Política Municipal de Habitação, com base nas disposições da Constituição Federal, da Lei Fede-

ral nº 10.257/2001 e Lei Municipal nº 1.000/2007 e aprova o Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, bem como o Plano de Regularização Fundiá-

ria constituídos como anexo I e II a esta lei. 

 

Artigo 2º - A Política Municipal de Habitação tem por objetivo propiciar a oferta de condições dignas de moradia, a melhoria das unidades residenciais e a regula-

rização fundiária e urbanística dos núcleos urbanos informais ocupados por população de baixa renda em locais adequados para moradia, viabilizando infraestrutu-

ra, equipamentos sociais e de serviços, reduzindo o déficit habitacional sobre tudo das famílias de mais baixa renda e desprovidas de moradia adequada, e contribu-

indo para a superação das desigualdades sociais. 

 

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 19 de maio de 2021. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

DVMM/ELO. 

 

ANEXO I 

LEIS 
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DICIONÁRIO 
 
Sazonalidade Relativo a periodicidade, coisas que são características de uma 

época ou estão do ano. 
  
Cotejando Comparando, confrontando, aferindo, acareando, graduando, 

compulsando, perfilando. 
  
Estatal 
 

Pertence ao Estado, Nação ou Governo. 

 
Cortiço 
 

Casa que serve de habitação coletiva para a população pobre; 
casa de cômodos, cabeça de porco. 

Déficit Habitacio-
nal 

É quando há uma quantidade de cidadãos sem moradia ade-
quada numa determinada região. 

Paradigma  Exemplo ou padrão a ser seguido; modelo: paradigma político. 
Padrão já estabelecido, norma: paradigma de mercado. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de Primavera do 

Leste será executada pelos técnicos do Poder Público, do Setor de Habitação e monitorada pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Decorre ainda de uma reconstrução consciente da 

Metodologia, dos objetivos a serem alcançados, da observância no resultado das metas propos-

tas no diagnóstico habitacional, tendo como base a data de aprovação do PLHIS no horizonte 

temporal proposto na elaboração do Plano. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O presente Plano carrega consigo pretensão das mais desafiadoras em termos de política 

social de um município. 

Objetiva trazer a tona um diagnóstico que embora simples e singelo não deixe de enfren-

tar e apresentar os dados e os fatos que marcam e marcaram a política habitacional do Município 

de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso em sua história. 

Como ocorre em muitos municípios, o surgimento do núcleo urbano deriva de uma ocu-

pação mais ou menos organizada de um território que com o tempo e o desenvolvimento da regi-

ão pode vir a se tornar uma vila, um distrito e por fim uma cidade. 

No caso, Primavera do Leste que iniciou como povoado há vários anos, havendo, por 

exemplo, um projeto do antigo SUDAM em 1.971, mas que somente em 1.976, passou a contar 

com algumas estruturas que a caracterizavam como um mero “entroncamento”. O Projeto de fun-

dação e implantação da cidade foi colocado em execução em 1979 no dia 26 de setembro. Atu-

almente o Município conta com 62.019 mil habitantes, população estimada no ano de 2019 sendo 

considerada uma cidade polo para atividades estudantis e para alguns atendimentos públicos co-

mo os de saúde.  

É sem dúvida um polo da região que abriga Paranatinga, Poxoréu, Santo Antônio do Les-

te, Novo São Joaquim, todos com suas respectivas zonas rurais. 

Mas não é só! Primavera do Leste não é somente polo de cidades próximas. Ocorre que 

dada sua vocação econômica agrícola duas circunstâncias são atualmente inegáveis. 

A primeira é uma sazonalidade de trabalhadores braçais que ano após ano migram para a 

grande Primavera para a colheita em culturas menos mecanizadas. 

A segunda, até mesmo em decorrência da migração acima citada com a fama de cidade 

em que o dinheiro circula com mais facilidade, é que Primavera do Leste se torna o destino de 
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muitas famílias que passam dificuldades nas mais diversas localidades do País, às vezes até do 

exterior, (como é o caso de imigrantes do Haiti), que procuram um novo local para recomeçar su-

as vidas juntamente com suas famílias. 

Pois bem, esta seria uma pequena descrição do tecido social que se percebe em Prima-

vera do Leste neste momento. 

Trazendo estas informações para o tema do presente documento, percebe-se que de fato 

há certa pressão habitacional e consequente déficit de moradias no Município. 

Não é que não houve forte enfrentamento destas questões habitacionais no decorrer dos 

anos, é que a densidade demográfica causada pela fama de prosperidade torna o enfrentamento 

dos problemas relacionados à moradia bastante desafiadora. 

E mais, não se trata somente de moradias. Essa é uma visão já abandonada há anos. 

Trata-se do desenvolvimento dos bairros (loteamentos) e/ou regiões recebedoras de programas 

habitacionais que tenham como dispor de um suporte de equipamentos públicos e que sejam au-

tossustentáveis. 

Como exemplo singelo, de nada adiantaria simplesmente colocar famílias em locais que 

não dispunham de qualquer infraestrutura para que a vida ali se desenvolvesse. 

Nos termos já abordados, qualquer projeto habitacional que se preze é atualmente um 

conjunto de providências, as moradias embora importantíssimas, fazem parte deste conjunto de 

providências. 

Há que se ter equipamentos de saúde por perto, equipamentos escolares, equipamentos 

de lazer, infraestrutura para o desenvolvimento do comércio, infraestrutura de transportes, políti-

cas que impeçam a marginalização do local, políticas que garantam a segurança do local, ajustes 

no plano diretor que garantam investimentos privados empresariais no local que garantam empre-

gos, etc. 

Com vistas a trazer estes debates de forma mais organizada e técnica pretende-se abor-

dar com dados e metodologia adequada o histórico de projetos de habitação do Município. 

Em seguida, apresentado será o público que ainda aguarda pela ajuda estatal no sentido 

de ser contemplado em algum projeto habitacional, cotejando-se entre outras informações os de-

bates sobre a causa maior dessa necessidade habitacional na região, tais como, mas não somen-

te, pessoas que atualmente se encontram em área de risco. 

Também será tratado o que se espera para os próximos anos de investimentos e solu-

ções nesta área habitacional. 

Finalmente, serão apresentadas algumas considerações acerca do problema de saúde vi-

vido mundialmente e seus reflexos no problema habitacional local bem como as conclusões do 
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presente trabalho como forma de apresentar um breve diagnóstico das questões habitacionais em 

Primavera do Leste – MT. 

 

3. INSERÇÃO REGIONAL 

Após o desenvolvimento das atividades necessárias para o levantamento de dados que 

configuram a revisão do diagnóstico habitacional no município, foi possível o estabelecimento de 

um posicionamento no que tange aos aspectos relativos a sua inserção regional e a maneira co-

mo o mesmo se relaciona com os municípios vizinhos.  

Os municípios vizinhos, Paranatinga, Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Poxoréu 

apresentam uma relação direta quanto a busca de serviços ou órgãos públicos no município em 

questão.  

O município de Primavera do Leste é um dos que mais se destaca em crescimento popu-

lacional e ritmo de desenvolvimento acelerado.  

Sua localização privilegiada, no entroncamento da BR 070 e MT 130, as terras férteis e 

agricultáveis, são fatores que contribuem e aceleram o progresso do município, fazendo com que 

o município passe por um forte crescimento, em especial no setor industrial atraindo muitas em-

presas do segmento do agronegócio, em função da demanda de matéria-prima (grãos). 

O município possui hoje 5 (cinco) Distrito Industrial, sendo estes: Distrito Industrial I; Dis-

trito Industrial II José de Alencar; Distrito Industrial Metal Mecânica; Distrito Industrial Adivino Cas-

telli e Distrito Industrial Valdemiro Gueno. 

Observa-se que ao mesmo tempo em que o município experimenta grande avanço eco-

nômico, também enfrenta a problemática habitacional como as demais cidades do Brasil e isso 

ocorre, principalmente pelo fluxo migratório de pessoa/família a procura de emprego e moradia 

em prol de qualidade de vida mais satisfatória.  

O que nos remete a necessidade de ações por parte do Poder Público, tanto à curto 

quanto à longo prazo, para atender as questões habitacionais decorrentes. Outro aspecto que 

deve ser observado é a demanda populacional futura de interesse social. As ações previstas no 

planejamento existente hoje no município atenderão as famílias com precariedades apontadas no 

déficit, referente ao ano de 2021 à 2024, devendo, portanto, ocorrer a previsão de ações voltadas 

para a demanda futura dentro do prazo temporal do PLHIS. 

 

4. PROPOSTA METODOLÓGICA 

A Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social compreende principalmente o 

conhecimento do déficit e das demandas por habitação frente ao crescimento populacional do 
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município e da região para, a partir desta realidade estruturar princípios e diretrizes, através de 

objetivos, metas e indicadores que irão nortear as linhas programáticas, os recursos e fontes de 

financiamento, com a participação da sociedade de forma democrática, para enfrentamento dos 

problemas relacionados à habitação no município.   

Acreditando facilitar a compreensão deste estudo e focando nas necessidades a serem 

alinhadas, nas metas e ações em um horizonte temporal de 11 (onze) anos, esta Revisão do 

PLHIS contemplará as ações até para o ano de 2024, quando ocorrerá a 2ª Revisão do Plano.  

Seguindo a recomendação da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), a Revisão do 

PLHIS foi desenvolvida nas seguintes etapas: Proposta Metodológica; Diagnóstico do Setor Habi-

tacional e por fim a Estratégias de Ação.  

O resultado deste conjunto gerou um único documento que consolida a Primeira Revisão 

do PLHIS de Primavera do Leste. 

Este trabalho foi realizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência So-

cial, Setor de Habitação de Primavera do Leste. 

O método utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho percorreu as seguintes 

fases e atividades: 

a) Pesquisas em documentos pertencentes ao Poder Executivo de Primavera do Leste e es-

pecificamente a Secretaria de Assistência Social; 

b) Pesquisa nos sites da Administração Pública das várias esferas de poder: União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios; 

c) Pesquisas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

d) Pesquisas de legislações federais, estaduais e municipais; 

e) Produção de texto visando compilar as informações pesquisadas; 

f) Produção de tabela; 

g) Produção de gráfico; 

h) Inserção de figura. 

Com estas atividades é que foi possível desenvolver o presente trabalho que, com o tem-

po adequado, poderá ser devidamente aprofundado. 

4.1 OBJETIVOS GERAIS 

Atualizar e complementar o Diagnóstico do Setor Habitacional, bem como restabelecer e 

readequar as metas e propostas estabelecidas nas Linhas Programáticas apresentadas no 

PLHIS, visando reduzir o déficit habitacional qualitativo do Município de Primavera do Leste, no 

que tange à habitação de interesse social. 
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4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Conhecer a realidade da habitação no município de famílias/pessoas em situação 

de vulnerabilidade social; 

 Dar prioridade a planos, programas e projetos habitacionais para a população de 

baixa renda, articulados no âmbito federal, estadual e municipal e não estatal, iden-

tificando as fontes de financiamento para atender às necessidades habitacionais 

(déficit/demanda); 

 Priorizar o aproveitamento de áreas com infraestrutura não utilizada ou subutiliza-

da; 

 Implementar e aplicar instrumentos jurídicos e políticos voltados à regulamentação 

do acesso a moradia; 

 Promover a participação popular na gestão e equacionamento do problema habita-

cional, utilizando os diversos mecanismos de participação popular, através de con-

selhos, conferências, audiências públicas, entre outros; 

 Promover a gestão dos programas da política habitacional integrando e articulando 

programas habitacionais com políticas setoriais. 

