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reuniram, organizaram e debateram informações com a comuni-

dade em reuniões e eventos públicos, consolidando assim desejos 

Assim, tivemos a honra de encaminhar o presente Plano 

de Lucas do Rio Verde, onde foi enriquecido pela critica democrá-

tica, debatido e aprovado, consolidando desta forma a estrutu-

desenvolvimento.

Acreditamos, com esta iniciativa, criar uma forma dinâmica 

atuando na cobrança e controle da execução dos projetos.

PREFÁCIO

AO LEITOR

MARINO JOSÉ FRANZ
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O Plano Diretor de
LUCAS DO  RIO VERDE

 divide-se em três grandes partes:

1 - INTRODUÇÃO

2 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO

3 - PROPOSTAS

PARTES  DO PLANO





P A R T E   I

I N T R O D U Ç Ã O
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O PLANEJAMENTO
E O PLANO DIRETOR 

INTRODUÇÃO

das Cidades.

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 
-

incorporar seus avanços.

por multiplicidade de agentes que devem ter a ação coordenada.

território municipal, o atendimento das necessidades básicas da população entendidas como bens 
e serviços e também o papel de articulador mediando interesses que agem neste mesmo espaço.

a população em geral.
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INTRODUÇÃO O PLANEJAMENTO E O PLANO DIRETOR

Para que o governo local tenha capacidade operacional de coordenar estas atividades, o 

Entender o planejamento como processo é assumir um mecanismo que não se esgota em 
um plano, programas ou projetos e sim um instrumento permanente que organiza metas e auxilia 
na gestão e no controle. 

capacidade técnica é exigida na manipulação e análise de informações e documentos técnicos, 

A materialização do processo de planejamento acontece a partir da elaboração de um con-
junto de planos, alguns obrigatórios como o Plano Diretor e o Plano Plurianual de Investimentos, 

Municipal e Constituição Estadual, como o Plano de Ação de Governo e os Planos Setoriais.

Outro elemento fundamental na prática do planejamento além de capacidade técnica e po-

do processo de planejamento. Mais importante que a existência de um órgão de planejamento é 
o mesmo estar enraizado no próprio sistema de governo.

diretor, nos diz: 

O principal objetivo do planejamento democrático é economizar tempo e recursos 
materiais e humanos.

O problema não consiste nos erros cometidos, mas no tamanho dos erros cometidos 
por uma administração que planeja e uma que não planeja.

O escopo fundamental do planejamento é a busca da minimização de erros e maximi-
zação de acertos.

e de recursos materiais e humanos.

A administração pública deve, antes de mais nada, ouvir o povo.
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Depois de auscultadas as aspirações do mesmo, deve procurar sintetizar documental-
mente as reivindicações populares.

Deve estabelecer claros objetivos e racionalizar ordenadamente os meios e recursos 
para atingir aqueles objetivos.

São imensuráveis as vantagens de tal procedimento.

de: em função de claros objetivos, racionalizar ao máximo o caminho para atingir aqueles objetivos.

atual e se consubstancie em referencial basilar para as administrações futuras.

Rigorosamente um Plano Diretor não deve se constituir num documento amorfo, mas numa 

coerente.

Para o administrador experimentado e para quem possui vivências na elaboração destes 

revelam falhas e possibilidades dantes ocultas e insuspeitadas que mal são percebidas apenas 
pela intuição humana.

O desenvolvimento é um processo dinâmico. A resolução de um problema, normalmente 

-

-

O ontem, hoje e o amanhã, o curto prazo, médio prazo e longo prazo devem ser vistos, 
revistos e antevistos constantemente para que tenhamos soluções sempre mais precisas e se 

cedo. O que hoje pode parecer visionário, amanha parecerá omisso. 

O tempo psicológico para que se constatem os problemas, sejam racionalizados pelos 

leva para a solução dos mesmos.

INTRODUÇÃO O PLANEJAMENTO E O PLANO DIRETOR
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incomensurável quando estruturados, montados e organizados como vetores componentes da 
resolução dos problemas da comunidade.

Urbano e Gestão Municipal”, publicado pelo Ministério da Integração Regional e datado de de-
zembro de 1993:

Antes de qualquer coisa é preciso ter em mente, quer estejamos elaborando um plano di-

-
lação, no tratamento das áreas públicas, na distribuição de oportunidades habitacionais, na 
regulação de atuação dos demais agentes, empresas de promoção imobiliária e empresas 
em geral?

Como os vários segmentos da população se relacionam com seus espaços?

áreas rurais?

Como produzem, se apropriam e consomem o solo urbano, suas habitações e como se 
estruturam nas relações do Poder local? 

-
dade e de sua dinâmica de desenvolvimento vem interferindo historicamente no resultado 

no processo de desenvolvimento local?

Como os fatores internos estão produzindo processos espaciais, condicionando a es-
truturação das áreas urbanas ou a ocupação do meio rural?

Este Plano Diretor tentará, no curso de sua construção, na sua avaliação e na sua reava-

INTRODUÇÃO O PLANEJAMENTO E O PLANO DIRETOR





P A R T E   II

A N Á L I S E
D A S I T U A Ç Ã O
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1 - ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS, 
LOCACIONAIS, 

FÍSICO-TERRITORIAIS E
INFRA-ESTRUTURA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Figura 01 - 
LOCALIZAÇÃO
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do Estado de Mato Grosso - 2002

POSIÇÃO E EXTENSÃO GEOGRÁFICA

......................64

.............91

.................. 101

...................... 147

.... 110

............... 170

................... 210

........... 153

.. 291

.................. 350

Santos – SP.................. 2.207

Paranaguá – PR ............ 2.281

Santarém – PA 
............... 1.398

Porto de Miritituba ........ 1.101

DISTÂNCIAS EM KM DE 
LUCAS DO RIO VERDE A:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Clima ........

Temperatura média anual ............25°C

Temperatura média máxima ....... 32°C

Temperatura média mínima .........18°C

Precipitação pluviométrica 
- média anual ........................2.257 mm

Umidade relativa do ar 
- média anual ................................75%

Caracterização do território
- município de Lucas do Rio Verde

Área ...................................

Altitude .........................................390 m

Latitude Sul ............................... 13° 04’ 3”

Longitude Oeste ................... 55° 54’ 41”

Distância à Capital 
(em linha reta) ...........................

Distância à Capital 
(pela BR-163) .............................

......
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Mapa 01 - Rodovias

MAPA RODOVIÁRIO MUNICIPAL

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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Mapa 02 - 
ELETRIFICAÇÃO RURAL E TELEFONIA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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Lucas do Rio Verde pertence, achando-se dividida em 5 mesorregiões: Norte Mato-Grossense, 
Nordeste Mato-Grossense, Sudeste Mato-Grossense, Centro Sul Mato-Grossense e Sudeste Mato-
-Grossense.

-

Ipiranga do Norte
Itanhangá
Lucas do Rio Verde
Nobres
Nova Mutum
Nova Ubiratã

Sorriso

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Meso e microrregiões
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Mapa 03 - Estado de Mato Grosso
REGIÕES DE PLANEJAMENTO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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Mapa 04 - Estado de Mato Grosso

MESORREGIÕES

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