Ainda como objetivo estratégico, podemos ressaltar que as metas de atuação para os 

próximos 04 anos, têm três vertentes: a primeira é manter a priorização na redução do déficit ha-

bitacional, a segunda é garantir a construção de moradia para suprir a demanda estimada futura, 

que é uma problemática enfrentada pelos Estados e Municípios e por último, a regularização fun-

diária urbana. 

 

5. BREVES LINHAS SOBRE A HISTÓRIA E AS CARACTERÍSTICAS DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Como o principal objetivo do presente texto é uma análise de questões habitacionais, o 

presente tópico servirá como anteparo para que o leitor entenda o surgimento do Município situ-

ando-o do ponto de vista histórico, e a partir deste ponto de vista possa avaliar os marcos tempo-

rais dos projetos habitacionais do Município. 

Mas neste tópico não será somente o conhecimento histórico abordado. Serão repassa-

das algumas informações acerca das características sociais de Primavera do Leste que estão di-

retamente ligadas a questão habitacional do ponto de vista do diagnóstico. 

Sob estas observações, informa-se que as informações sobre a história do Município fo-

ram extraídas do site do IBGE para evitar a inclusão de dados não oficiais.  
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“Conhecida na década de 1960 por diversos nomes, Bela Vista das Placas, Cabeceira da 

Velha Joana e BR 070, a história do município remonta ao tempo dos Bandeirantes, que 

ingressaram em terras mato-grossenses em busca de riquezas minerais. Conta-se que 

em 1673, por ali chegou um bandeirante vindo do Mato Grosso do Sul, subindo o Morro 

de São Jerônimo, chegando a Cuiabá e passou pelo Rio das Mortes. 

Em 1906, o Presidente Afonso Pena decidiu construir a Estrada de Cuiabá a Porto Velho. 

Apenas em 1912 surgiu o primeiro traçado, resultado da demarcação da primeira rede te-

legráfica na região, realizada pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, ligando 

Vilhena a Cuiabá. Desse trabalho resultou também a linha telegráfica, ligando Cuiabá à 

Barra do Garças, passando pela cidade de Primavera do Leste. 

Com a criação da SUDAM, no Governo do Presidente Castelo Branco, começa a se defi-

nir a ocupação produtiva da Amazônia. Atraídos pelo incentivo do Governo Federal ao 

desenvolvimento do Cerrado, através de programas como o Pró-Terra, Polo Centro, che-

gam os migrantes do sul do país. 

Uma das pessoas mais antigas que se tem notícias que morou por ali foi a senhora Joa-

na, conhecida como Velha Joana, e que por muitos anos habitou as margens do córrego 

que leva seu nome, mais precisamente onde hoje é a chácara n.º 75 do Parque Eldorado. 

Um outro nome ligado aos migrantes foi o Dr. Sabino Arias, médico de formação e pionei-

ro nas atividades de exploração econômica, da agricultura e da pecuária de Primavera do 

Leste. É atribuída ao Dr. Sabino a abertura dos primeiros 30 km da atual rodovia MT 130. 

Em 1965, o município de Poxoréo construiu uma ponte sobre o rio das Mortes, entre os 

rios Várzea Grande e Sapé, sob o comando do vereador Tarquínio, transformando os 30 

km de estrada particular de acesso à fazenda, em estrada municipal, ficando a mesma 

distante 600 metros da sede da fazenda. 

Em 1971, um grupo de empresários paulistas chega a BR 070 dando início a um projeto 

agropecuário apoiado pela SUDAM. Com um corpo técnico incorporando tecnologia mo-

derna, assenta-se o Projeto da Fazenda Primavera, surgindo assim a empresa Primavera 

D’Oeste S.A., formada pelos sócios Dr. André Beer, Dr. Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, 

Dr. Edgard Cosentino, Pedro Botelho, Mário Cordeiro de Menezes, o norte-americano 

James Watus Júnior e o proprietário da fazenda, Sr. Frederico José Thimóteo. 

Em 1976, o Sr. Adevino Castelli construiu um barracão metálico e alugou para a CASE-

MAT receber as colheitas de arroz da região. Neste mesmo ano, o Sr. Adivino Castelli doa 

ao prefeito de Poxoréo um local e iniciam-se as atividades da Escola Municipal Monteiro 
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Lobato próximo ao Mercado do Takaschi, escola esta localizada onde mais tarde funcio-

nou o primeiro Posto da Polícia Militar. 

Formação Administrativa: 

Distrito criado com a denominação de Primavera pela Lei Estadual n.º 4.351, de 25-09-

1981, subordinado ao município de Poxoréo. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983 o distrito de Primavera figura no município Po-

xoréo. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Primavera o Leste pela Lei Es-

tadual n.º 5.014, de 13-05-1986, sendo desmembrado do município de Poxoréo. Sede no 

atual distrito de Primavera do Leste. Constituído do distrito sede. Instalado em 31-12-

1986. 

Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2014.” 

 

Deste ponto em diante, serão abordados os aspectos e caracteres do Muni-

cípio que permitirão uma visão mais integrada dos desafios habitacionais enfrenta-

dos. 

Apesar da história relativamente recente do Município é possível trazer a tona os seguin-

tes dados populacionais conforme as projeções a partir do Censo de 2010: 

“População estimada [2019] - 62.019 pessoas. 
População no último censo [2010] - 52.066 pessoas. 
Densidade demográfica [2010] - 9,52 hab/km². 
Esgotamento sanitário adequado [2010] - 46,2%”. 

 

Adiante, conforme os dados do IBGE no exercício de 2018, o salário médio mensal era de 

2.6 salários mínimos em Primavera do Leste, sendo que o percentual de pessoas que possuíam 

empregos neste momento era de 37.7% em relação ao total da população. Neste sentido, no site 

do Instituto mencionado é possível extrair as seguintes informações: 

“Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2018] - 2,6 salários 
mínimos. 
Pessoal ocupado [2018] - 23.005 pessoas 
População ocupada [2018] - 37,7 % 
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de 
até 1/2 salário mínimo [2010] - 31,7 %” 

 

Quando se analisa o relatório do IBGE, ainda em relação ao exercício de 2018, há a se-

guinte afirmação: 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 24 de Maio de 2021 •  Edição Extraordinária 1970 • Ano XV •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 20 

"Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posi-
ções 22 de 141 e 6 de 141, respectivamente. Já na comparação com ci-
dades do país todo, ficava na posição 466 de 5570 e 207 de 5570, res-
pectivamente." 

1
  

 

A interpretação empregada em relação as conclusões do IBGE é a de que o termo "res-

pectivamente" significa o seguinte: no que se refere ao cenário estadual, Primavera do Leste ocu-

pava a posição 22 de 141 em relação ao salário médio mensal. E ocupava a posição estadual de 

6 de 141 em relação a pessoas ocupadas, ou seja, pessoas empregadas. 

Da mesma forma, em relação a comparação realizada a nível nacional, partindo da com-

preensão apresentada acima sobre o termo "respectivamente", o Município ficava na posição 466 

de 5570 em relação ao salário médio mensal, porquanto, ocupava a posição nacional de 207 de 

5570 em relação a pessoas ocupadas, ou seja, pessoas empregadas.     

Finalmente, a informação da projeção de 2018 do IBGE dá conta de que em Primavera do 

Leste é possível afirmar que entre a população os rendimentos mensais alcançavam até meio 

salário mínimo por pessoa, bem como tinha 31.7% da população nessas condições, o que o colo-

cava na posição 131 de 141 dentre as cidades do estado e na posição 4353 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil. 

Estas informações sustentam um resultado do PIB per capita municipal apresentados pelo 

IBGE em relação a Primavera do Leste, especificamente em relação a projeção de 2017, lastrea-

da no Censo de 2010, em R$ 58.867,42. 

Em relação ao IDHM, a conclusão existente se refere ao exercício de 2010 e atingiu a 

medida de 0,752. 

Para além dos dados informados acima, várias outras informações são úteis para que o 

leitor possa avaliar as condições gerais do Município de Primavera do Leste quando comparadas 

com os demais municípios estaduais e ou brasileiros. 

Entretanto, referidas informações ficam mais adequadamente apresentáveis quando de-

monstradas em forma de tabelas, de modo que abaixo será explorado este modelo de amostra de 

dados. 

Por outro lado, convém mencionar que se trata de dados do exercício de 2010, na medida 

em que o site do IBGE, em algumas circunstâncias promove eventuais projeções enquanto que 

em outros casos se baseiam no ano do próprio censo (2010), sendo este o caso da tabela abaixo: 

 
1 – CENSO DO IBGE/2010 

ANO: 2010 
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DESCRIÇÃO DOS DADOS LEVANTADOS PELO IBGE QUANTIDADE 

CLASSE DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICI-
LIAR 

 Sem rendimento 969 

Até 1/2 salário mínimo 80 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 1.030 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 2.806 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 6.493 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 3.100 

Mais de 10 a 20 salários mínimos 954 

Mais de 20 salários mínimos 339 

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DO DOMICÍLIO 
 ALUGADO  6.052 

CEDIDO 1.398 

Por empregador 744 

De outra forma 654 

PRÓPRIO 8.311 

Já quitado 7.632 

Em aquisição 679 

OUTRA CONDIÇÃO 10 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU SANITÁRIO E ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO 

 TINHAM BANHEIRO  
 Uso exclusivo do domicílio 15.360 

TINHAM SANITÁRIO 383 

NÃO TINHAM BANHEIRO NEM SANITÁRIO 28 

EXISTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 TINHAM 15.702 

De companhia distribuidora 15.639 

De outra fonte 63 

NÃO TINHAM 69 

TIPO DE DOMICÍLIO 
 APARTAMENTO 864 

CASA 14.446 

CASA DE VILA OU EM CONDOMÍNIO 95 

HABITAÇÃO EM CASA DE CÔMODO, CORTIÇO OU CA-
BEÇA DE PORCO 366 

SITUAÇÃO DOMICILIAR 
 URBANA 49.271 

RURAL 2.795 

 

Como mencionado, todos os dados acima descritos ajudam a compor um cenário mais 

fácil de avaliar no sentido de identificação das necessidades habitacionais da população primave-

rense. 
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6. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 
 

O Diagnóstico apresentado possibilita, principalmente o conhecimento do déficit e das 

demandas por habitação frente ao crescimento populacional do município e da região, para a par-

tir desta realidade estruturar princípios e diretrizes, através de objetivos, metas e indicadores que 

irão nortear as linhas programáticas, os recursos e fontes de financiamento, para enfrentamento 

dos problemas relacionados à habitação no município. 

Todo o conteúdo que compõe o Diagnóstico do Setor habitacional serão atualizadas e re-

visadas neste período. Desta forma o município manterá um banco de dados da realidade da ha-

bitação do município sempre atualizado. 

 

6.1 HISTÓRICO DOS PROJETOS DE HABITAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE  

Como é relativamente comum em municípios que contam com algumas décadas de exis-

tência, Primavera do Leste já formulou vários projetos habitacionais, projetos estes que contavam 

com características distintas conforme será visto adiante. 

No ano de 1987, o Município conseguiu junto ao Estado de Mato Grosso recursos para 

implantar um conjunto residencial por meio da COHAB. 

Em Primavera do Leste houve também projeto habitacional que contou com 86 unidades 

habitacionais que foram entregues em 1988, e que se chamava Núcleo Habitacional Tancredo 

Neves.  

As primeiras residências doadas pelo Município foram entregues no ano de 1989, sendo 

30 unidades habitacionais erigidas em terrenos com área de 300 metros quadrados, onde se 

construíram casas pré-moldadas no bairro denominado Parque Eldorado (localidade Parminha), e 

foram destinadas para famílias que se encontravam em situações precárias a época. 

Em novembro 1990, foram doadas pelo Município 02 (duas) quadras para a COHAB, 

sendo implantadas nestas quadras o Núcleo Habitacional Jaime Campos ou como é conhecia 

COHAB Jaime Campos. 

Em setembro de 1992, foram adquiridas dez hectares para o assentamento de pessoas 

que novamente residiam na denominada Vila da Palha às margens da BR 070. 

Em meados do ano de 1993, foi criado o Bairro denominado Conjunto São José, contendo 

17 quadras e totalizando 95 lotes residenciais e uma área comunitária de 1.800 metros quadra-

dos. 
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Ainda neste mesmo ano se concretizou projeto habitacional através da Lei nº 303 de 15 

de julho de 1994, onde foi autorizada a unificação de área no bairro Parque Castelândia II, resul-

tando na subdivisão em quadras, mais especificamente as quadras 10, 11, e 12, que foram subdi-

vididas em 18 (dezoito) lotes doados para funcionários públicos da Prefeitura Municipal. 

No exercício de 1996, foi implantada no Município a COHAB Jaime Veríssimo Campos 

que contou com 101 unidades. 

Também em 1996, mediante a Lei nº 398, foi unificada a Quadra 91 da COHAB Jaime Ve-

ríssimo Campos e quadra 12 do Bairro Conjunto São Cristóvão resultando em projeto habitacional 

que contou com 12 quadras e 232 lotes.  

Com o implemento do Projeto Habitacional que se convencionou chamar de Primavera 

2000, o qual teve como referência legislativa a Lei Municipal nº 416/1997, houve a entrega de 850 

imóveis que acabou por formar a maior parte do bairro conhecido como São Cristóvão. 

Em sede de resumo, o bairro São Cristóvão é formado por 12 quadras com 232 lotes ori-

undos da Lei Municipal nº 398/1996 e 45 quadras com 850 lotes oriundos da Lei Municipal nº 

416/1997.  

No ano de 1997, foram doados 02 terrenos no Bairro Primavera III, para famílias que es-

tavam já assentadas naquele local com base na Lei nº 417, 17 de março de 1997. 

No exercício de 2004, houve a entrega de 50 casas em projeto habitacional localizado na 

Cidade Satélite Primavera III, financiadas pelo FETHAB. Referido projeto habitacional recebeu a 

denominação de Meu Lar e foi entregue em duas etapas de 25 casas e lotes em cada etapa. 

Seguindo esta linha histórica no ano de 2008, foram entregues 99 unidades por meio do 

projeto habitacional denominado Tô Feliz primeira etapa no Residencial Jardim Esperança na Ci-

dade Satélite Primavera III. 

No ano de 2009, no Loteamento Poncho Verde, foram viabilizadas a entrega de 120 uni-

dades, decorrentes do financiamento social denominado Minha Casa Minha Vida. 

É de se ressaltar que foram entregues também no exercício de 2009, na Cidade Satélite 

Primavera III, algumas Unidades Habitacionais. 

Neste particular foram entregues os imóveis em duas etapas, uma com 126 unidades e 

outra com 249 unidades. 

Após, no exercício de 2010, foram entregues 101 unidades por meio do projeto habitacio-

nal denominado Tô Feliz segunda etapa no Residencial Jardim Esperança. 

Ainda no ano de 2010, foram entregues mais 87 unidades habitacionais, por meio do pro-

jeto denominado PSH no Residencial Jardim Esperança. 
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Nos exercícios de 2010 e 2011, foram entregues 68 casas, por meio do projeto habitacio-

nal FNHIS, localizadas no Residencial Jardim Esperança. 

Também no exercício de 2011 houve a entrega de 44 casas pulverizadas, distribuídas nas 

seguintes localidades: Primavera III, Poncho Verde, São José, Pioneiro, Parque Eldorado, Jardim 

Universitário, Jardim Itália, Gnoato, Cristo Rei, Bela Vista e Avenida Dom Aquino. 

Em seguida houve o projeto habitacional denominado Residencial “Feliz Natal”, Lotea-

mento Cristo Rei II que contou com a ocupação de 52 casas no exercício de 2012, havendo a re-

gularização documental no exercício de 2019.  

No exercício de 2014 houve a implementação do projeto habitacional denominado Resi-

dencial Padre Onesto Costa, com 500 unidades habitacionais financiadas pelo programa federal 

Minha Casa Minha Vida, mais especificamente por meio do FAR, neste caso para o público en-

quadrado como faixa 01, o que na época significava que a renda máxima da família não poderia 

ultrapassar R$ 1.600,00.  

No exercício de 2017, ao lado do Loteamento Tuiuiú, construiu-se o Residencial Guterres, 

o qual contou com 500 unidades, sendo também financiado pelo Programa Minha Casa Minha 

Vida, também voltado para famílias com renda de até R$ 1.800,00, valor este que seria a Faixa 1 

daquele ano. 

Finalmente no ano de 2019 houve a edição da Lei Municipal nº 1.781/2019, datada em 12 

de fevereiro de 2019, que criou o programa “Vida Nova” com o objetivo de retirar as famílias que 

estavam irregularmente ocupando áreas próximas a BR-070.  

Este projeto habitacional que conta com recursos exclusivamente do Município de Prima-

vera do Leste, entregará um total de 60 unidades habitacionais. 

Por se tratar de projeto habitacional realizado somente e exclusivamente pelo Município 

de Primavera do Leste, adiante haverá tópico explicando o histórico que motivou a edição da lei, 

suas regras e o andamento do referido projeto. 

Todos esses projetos foram inseridos para melhoria de qualidade de vida das famílias que 

se encontravam em situações vulneráveis. 

Ressalta-se ainda a elogiável mudança de paradigma que o Poder Público de uma forma 

geral (União, Estados e Municípios) adotou no que se refere a findar os programas em que se 

entregam casas totalmente gratuitas. Tal modelo já se mostrou ultrapassado, não valorizando 

nem o erário nem o próprio cidadão que recebeu o imóvel. 

O sistema que atualmente se desenvolve refere-se a um preço de aquisição de imóvel 

que se mostra compatível até mesmo com as rendas mais baixas. Dessa forma, apresenta-se 
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facilitada a compra da casa própria, sendo devidas parcelas pagáveis mesmo com pequenos ren-

dimentos familiares. 

De forma a resumir graficamente tudo quanto mencionado neste tópico, apresenta-se adi-

ante gráfico com as principais informações acerca dos projetos habitacionais implantados em 

Primavera do Leste em seus respectivos anos:  

 
Gráfico 1.  Indicador de quantidade de imóveis 
A pretensão do presente gráfico foi indicar a quantidade de imóveis e a efetiva data de entrega. Não confundir com a data do lançamento do proje-
to habitacional. 
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6.2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DE DADOS ACERCA DE PROJETOS HABITACIONAIS IMPLAN-

TADOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2007 

 

Neste tópico pretende-se apresentar um levantamento resumido dos investimentos e que 

espécie de habitação estava sendo entregues aos beneficiários de programas habitacionais em 

Primavera do Leste. 

Diante da afirmação do parágrafo anterior, o leitor mais atento poderia imediatamente 

questionar por que a referida descrição resumida não se debruça sobre todos os projetos habita-

cionais de todos os anos ocorridos no Município de Primavera do Leste. 

A resposta é relativamente singela, e possui pelo menos 03 desdobramentos. 

É que em momento anterior a este exercício de 2009, as documentações que poderiam 

revelar os dados constantes deste tópico já estão arquivados no almoxarifado do Município cuja 

catalogação ainda não permite uma busca rápida. 

Muitos dos projetos habitacionais mencionados passaram pela entrega de terrenos, onde 

o particular a partir da referida entrega promoveria a obra sobre o mesmo. Neste caso, conforme 

se analisa das normas da época, muitas das vezes a ajuda do Município na construção da casa 

em si foi periférica, de forma que a estimativa neste contexto também passaria pela catalogação 

de dados de documentos que já estão há muito tempo arquivados. 

Finalmente, conforme se pôde notar acima, houve a atuação de órgão público estadual no 

Município, a conhecida COHAB que em verdade atuou em muitos municípios. 

O problema é que tais projetos ocorreram em época de escassa documentação e regula-

mentação, de modo que os dados são realmente de difícil acesso atualmente. 

Esta dificuldade é agravada pelo fato de ser dados que estariam de posse do Estado de 

Mato Grosso e não nos arquivos do Município de Primavera do Leste, dependendo assim de bus-

ca minuciosa de servidores doutro Ente da federação. 

De qualquer forma, o presente tópico pretende ser meramente explicativo dos imóveis en-

tregues aos beneficiários, ou seja, pretende demonstrar como os projetos habitacionais mais re-

centes atenderam a população vulnerável quando o tema é habitação. 

Sob este aspecto, seguirá abaixo a denominação do programa habitacional, o ano, a 

quantidade de imóveis entregues, a metragem da obra em alguns casos, o valor investido com a 

denominação de recursos, o valor de cada unidade ao final do investimento, a informação sobre a 

infraestrutura e, finalmente, a informação acerca da implementação das etapas de cada projeto. 
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6.2.1 – TÔ FELIZ – Programa Carta de Crédito FGTS 

3. Tabela 

Ano 2007 

Unidades 99 

Construção 32,00m2 

Recursos Governo do Estado de Mato Grosso 
(caução financeira): R$ 4.000,00/ Con-
cessão de Subsídio e Desconto do 
FGTS – R$ 9.000,00. 

Valor de cada unidade R$ 13.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia, doação do ter-
reno, asfalto (Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste) 

Entrega 2008 1ª etapa 

Localidade Primavera III 

 

6.2.2 – TÔ FELIZ – Programa Carta de Crédito FGTS 

4. Tabela 

Ano 2007 

Unidades 101 

Construção 24,00m2 

Recursos Governo do Estado de Mato Grosso 
(caução financeira): R$ 4.000,00/ Con-
cessão de Subsídio e Desconto do 
FGTS – R$ 9.000,00. 

Valor de cada unidade R$ 13.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia, doação do ter-
reno, asfalto (Prefeitura Municipal de 
Primavera do Leste) 

Entrega 2010 2ª etapa 

Localidade Primavera III 

 

6.2.3 – PSH – Programa Subsídio de Habitação – Governo Federal 

5. Tabela 

Ano 2008 

Unidades 87 

Construção 31,98m2 

Recursos União – R$ 609.000,00/Estado – R$ 
567.588,00 

Valor de cada unidade R$ 13.624,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 2008 1ª etapa 10 unidades 
2010 2ª etapa 77 unidades 

Localidade Primavera III 
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6.2.4 – FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – Governo Federal 
 
2. Tabela 

Ano 2007 

Unidades 68 

Construção 31,98 m2 

Recursos Governo Federal/Ministérios das Cida-
des – R$ 16.176,47, Estado de Mato 
Grosso – R$ 2.407,34/ PTTS: R$ 
476,99 

Valor de cada unidade R$ 18.583,81 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto, 
doação do terreno (Prefeitura Municipal 
de Primavera do Leste) 

Entrega 2010 

Localidade Primavera III 

 

6.2.5 – Pulverizadas – PMCMV 

6. Tabela 

Ano 2009 

Unidades 44 

Construção 35,00m2 

Recursos União – R$ 873.000,00 e Município – 
R$ 27.000,00, total de R$ 900.000,00. 

Valor de cada unidade R$ 15.000,00 

Infraestrutura Se destinava para beneficiários que já 
possuíssem terrenos quitados e devi-
damente documentados. 

Entrega 2011/2012 

Localidade Primavera III, Dom Aquino, Poncho 
Verde, São José, Pioneiro, Parque El-
dorado, Jardim Universitário, Jardim 
Itália, Gnoato, Cristo Rei, Bela Vista. 

 

6.2.6 – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 

7. Tabela 

Ano 2009 

Unidades 126 

Construção 36,07m2 

Recurso PMCMV 

Valor de cada unidade R$ 47.858,30 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 1ª etapa 2012 

Localidade Primavera III 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 24 de Maio de 2021 •  Edição Extraordinária 1970 • Ano XV •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 29 

6.2.7 – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 

8. Tabela 

Ano 2009 

Unidades 112 

Construção 46,65m2 

Recurso PMCMV 

Valor de cada unidade R$ 59.134,42 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 2ª etapa 2012 

Localidade Primavera III 

 

6.2.8 – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 

9. Tabela 

Ano 2009 

Unidades 137 

Construção 46,65m2 

Recurso PMCMV 

Valor de cada unidade R$ 59.111,23 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 3ª etapa 2012 

Localidade Primavera III 

 

6.2.9 – PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 

10. Tabela 

Ano 2012 

Unidades 120 

Construção 58,87m2 

Recurso PMCMV 

Valor de cada unidade R$ 73.200,63 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega única 2012 

Localidade Poncho Verde 

 

6.2.10 – Residencial “Feliz Natal” - Programa Subsídio de Habitação 

11. Tabela 

Ano 2012 

Unidades 52 

Construção 32,00m2 

Recurso Municipal R$ 1.248.000,00 

Valor de cada unidade R$ 24.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega única 2012 

Localidade Residencial Cristo Rei II 
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6.2.11 – Residencial dos “Bombeiros” - Programa Subsídio de Habitação 

12. Tabela 

Ano 2011 

Unidades 10 

Construção 32,00m2 

Recurso Municipal R$ 1.248.000,00 

Valor de cada unidade R$ 24.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega única 2011 

Localidade Primavera III 

 

Cabe observar neste caso que houve a regularização fundiária da situação dos morado-

res do “Feliz Natal” no Residencial Cristo Rei II e Bombeiros no Loteamento Primavera III no ano 

de 2019, por meio da Lei 1.762/2018, as famílias que ali residem pagam parcelas dos imóveis 

com o valor fixo de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) e R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 

reais) – “Feliz Natal” e Bombeiros respectivamente, esse valor perdurará durante 15 anos (180 

meses), tais recursos estão sendo aplicados ao Fundo Municipal de Habitação e serão destinados 

para construção de novas unidades habitacionais à família/pessoa em situação de vulnerabilidade 

social. 

 

6.2.12 – Residencial Padre Onesto Costa - Programa Subsídio de Habitação Lei Nº 

11.977/2009 
 
13. Tabela 

Ano 2013 

Unidades 500 

Construção 40,00m2 

Recurso União (FAR) – R$ 23.500.000,00 

Valor de cada unidade R$ 47.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega única 2014 

Localidade Primavera III 

 

6.2.13 – Residencial Guterres – Programa Subsídio de Habitação Lei Nº 11.977/2009 
 
14. Tabela 

Ano 2015 

Unidades 445 

Construção 40,00m2 

Recurso União (FAR) – R$ 23.365.000,00 
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Estado – R$ 1.000.000,00 

Valor de cada unidade R$ 57.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 1ª etapa 2017 

Localidade Tuiuiú 

 

6.2.14 – Residencial Guterres – Programa Subsídio de Habitação Lei Nº 11.977/2009 
 
15. Tabela 

Ano 2015 

Unidades 55 

Construção 40,00m2 

Recurso União (FAR) – R$ 3.135.000,00 
Estado – R$ 1.000.000,00 

Valor de cada unidade R$ 57.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 2ª etapa 2017 

Localidade Tuiuiú 

 

6.2.15 – Residencial “Vida Nova” – Programa Lei Municipal Nº 1.781/2019 

16. Tabela 

Ano 2019 

Unidades 60 

Construção 31,13m2 

Recurso Municipal R$ 2.400.000,00 

Valor de cada unidade aproximado R$ 40.000,00 

Infraestrutura água, esgoto, energia elétrica, asfalto. 

Entrega 2020/2021 

Localidade Primavera III 
 

Abaixo temos a ilustração do resultado das entregas das UH a partir de 2008 até o ano de 

2017. Com relação ao subitem 7.2.15, trata-se de unidades habitacionais que estão sendo edifi-

cadas, com previsão para entrega de 30 (trinta) unidades habitacionais até o final de 2020 e no 

ano de 2021, as demais UH. 
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2. Gráfico de entrega das UH em Primavera do Leste a partir de 2008 

 
7. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

7.1 CONCEITUAÇÃO 

Para definição das estratégias de ação, os conceitos adotados na presente Revisão são 

os mesmos conceitos utilizados no ano de 2011, quando da aprovação do Plano Local de Habita-

ção de Interesse Social. 

Com base no Plano local de Interesse Social, as metas de atuação nesses 10 anos, con-

tou com duas frentes de atuação: a primeira seria reduzir o déficit apresentado pelo PLHIS e a 

segunda seria garantir a construção de moradia para suprir a demanda estimada futura. 

 

7.2 ESTRATÉGIA DE AÇÃO PROPOSTA 

Nesta 1ª Revisão do Plano Local, abordaremos as estratégias das ações previstas no ho-

rizonte temporal do PLHIS até o ano de 2021 e conseguinte as ações até o ano de 2024 em aten-

dimento ao déficit habitacional do Município de Primavera do Leste de acordo com as Linhas Pro-

gramáticas. 

 

7.3 LINHAS PROGRAMÁTICAS E PROGRAMAS DO PLHIS DE PRIMAVERA DO LESTE  
 

O PLHIS de Primavera do Leste adotou 4 linhas programáticas para enfrentamento do 

problema habitacional municipal identificado pelo diagnóstico em sua elaboração. Neste mesmo 

segmento, estaremos revisando o Plano Local e explicitando as ações do Setor Habitacional em 

ANO ENTREGA 

2011 68 FNHIS

2008 99 TO FELIZ

2010 101 TO FELIZ

2008 10 PSH

2010 77 PSH

2012 44
PULVERIZADAS
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um horizonte temporal de 11 anos (2012/2021), enfatizando o planejamento para até o ano de 

2024, quando ocorrerá a 2ª revisão do plano. 

Para cada linha programática foi definido um conjunto de programas, de modo a tratar dos 

problemas em suas peculiaridades.  

 

7.3.1 Linha Programática Integração Urbana de Assentamentos Precários e Informais 
A elaboração e implantação do Plano Local de Regularização Fundiária, previstos para os 

anos de 2012 a 2015 não foi realizada, no entanto, foram realizados no ano de 2015, visitas do-

miciliares para regularização fundiária das quadras 82 e 84, bem como a criação da quadra 80/A 

do Loteamento Centro Leste. Áreas irregulares há aproximadamente 30 anos. Em 2017 foi criado 

a Lei Municipal Nº 1.671/2017, que Dispõe sobre a desafetação dessas áreas para fins de regula-

rização fundiária. É importante ressaltar que os moradores já são beneficiários de toda infraestru-

tura urbana necessária para contemplação da regularização de seus imóveis. 

Também no ano de 2015, o Poder Executivo Municipal, juntamente com Entidades de 

Classes, com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário do Município de Primavera do Leste come-

çaram a desenvolver um melindroso trabalho de Regularização Fundiária local. Com essas repre-

sentatividades foi criado a “Comissão de Regularização Fundiária no Âmbito Municipal”. 

A partir desse marco, a Comissão começou se reunir periodicamente no Fórum da Co-

marca de Primavera do Leste sob a Presidência do MM. Juiz Dr. Eviner Valério. 

 Nesse contexto, foi possível identificar as áreas irregulares e, a partir desse mapeamen-

to, traçar um plano de regularização para todo o município.   

  

7.3.2 Linha Programática e de Atendimento Apoio e Melhoria da Unidade Habitacional 

 A previsão para essa modalidade em um horizonte temporal de 2012 a 2020 foram reali-

zados atendimentos de melhorias, reformas e ampliações no âmbito municipal, sendo estes: 

a) em 2012: troca de porta e reposição de telhas no Residencial Jardim Esperança, Rua 

Ipê Amarelo, Quadra 14, Lote 03; 

b) em 2013: cedido janela, porta, cimento, areia e tijolos no Loteamento Primavera III – 

FETHAB – Rua Murici Quadra 104, Lote 03 e NO Residencial jardim Esperança, Rua Zenilton S. 

de Campos Quadra 17, Lote 12; 

b) em 2014: cedido areia, cimento, tijolos para construção de um muro no Jardim Espe-

rança, Rua Ipê Amarelo, Quadra 14, Lote 03; 

c) em 2015: cedido 20 telhas para o Jardim Esperança, Rua Amendoeira, Quadra 08, Lote 

02 e Rua Amoreira, Quadra 22, Lote 02;  
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d) em 2018: cedido 2 portas no Residencial Pe. Onesto Costa, Quadra 04, Lote 18 e 01; 

e) em 2019: houve a reposição de 2 portas no Residencial Pe. Onesto Costa, Quadra 04, 

Lote 18 e Quadra 22, Lote 02; 

f) em 2020: com determinação judicial, foi construído um quarto no Residencial Guterres, 

Quadra 15, Lote 12. Importante ressaltar que esses atendimentos foram realizados pelo Setor de 

Habitação. 

 

7.3.3 Linha Programática e de Atendimento à Produção da Habitação; 

Partindo do horizonte temporal para esta demanda dos anos de 2013 a 2021, o PLHIS 

atuou de forma positiva. 

A partir de 2012/2013, deu início ao projeto habitacional do Governo Federal (PMCMV), 

para atender mais de 500 famílias. Com recursos do FAR, o Programa, através da Caixa Econô-

mica Federal que é o Agente Financeiro, construiu 500 unidades habitacionais para famílias baixa 

renda, tendo como prioritários: pessoas com alguma deficiência, idosos, mães chefes de famílias 

e família numerosa. No ano de 2014 foi entregue o Residencial Pe. Onesto. 

No ano de 2015, dando continuidade na produção de moradias, foi implantado pelo Pro-

grama Minha Casa, Minha Vida o Residencial Guterres. Este projeto foi realizado em duas etapas, 

no entanto, ambos foram entregues na mesma data, ou seja, em 2017. Com 500 unidades habita-

cionais, o Residencial Guterres beneficiou mais de 500 famílias. Todas as unidades foram de pro-

duções verticais. 

Para o ano de 2020, está previsto a entrega de 30 UH para moradores retirados das mar-

gens da BR070. O projeto habitacional foi aprovado pela Lei Municipal de Nº 1.781/2019 e benefi-

ciará 60 famílias até 2021. O projeto foi aprovado pelo CMH do Município de Primavera do Leste. 

Ressaltamos ainda que o município de Primavera do Leste é um dos que mais se destaca 

em crescimento populacional e ritmo de desenvolvimento acelerado no Estado de mato Grosso. 

Com o aquecimento da economia e a oferta de emprego, o IDH de Primavera do Leste teve um 

crescimento muito significativo nos últimos 10 anos. Com isso, a procura por moradia continua 

sendo um desafio a ser vencido.  

E, um dos enfrentamentos que o Poder Público tem encontrado é a aquisição de área pa-

ra produção de moradia de interesse social, visando o atendimento do déficit e demanda futura de 

domicílios para famílias com renda de até 3 (três) salários mínimos.  

Nesta visão, as ações a serem desempenhadas pelo Poder Público para aquisição de 

áreas ZEIS, conforme horizonte temporal de 2013 a 2024 previsto no Plano Local estão:  

I - utilização de vazios urbanos aptos para produção de habitação de interesse social;  
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II - análise de novas áreas para serem gravadas como ZEIS;  

III - aquisição pública de terras.  

Nesta 1ª Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social em cumprimento às 

metas primordiais para aquisição de área de interesse social, enfocaremos:  

I - vistoria de novas áreas e avaliação de possíveis restrições ambientais e análise da sua 

aptidão para o uso de habitação popular;  

II - construção de critérios para a eleição de 100% das áreas designadas para serem gra-

vadas como ZEIS para a produção de habitação de interesse social;  

IV - aquisição de áreas para atender a produção da demanda futura para execução de 

unidade habitacional por ano. 

As Zonas Especiais de Interesse Social são parcelas urbanas destinadas à moradia da 

população de baixa renda, sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, 

nas quais predominam as seguintes condições: 

 

7.3.4 Linha Programática e de Atendimento Desenvolvimento Institucional 

Nesta 1ª Revisão do Plano Local, retomaremos as metas previstas no horizonte temporal 

nos anos de 2012 e 2013, onde será implantado um sistema de informações que subsidie a mon-

tagem de projetos habitacionais, de monitoramento e acompanhamento de ocupações irregulares 

(invasões) e clandestinas.  

Necessário se faz também a criação de um termo de ocupação provisória em relação às 

residências que se encontram abandonadas pelos beneficiários em quaisquer Programas Habita-

cionais instalados no Município, até que haja rescisão do contrato ou decisão judicial sobre a pre-

sente situação. A família que ocupará o imóvel provisoriamente deverá ser avaliada por meio de 

Laudo Social e aprovada pelo (CMH) Conselho Municipal de Habitação. 

Ainda criar um banco de dados para registro das informações coletadas sobre a condição 

de moradia das famílias no que diz respeito às categorias do déficit e a inadequação habitacional. 

Criação de projetos de leis estabelecidos no Plano Diretor, exemplificando a criação do 

Plano Local de Regularização Fundiária e Legislação Municipal, atribuindo as competências dos 

agentes públicos. 

 

7.4 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

O Desenvolvimento Institucional objetiva proporcionar a necessária estruturação do Setor 

de Habitação e de Regularização Fundiária, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Soci-

al. 
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Em estudo, foi observado que na Secretaria Municipal de Assistência Social não há um 

técnico na área de Arquitetura e/ou Engenharia, do Setor Jurídico e do Meio Ambiente, que com-

pletem o quadro de profissionais aptos a trabalharem com a regularização fundiária no município 

de Primavera do Leste. Estes profissionais estão lotados em outras Secretarias, como por exem-

plo: Planejamento, Obras, etc. Porém, estes auxiliam em atribuições do Setor quando necessário. 

Esta deveria possuir uma estrutura bastante organizada que contemplasse todas as instâncias da 

política habitacional, desde a dotação orçamentária, até o monitoramento e fiscalização. 

 

7.4.1 Contratação de pessoal  

Esta ação no quadro técnico será proposta para o ano de 2021, com ampliação de servi-

dores para o Setor de Habitação e Regularização Fundiária, vinculado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com a criação do Cargo de Coordenadoria de Habitação e Regularização 

Fundiária e nesta proporção, necessário se faz o aumento no quadro de servidores nas áreas de 

Serviço Social, Arquitetura, Engenharia Civil, Jurídica e Administrativa para o Setor de Habitação 

e Regularização Fundiária.  

Assim, entende-se que novas contratações estarão diretamente relacionadas a implemen-

tação de novos programas.  

Serão disponibilizados treinamentos, capacitações, cursos, palestras, seminários, dentre 

outros eventos que contribuirão para o desenvolvimento profissional dos agentes promotores da 

Política Pública Municipal de Habitação.  

As capacitações previstas nesta revisão serão direcionadas aos servidores da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, bem como aos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal 

de Habitação de Interesse Social, do Conselho Municipal de Habitação de Primavera do Leste e 

demais servidores técnicos do Executivo envolvidos direta ou indiretamente com o Setor de Habi-

tação ou Regularização Fundiária no Município. 

 

7.5 NORMATIVAS  

Nesta seção, são apresentadas as principais ações normativas, necessárias para viabili-

zar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social:  

-Reestruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente no Setor 

de Habitação, contemplando a estrutura técnica necessária para aperfeiçoar o seu funcionamen-

to. 

-Revisão da Lei Municipal nº 1.220/2011, que criou o Fundo Municipal de Habitação de In-

teresse Social – FMHIS e instituiu o seu Conselho Gestor. 
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-Aprovação, pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – 

CGFMHIS, dos critérios de priorização de áreas para novas habitações em áreas institucionais do 

município.  

-Aprovação de leis de incentivo ou de desoneração fiscal, para atrair empreendimentos de 

interesse social, direcionados ao atendimento dos inscritos no Cadastro Habitacional do Municí-

pio, com o objetivo de reduzir o custo final do empreendimento.  

-Implementação de ZEIS, de acordo com a Lei Municipal nº 1000/2007, que dispõe sobre 

o Plano Diretor do Município de Primavera do Leste, e de acordo com a Lei Municipal nº 

497/1998, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo do Município de Primave-

ra do Leste. 

-Revisão no Projeto de Lei Nº 679/2015 do Plano Diretor, que alterou o zoneamento das 

áreas de interesse social para ZC2. 

-Implementação do IPTU Progressivo, de acordo com a Lei Municipal nº 1000/2007 (Pla-

no Diretor de Primavera do Leste). 

-Isenção do ITBI para habitação de interesse social. 

 

7.6 MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E INDICADORES 
 

O monitoramento e avaliação das ações do PLHIS de Primavera do Leste serão constan-

tes, compreendendo um processo dinâmico de planejamento à partir do estabelecimento de me-

tas e indicadores. No PLHIS de Primavera do Leste, um conjunto de objetivos foi proposto para 

resolver os problemas existentes e evitar problemas futuros. 

 

8. DOS CONSELHOS 

8.1 CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

O Conselho Municipal de Habitação foi instituído pela Lei de Nº 1.386 de 10 de Outubro 

de 2013 com as funções fiscalizadoras, consultivas e informativas. 

 

8.1.1 Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Primavera do Leste 

Desenvolver estudos, propor medidas que visem à execução de programas de moradia 

de interesse social, programas de regularização fundiária, articulação da política habitacional às 

demais políticas sociais, ambientais e econômicas; integração da política habitacional à política de 

desenvolvimento urbano e ao Plano Diretor; e apoio à implantação dos instrumentos da política 
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urbana previstos no Estatuto da Cidade atendendo ao princípio constitucional da função social da 

cidade e da propriedade. 

No artigo 3°, temos os princípios norteadores que regem o CMH: 
I - a promoção do direito de todos à moradia digna;  
II - o acesso prioritário nas políticas habitacionais com recursos públicos, 
da população em situação de vulnerabilidade social, em situação de ris-
co e de baixa renda;  
III - a participação popular nos processos de formulação, execução e fis-
calização da política municipal da habitação.  

 

No parágrafo único ainda do artigo 3°, temos uma observância com relação à moradia 

digna, quando retrata que, para fins de aplicação da Política Municipal de Habitação, esta atenda 

aos padrões mínimos de habitabilidade, com infraestrutura e saneamento ambiental, mobilidade e 

transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais. 

 

8.1.2 Objetivos e Atribuições do Conselho Municipal de Habitação 

O Conselho Municipal de Habitação possui os seguintes objetivos e atribuições, elenca-

das no artigo 4° da Lei Municipal n° 1.386/2013: 

 
I - opinar as prioridades dos investimentos públicos na área habitacional;  
II - elaborar propostas, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da 
política municipal de habitação;  
III - discutir e participar das ações de intervenção pública em assenta-
mentos precários;  
IV - garantir o acesso à moradia com condições de habitabilidade, priori-
zando as famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;   
V - articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação das entidades 
que desempenham funções no setor de habitação;  
VI - incentivar a participação popular na discussão, formulação e acom-
panhamento das políticas habitacionais e seu controle social;  
VII - convocar a Conferência Municipal da Habitação a cada três anos e 
acompanhar a implementação de suas resoluções;  
VIII - participar da elaboração e da fiscalização de planos e programas 
da política municipal da habitação; 
IX - fiscalizar as ações do Conselho Gestor do Fundo Municipal da Habi-
tação de Primavera do Leste; 
 X - elaborar e propor ao Poder Executivo a regulamentação das condi-
ções de acesso aos recursos do Fundo Municipal da Habitação e as re-
gras que regerão a sua operação, assim como as normas de controle e 
de tomada de prestação de contas, entre outras;  
XI - fiscalizar os convênios destinados à execução de projetos de habita-
ção, de melhorias das condições de habitabilidade, de urbanização e de 
regularização fundiária, ou demais relacionados à política habitacional;  
XII - propor diretrizes, planos e programas, visando à implantação da re-
gularização fundiária e de reforma urbana e rural;  
XIII - incentivar a participação e o controle social sobre a implementação 
de políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano e rural;  
XIV - possibilitar a informação à população e às instituições públicas e 
privadas sobre temas referentes à política habitacional;  
XV - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporários ou 
permanentes, para melhor desempenho de suas funções, quando ne-
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cessário; XVI - propor, apreciar e promover informações sobre materiais 
e técnicas construtivas alternativas, com finalidade de aprimorar quanti-
tativa e qualitativamente os custos das unidades habitacionais;  
XVII - acompanhar o pedido e adesão do Município ao Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social - SNHIS, instituído pela Lei Federal nº 
11.124 de 16 de junho de 2005.  
XVIII - estabelecer critérios elegíveis aos beneficiários de programas ha-
bitacionais bem como acompanhar a sua execução, aprovando a sua in-
clusão em cadastros e programas após análise de laudos técnicos;  
XIX - fiscalizar e acompanhar denúncias de uso e transferências indevi-
das de imóveis sem conhecimento e autorização da Secretaria de Assis-
tência Social, subsidiando a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal;  
XX - emitir parecer sobre os beneficiários;  
XXI - elaborar seu regimento interno. 

 

O Conselho Municipal de Habitação, a partir da data de sua aprovação e/ou publica-

ção, vem desempenhando seu papel na sociedade. Deliberação de ações de grandes rele-

vâncias no município, como acompanhamento dos moradores residentes às margens da 

BR070, de 2010 até a data de retirada de todas as famílias/pessoas que ali se encontravam, 

ocorrida no dia 26/06/2019. Ainda em 2019 deliberou sobre os beneficiários aptos a receber 

uma casa, dentro dos critérios auferidos na Lei Municipal Nº 1.781/2019. 

Essas ações vem ocorrendo periodicamente desde a data de sua criação em 2013. 

Sendo na desocupação de um imóvel municipal objeto de ação judicial ou à realocação do 

imóvel retomado para família/pessoa em situação de vulnerabilidade social. 

 

8.1.3 Composição do Conselho de Habitação: 

 

a) Representantes dos Órgãos Governamentais: 

I - Um Assistente Social lotado na Secretaria de Assistência Social;  

II - Um representante do Poder Legislativo;  

III - Um representante da Assessoria Jurídica do Município;  

IV - Um representante do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal; 

V - Um representante do Executivo Municipal, representando o Gabinete do Prefeito. 

b) Representantes dos Órgãos Não Governamentais: 

I - Um representante das Associações de Moradores;  

II - Um representante das Entidades religiosas (Igrejas);  

III - Um representante das Lojas Maçônicas;  

IV - Um representante do Lions Clube;  
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V - Um representante do Rotary Club. 

 
8.1.4 Localização do Conselho Municipal de Habitação 
 
Endereço: Rua Londrina, n° 422, Centro. 

CEP: 78850-000 – Primavera do Leste/MT 

Telefone: (66) 3498-3333 – Ramais: 243 e 246 

E-mail: habitacao@pva.mt.gov.br e habita@pva.mt.gov.br 

 

8.2 CONSELHO GESTOR DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CGHIS) E O FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS) 

A Lei N° 1.220 de 27 de abril de 2011 Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social - FMHIS e institui o Conselho Gestor (CGHIS) em consonância com a Política Nacional de 

Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.  

 

8.2.1 Do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

O Fundo de Habitação de Interesse Social – FMHIS tem como objetivo, centralizar e ge-

renciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacio-

nais de interesse social direcionadas à população de menor renda.  

O artigo 3° da Lei N° 1.220/2013 trata da constituição do Fundo Municipal de Interesse 

Social (FMHIS):  

I - dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função 
de habitação;  
II - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FHIS;  
III - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para pro-
gramas de habitação;  
IV - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 
organismos de cooperação nacionais ou internacionais;  
V - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com re-
cursos do FHIS;  
VI - outros recursos que lhe vierem a ser destinados 

  

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) será gerido por um Conse-

lho-Gestor. 

 

8.2.2 Das Competências do Conselho Gestor do FMHIS  

Ao Conselho Gestor do FHIS compete:  

mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br
mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br
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I - estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de 
ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos beneficiários dos 
programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei, a política e o 
plano (estadual ou municipal) de habitação;  
II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianu-
ais dos recursos do FHIS;  
III - fixar critérios para a priorização de linhas de ações;  
IV - deliberar sobre as contas do FHIS;  
V - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, apli-
cáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência;  
VI - aprovar seu regimento interno. § 1º As diretrizes e critérios previstos 
no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as normas 
emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Inte-
resse Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 
2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recursos federais.  

 

8.2.3 Aplicações dos Recursos do FMHIS  

As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos progra-

mas de habitação de interesse social que contemplem:  

I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;  
III - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;  
IV - implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos 
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse so-
cial;  
V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de mo-
radias;  
VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou de-
terioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 
social;  
VII - outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-
Gestor do FHIS.  
Parágrafo único. Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à im-
plantação de projetos habitacionais. 

 

8.2.4 Composição do Conselho Gestor do FMHIS 

O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por representantes de 

entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à área de habita-

ção, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a propor-

ção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares. 

a) Representantes dos Órgãos Governamentais: 

I – Secretária (o) de Assistência Social: Presidente Nato; 

II - Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

III - Um representante do Poder Legislativo;  

III - Um representante da Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral;  

IV - Um representante da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas; 
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 V - Um representante do Conselho Municipal do Trabalho. 

b) Representantes dos Órgãos Não Governamentais: 

I - Um representante do Rotary Club. 

II - Um representante Espíritas;  

III - Um representante do Sindicato Patronal Rural;  

IV - Um representante das Pastorais;  

 

8.2.5 Localização do Conselho Gestor do FMHIS 
 
Endereço: Rua Londrina, n° 422, Centro. 

CEP: 78850-000 – Primavera do Leste/MT 

Telefone: (66) 3498-3333 – Ramais: 243 e 246 

E-mail: habitacao@pva.mt.gov.br e habita@pva.mt.gov.br 

mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br
mailto:secretaria.conselhos@pva.mt.gov.br
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9. O TRABALHO REALIZADO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOS PROJETOS HABITA-

CIONAIS 

 

O objetivo dos trabalhos realizados com o público alvo é garantir o acesso à moradia de 

modo a privilegiar e viabilizar o exercício da participação cidadã mediante trabalho informativo e 

educativo, que favoreça a organização da população, a gestão comunitária, a educação sanitária, 

ambiental e patrimonial, visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas e sua 

permanência nos imóveis, bem como contribuir para a sustentabilidade dos empreendimentos. 

Constituem-se, pois, como objetivos primários das políticas de habitação a elaboração de 

ferramentas que permita identificar e resolver as fragilidades e vulnerabilidades habitacionais do 

Município de Primavera do Leste. 

Em linhas gerais é possível elencar as seguintes atividades realizadas pelo Setor de Habi-

tação de Primavera do Leste – MT sob as seguintes atividades: 

a)Identificação das vulnerabilidades habitacionais constantes no Município; 

b)Apresentação de dados e fatos acerca das famílias/pessoas no Município que 

carecem do apoio estatal para o direito a moradia; 

c)Participação nos projetos habitacionais como organizadores dos dados de inscri-

tos; 

d)Averiguação constante da realidade vivenciada pelo público alvo; 

e)Auxílio por meio de ações e informações aos participantes atuais e candidatos a 

participantes de futuros projetos habitacionais, nos termos permitidos em lei. 

 

10. PROGRAMA HABITACIONAL EXCLUSIVAMENTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO – 

REMANEJAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDIAM NAS MARGENS DA BR/070 

 

Cabe ressaltar que havia famílias que estavam instaladas irregularmente na região por 

décadas e que foram realizados vários levantamentos no local pela equipe de Habitação. Na 

oportunidade identificou-se que além dos moradores permanentes havia grande rotatividade de 

famílias que vinham de outros Estados. Em entrevistas, os moradores alegavam que não tinham 

condições de arcarem com as despesas de aluguel e em razão disso acabavam ocupando a área 

de forma irregular.  

Os debates para fazer uma Lei acerca das famílias que residiam irregularmente as margens 

da BR–070 começaram no exercício de 2018. 
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A Lei feita para resolver o referido problema habitacional da BR-070 foi a Lei Municipal nº 

1.781/2019, datada em 12 de fevereiro de 2019. 

As regras que a referida Lei municipal trouxe para beneficiar determinadas pessoas com 

uma casa em programa habitacional foram as previstas no art. 5º, da Lei Municipal nº 1.781/2019, 

com as seguintes normas:  

“Art. 5º Para ter direito ao benefício desta Lei, as famílias/moradores que 
encontram-se residindo às margens da BR070, em situação de risco, com 
renda bruta de 0 a 2 salários mínimos deverão atender aos critérios munici-
pais nela estabelecidos. 
§ 1º Para efeito desta Lei, os critérios municipais, priorizando os ocupantes 
nas margens da BR070 e definidos pelo Conselho Municipal de Habitação 
são: 
I - Cadastradas no CADÚNICO; 
II - Famílias/pessoas que residem em área de risco e lugar insalubre; 
III - Famílias/pessoas em situação de vulnerabilidade social, que residem 
nas margens da BR070, cadastradas até o ano de 2015 no Setor de Habita-
ção e acompanhadas pelo Conselho Municipal de Habitação; 
IV - Possuir renda familiar de até 2 salários mínimos; 
V - Aprovação em Laudo Técnico Social. 
§ 2º Os imóveis objeto da presente lei deverão atender prioritariamente às 
famílias que atendam integralmente os requisitos do parágrafo anterior, 
sendo possível o 5redirecionamento a outras famílias em condição de vulne-
rabilidade caso venham a existir unidades excedentes, sendo indispensável 
a elaboração de Laudo Técnico Social.” 

 

As famílias e pessoas que a Lei Municipal não conseguiu atender foram as que entraram 

nas margens da BR após o ano de 2015. 

As famílias que não foram atendidas pelo projeto habitacional foram auxiliadas pela Ad-

ministração Pública na medida em que o Poder Executivo concedeu o benefício do Aluguel Social 

no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a todos os ocupantes até que fossem con-

cluídas as obras das novas unidades habitacionais, ficando assegurado às famílias/pessoas resi-

dentes às margens da BR–070 que não atenderam aos requisitos definidos pela lei o direito ao 

benefício do aluguel social pelo prazo máximo de 06 (seis) meses. 

A quantidade de famílias/pessoas que foram atendidas pelo o Projeto Habitacional da Lei 

que retirou os moradores da BR-070, alcançou um total de 63 famílias/pessoas, porém 25 famí-

lias/pessoas foram selecionadas pelo Conselho Municipal de Habitação para ser beneficiadas no 

Projeto Habitacional denominado Vida Nova, de acordo com a Lei Municipal de Nº 1.781/2019. 

Deixaram de ser atendidas 38 famílias/pessoas, estas estão aguardando projetos habitacionais 

futuros. É de ressaltar que 71 famílias/pessoas que moravam as margens da BR -070, foram iden-

tificadas no momento do levantamento realizado no ano de 2019, porém 63 compareceram com 

as documentações no setor de habitação.  
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No que tange a quantidade de imóveis construídos, informa-se que serão construídas 60 

unidades habitacionais para atender os moradores das margens da BR-070, e no caso de imóveis 

excedentes serão redirecionados os imóveis para as famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Neste contexto houve o redirecionamento de 35 unidades habitacionais conforme os seguintes crité-

rios constantes do §3º, do art. 5º, da Lei Municipal nº 1.781/2019: 

“§3º Para o redirecionamento previsto no parágrafo anterior, o beneficiário 
deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação e atender a pe-
lo menos dois entre os seguintes critérios: 
a) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado 
por auto declaração; 
b) Famílias de que façam parte pessoas com deficiência, comprovado com 
a apresentação de laudo médico; 
c) Pessoa Idosa na qualidade de titular; 
d) Famílias residentes no Município há no mínimo 03 anos, comprovados 
com a declaração de residência; 
e) Ser beneficiário de Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) no âmbito da Política de Assistencial Social, comprovado por decla-
ração do ente público. 
f) Famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai, 
ou somente por um responsável legal por crianças e adolescentes), com-
provado por documento oficial que comprove a guarda.”  

 

Houve a necessidade da criação da Lei 1.781/2019, em razão da determinação judicial pro-

movida pelo (DNIT) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que estava com ordem 

judicial para a retirada imediata daquelas pessoas, podendo confirmar referido processo por meio da 

Carta Precatória de Nº 80/2019 do Processo 00116847-25.2013.4.01.3600, para desocupação da 

área.  

No dia 31 de maio de 2019 e no dia 04 de junho de 2019, a equipe do Setor de Habitação 

realizou levantamentos in loco às margens da BR 070, especificamente até a entrada da Toca do 

Jacaré, para identificação dos atuais moradores do local. Com o levantamento foi notificado aos mo-

radores para que comparecessem na Secretaria de Assistência Social (Setor de Habitação) dentro 

de 15 (quinze) dias úteis para solicitação do auxílio aluguel de 06 meses no Valor de R$ 550,00 

(Quinhentos e Cinquenta Reais). Tal notificação ocorreu no âmbito e amparado pela Lei Municipal nº 

1.781/2019, e com a finalidade de prestar auxílio as pessoas que seriam desalojadas em razão do 

cumprimento da Carta Precatória de Nº 80/2019 do Processo 00116847-25.2013.4.01.3600, que tem 

como objeto a Reintegração de Posse no local com posterior demolição de todas as habitações er-

guidas irregularmente. No momento do levantamento constatou-se que havia na região um total de 

71 famílias.  

Outra região que está merecendo a atenção do Poder Público é a conhecida Rua D, loca-

lizada no Conjunto São José, pois é uma área de ocupação irregular onde há moradores que es-

tão em área de risco por conta da cratera existente nos fundos das residências e também por ser 
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uma área de APP (Área de Preservação Permanente). Os problemas em relação a invasão irregu-

lares já existem há vários anos no local, havendo resistência dos moradores em desocuparem o 

local.  

A informação que obtivemos sobre este local é que anteriormente as famílias que ali resi-

dam tinham sido remanejadas em Programa Habitacional no Bairro Primavera III, entretanto não 

foram revogadas as escrituras dos imóveis que haviam sido registradas no Município de Poxoréu 

(Primavera do Leste era um distrito de Poxoréu), o que gerou a posterior comercialização e trans-

ferência dos imóveis a terceiros.  

No dia 21/11/2019, a equipe do Setor de Habitação juntamente com a equipe do CRAS 

Jonas Pinheiro, realizou levantamento especificamente na Rua denominada como D, Bairro São 

José em Primavera do Leste – MT, para identificação dos atuais  moradores do local. Contatou-se 

na oportunidade que se encontravam 46 famílias/pessoas residindo na região, porém 07 famílias 

residiam em residências rústicas de madeira ou material reaproveitado. Havia também 02 famílias 

estão em área de maior risco, pois edificaram as suas residências próximo a área de erosão. O 

perigo aumente no período de chuvas em razão da erosão. Essas famílias foram notificadas pela 

Defesa Civil para desocuparem a áreas, mas alegaram que só sairão do local quando tiverem 

uma garantia de que irão ser beneficiadas em algum Projeto habitacional. 

Adiante serão lançadas algumas imagens das precárias habitações encontradas no local 

e que serviam de moradia para a população atendida nas margens da BR – 070: 

 
Figura 1. Ocupação às margens da BR070 
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Figura 2. Ocupação às margens da BR070 

 

 
Figura 3. Ocupação às margens da BR070 

 

Conforme pôde ser verificado acima, de fato eram condições insalubres estas vivenciadas 

pelos moradores daquela região naquele momento histórico. 

Além do que mencionado, deve-se enfatizar que o local era de altíssimo risco, principal-

mente para crianças e idosos, na medida em que se localizava as margens de uma rodovia alta-

mente movimentada, além de sofrer com a falta de saneamento básico e infraestrutura. 

   

11. OS DESAFIOS DOS PROJETOS HABITACIONAIS JÁ IMPLANTADOS EM PRIMAVERA DO 

LESTE – MT  

 

Necessário abordar também no presente trabalho o que se segue a implantação do proje-

to habitacional no município. 

Como se viu anteriormente, Primavera do Leste já implantou em seu território urbano um 

total de 20 projetos habitacionais. 
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Já se vai distante a noção de que um projeto habitacional refere-se meramente a entrega 

de moradias populares. Atualmente se percebe que os objetivos de um projeto habitacional são e 

devem ser mais amplos do que a entrega meramente material das residências. 

Em outras palavras, a cidadania não se completa tão somente com a entrega das casas, 

mas também pela entrega de uma prestação de serviços públicos que possibilitem aos beneficiá-

rios dos programas habitacionais uma inserção saudável na sociedade e na dinâmica de empre-

gos e trabalhos desta. 

Com este paradigma em vista, deve ser notado que o momento da entrega das chaves é 

o exato momento em que começa um segundo passo da execução bem sucedida de um progra-

ma habitacional adequado. 

Primavera do Leste tem tentado se tornar referência neste tipo de prestação de serviço 

público. Porém, os desafios não são poucos. 

Por este motivo, deste ponto em diante pretende-se trazer algumas dificuldades práticas 

enfrentadas no dia a dia da prestação do serviço social especificamente com relação aos progra-

mas habitacionais implementados. 

Ao mesclar as experiências dos programas habitacionais executados no município perce-

be-se que inúmeras dificuldades ocorrem após a entrega das chaves dos imóveis. 

Dentre as dificuldades percebidas na prática está o enfrentamento da comercialização ile-

gal dos imóveis entregues e no abandono dos imóveis entregues, conforme adiante será explica-

do. 

Em relação a proibida comercialização dos imóveis que foram objeto de programas habi-

tacionais, se percebe que suas motivações são inúmeras. 

Basicamente a venda ilegal ocorre quando beneficiários recebem propostas financeiras 

que podem lhes auxiliar a resolver qualquer outro problema, como por exemplo: 

1) adquirir outro imóvel ou bem de seu interesse; 

2) retornar para sua cidade de origem com a finalidade de ficar próximo de seus familia-

res; 

3) buscar recursos para o tratamento de alguma doença, etc. 

Enfim, conforme explicado, várias são as causas que levam ao descumprimento da lei e 

do contrato feito. 

Tais comportamentos quando descobertos pelo poder público são pautas de procedimen-

tos administrativos e por vezes judiciais tendentes a punir os infratores e redirecionar o imóvel 

para uma família que realmente precise. 

O problema do abandono, mencionado anteriormente, também possui várias origens. 
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Em alguns casos relacionados a conflitos de vizinhança e em outros casos relacionados a 

situações consideradas mais sérias, tais como, a ameaça de criminosos a um membro da família 

beneficiária do imóvel de projeto habitacional. 

Normalmente essa última circunstância se refere a crimes decorrentes do tráfico de dro-

gas. 

De qualquer sorte, quando o município recebe a notícia, a denúncia, de que determinada 

moradia foi negociada ilegalmente, abandonada ou irregularmente ocupada, instaura-se o proce-

dimento para apurar o ocorrido e eventualmente aplicar o que determina a lei e o contrato aos 

infratores. 

Deve ser ressaltado que todos os procedimentos observam a ampla defesa e contraditório 

dos beneficiários no projeto habitacional para posteriormente submeter todo o procedimento ao 

Conselho Municipal de Habitação e a Caixa Econômica Federal quando for o caso. 

A Caixa Econômica Federal neste particular, se tornou parceiro institucional frequente de 

vários municípios brasileiros que pretenderam implementar projetos habitacionais a partir do pro-

grama Minha Casa Minha Vida regido pela Lei Federal n.11.977/2009. 

Com Primavera do Leste não foi diferente, a partir do programa habitacional Residencial 

Padre Onesto Costa ouve a co-participação do Governo Federal por meio da Caixa Econômica 

Federal no sentido de financiar determinada construtora para que esta praticamente construísse 

todo o loteamento e suas residências. 

Nesta circunstância, o beneficiário deve pagar quantia praticamente simbólica visando co-

laborar o poder público no benefício habitacional alcançado. Mas como explicado, trata-se de 

quantia módica justamente por compreender a situação de vulnerabilidade que os beneficiários 

vêm experimentando desde sempre. 

Em casos como este, quando ocorre a participação da Caixa Econômica Federal, os pro-

cessos administrativos tendentes a apurar o descumprimento de lei e contrato são realizados em 

parte pelo município e encaminhado para órgão da Caixa Econômica Federal para que decida o 

que fazer naquele caso concreto. 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT • 24 de Maio de 2021 •  Edição Extraordinária 1970 • Ano XV •  Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 50 

 
Figura 4. Residencial Pe. Onesto Costa                           Figura 5. Residencial Guterres 

 

12. QUANTIDADE DE INSCRITOS AGUARDANDO PROJETOS HABITACIONAIS – DÉFICIT 

QUANTITATIVO  

 

Após as informações lançadas acima, temos que enfatizar doravante os resultados do dé-

ficit habitacional existente ainda no Município. 

A exposição dos dados para este tópico levará em conta o projeto habitacional Residenci-

al Guterres. 

O motivo para a utilização dos dados deste projeto habitacional em específico encontra 

respaldo na quantidade de imóveis envolvidos no projeto habitacional, que ao todo contou com 

500 moradias. 

Não se trata do último projeto habitacional de Primavera do Leste, porém se trata do mai-

or projeto em passado recente. 

O referido projeto habitacional residencial Guterres contou com a entrega dos imóveis de 

moradia no mês de setembro de 2017. 

Contudo a entrega é apenas a última fase de um projeto extremamente trabalhoso. 

Neste contexto, antes da entrega, a Caixa Econômica Federal sistematizou todos os da-

dos dos inscritos em projeto habitacional em Primavera do Leste naquele momento histórico. 
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E é com base neste documento sistematizado pela própria Caixa Econômica Federal, on-

de entre 2015 e 2017 se apresentaram todos os interessados em projetos habitacionais de Prima-

vera do Leste. 

Desde os dados compilados surgem os seguintes números: 

Na primeira etapa do loteamento habitacional residencial Guterres o número de interes-

sados foi de 6.935 famílias/pessoas. 

Na segunda etapa do referido projeto habitacional o número de interessados foi de 1.724 

famílias/pessoas. 

A adição dos números resulta em um montante de 8.659 famílias/pessoas que naquele 

momento histórico buscaram o poder público municipal para ver atendido o seu direito à moradia. 

Considerando que o projeto habitacional em questão entregou 500 moradias, tem-se que 

naquele momento histórico o déficit habitacional ficou razoavelmente estipulado em 8.159 famí-

lias/pessoas. 

Aqui cabem alguns esclarecimentos: 

O primeiro é que nem todos os interessados que buscaram o poder público preenche os 

requisitos necessários para ser atendidos neste projeto habitacional ou em qualquer outro.  Diga-

se aqui os exemplos de pessoas com renda incompatível a pretensão, é mesmo pessoas que 

nunca residiram no município e ao saber da notícia do projeto habitacional resolveram "arriscar a 

sorte". 

O segundo esclarecimento necessário é de que após a entrega dos imóveis, algumas fa-

mílias que não foram contempladas e que na época faziam jus, posteriormente tiveram uma me-

lhora, um implemento em sua renda, retirando-as do público-alvo dos projetos habitacionais. 

Finalmente, o terceiro esclarecimento se refere a pessoas que acabaram por mudar-se do 

município de Primavera do Leste, afastando-os pois, dos próximos projetos habitacionais. 

Com base nas explicações acima, estima-se que os números permanecem razoavelmen-

te estáveis desde o implemento do projeto habitacional residencial Guterres. 

Contudo aqui um esclarecimento se faz necessário! 

De forma sistemática e organizada, cada projeto habitacional exige um cadastro feito no 

momento de seu lançamento, de modo que os números acima podem sim sofrer alterações con-

sideráveis quando do lançamento do próximo projeto habitacional. 

 

13. PROJETOS HABITACIONAIS FUTUROS 

É difícil neste momento precisar a instalação de novos projetos habitacionais. Notada-

mente por conta do clima de total instabilidade causado pela pandemia do Coronavírus. 
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Tal circunstância afetou além da vida dos particulares, a administração pública como um 

todo, ou seja, as mais diversas crises alcançaram a União, os Estados e Distrito Federal e os Mu-

nicípios. 

Desta forma, como medida de cautela, apresentaremos apenas projetos que já tenham ao 

menos um início procedimental junto a Administração Pública de Primavera do Leste. 

Neste sentido temos a mencionar projeto habitacional que possivelmente será lançado no 

próximo exercício (não há data definida) que contará com a entrega de 36 (trinta e seis) unidades 

habitacionais. 

Contudo, é possível afirmar que se trata do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, com 

edital datado de 19/05/2020. 

Referido edital possui como cláusula de seu objeto (vide Cláusula 2.1) a seguinte reda-

ção: 

“2.1 – Selecionar empresa do segmento da construção civil, para execu-
ção de projetos e obras, consubstanciados na produção de aproximada-
mente 36 (trinta e seis) unidades habitacionais, residenciais horizon-
tais, em empreendimento composto com sala, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro social e área de serviço, com área construída mínima de 50 (cin-
quenta) m2, atendendo as especificações do Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida, em imóvel de propriedade do Município, para viabilizar 
a seleção do Município de Primavera do Leste - MT, objetivando a im-
plementação do “Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV”, disposto 
na Lei Federal nº. 11.977 de 07 de julho de 2009, que tem por finalidade 
o atendimento exclusivo da necessidade de moradia, de acordo com as 
especificações técnicas constantes neste edital.” 

 

Dessa forma, em que pesem poucas unidades, já é algo alentador para algumas famílias 

que precisam sobremaneira de um imóvel para chamar de lar. 

 

14. MOBILIDADE NACIONAL – QUESTÃO DO EMPREGO EM PRIMAVERA DO LESTE – MT 

Ao longo dos anos a Primavera do Leste acabou por acumular fama de município próspe-

ro no qual havia grande circulação de recursos. 

De fato, em comparação a inúmeros outros municípios, primavera do leste possui posição 

de destaque e privilégio no que se refere a produção, a renda total e a renda per capta. 

Entretanto, mesmo com bons resultados econômicos, quem não é verdadeira a sensação 

de que todos quantos migrem para a Primavera do Leste terão oportunidades de emprego e ren-

da suficientes para a aquisição de uma moradia. 
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É evidente que tal afirmação é realidade para praticamente todas as cidades do mundo, 

contudo, a abordagem do parágrafo anterior se refere ao corte conceitual da análise relacionada 

ao problema habitacional vivenciado neste município. 

Neste ponto, deve-se reconhecer que primavera do leste tem recebido inúmeras famílias 

atrás do sonho dê uma vida melhor, a qual infelizmente, nem sempre se concretiza. 

Contudo, a abordagem anterior refere-se a debates mais próprios de textos com temática 

empregabilidade, formação e renda, motivo pelo qual não será desenvolvido com profundidade no 

presente texto. 

Voltando à questão habitacional, é facilmente possível comprovar com números a atração 

que o município de Primavera do Leste exerce em relação há várias famílias que pretendem 

acessar um patamar de renda superior ao que experimentado em suas respectivas localidades de 

origem. 

Neste aspecto, dados encontrados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) demonstram que houve um crescimento entre o censo de 2010 (52.066 habitantes) e a 

estimativa de 2019 (62.019 habitantes) de 9.953 novos habitantes, um aumento que gira em torno 

de 19% a tomar por base o número de 2010. 

Não é exagero mencionar que a “fama” de rica da cidade alcança inclusive estrangeiros 

com dificuldades em seus próprios países. 

Sob este contexto, é possível mencionar a triste situação dos estrangeiros particularmente 

do Haiti e da Venezuela. 

 

15. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS HABITACIONAIS ATUAIS 

É importante destacar que nos últimos anos, notadamente após o implemento da lei fede-

ral acerca do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, especificamente lei 11.977/2009, 

algumas diferenças perceptíveis na Cultura dos projetos de moradia realizadas pelo poder público 

ocorreram. 

Entre os inúmeros pontos a destacar convém abordar pelo menos três que foram signifi-

cativos nos projetos habitacionais sob a égide do Minha Casa Minha Vida. 

A primeira consideração a fazer refere-se a noção de que o imóvel deve preferencialmen-

te figurar em nome da mulher. Trata-se de verdadeira conquista para muitas mulheres chefe de 

família. 

O exemplo mais conhecido de toda a sociedade são aquelas mulheres abandonadas com 

os filhos pelos maridos e companheiros a própria sorte. 
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A mencionada lei federal buscou neste particular trazer maior segurança para o ente de-

nominado família. 

Outra mudança absolutamente relevante é a de que o poder público tende a não entregar 

mais gratuitamente os imóveis. 

De fato, são valores módicos, contudo existentes e cuja responsabilidade o beneficiário 

não pode se furtar. 

Finalmente de se destacar a maior interação entre as várias esferas do poder (união, es-

tado, municípios e distrito Federal) e os particulares. 

De tal unidade de esforços surgem loteamentos já concluídos nos termos da lei. Tais bair-

ros já vem equipados com o mobiliário Urbano mínimo. 

É dizer que atualmente não se admite mais a hipótese da implantação de loteamentos 

sem o asfalto, iluminação pública, sistemas de água e esgoto, bem como os espaços públicos de 

praças e jardins. 

A iniciativa de projetos habitacionais agora se faz acompanhar por um projeto que reflete 

um planejamento para futuras cidades mais adequadas ao convívio humano. 

 

16. OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS 

Entendeu-se por bem fazer um tópico no presente trabalho para tentar refletir sobre os 

impactos da epidemia de corona vírus em relação às questões habitacionais de Primavera do 

Leste. 

O presente documento está sendo redigido em agosto de 2020, no que se pode conside-

rar como parte do auge da pandemia em nosso País. 

Em Primavera do Leste não está sendo diferente! 

No que se refere aos projetos habitacionais, até mesmo por conta dos decretos estaduais 

e municipais contendo a movimentação dos particulares bem como alterando o funcionamento 

dos órgãos públicos, o que se percebeu em um primeiro momento foi a redução drástica da pro-

cura. 

Este cenário começa a se alterar conforme os meses de pandemia avançam. Se quer di-

zer com isso é que ocorre uma espécie de dessensibilização da população que antes assustada 

sequer saia para as ruas, agora, diante do quadro preocupante, verificam que devem continuar o 

seu cotidiano de forma que a situação lhe permita. 
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Como mencionado acima, o novo normal começa a se impor. Deste modo, o que se per-

cebeu no setor, foi o aumento dos atendimentos por via telefônica na medida em que todos os 

setores públicos agora contam com restrições de seus atendimentos. 

Convém anotar também que parte da redução certamente ocorreu em razão das dificul-

dades por que passam algumas pessoas que infelizmente sequer telefone possuem para entrar 

em contato.   

O presente tópico, como mencionado anteriormente, pretendeu apenas fazer um registro 

do momento em que se atravessa e o reflexo disso para as pressões de moradia. 

Deve-se ressaltar ao final que o Setor de Habitação do Poder Executivo de Primavera do 

Leste, faz parte da Assistência Social do Município, o que implica dizer que é órgão, assim como 

a saúde, de linha de frente dos enfrentamentos a pandemia. 
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social é um instrumento fundamental para o 

planejamento operacional e para a execução da Política Habitacional de Interesse Social, compe-

tência esta sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – Setor de Habi-

tação.  

Fator relevante nesta 1ª Revisão do PLHIS foi a realização deste trabalho pela equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social – Setor de Habitação, com a colaboração de 

outros órgãos da Administração Pública, oportunizando o pleno conhecimento das informações 

relativas ao setor habitacional do Município e a compreensão dos desafios a serem enfrentados 

na área de habitação de interesse social.  

A apropriação do conhecimento do atual cenário do setor habitacional, a nível municipal, é 

de suma importância para as decisões estratégicas que deverão nortear as futuras ações, proje-

tos e programas da Política Habitacional do Município, com a conseqüente otimização de recur-

sos e direcionamento de investimentos públicos.  

As incertezas do futuro, principalmente no financiamento da construção habitacional, co-

locam um desafio para o recente ciclo das grandes intervenções. Se, no passado recente, Prima-

vera do Leste pôde contar com recursos de diversas fontes, compondo recursos suficientes para 

intervenções em larga escala, espera-se um futuro promissor, com a possibilidade de novas edifi-

cações e um crescimento ainda maior nas ações do poder Público para o Município de Primavera 

do Leste.  
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http://primaveradoleste.mt.gov.br/pastaarquivos/4955EDITAL.pdf
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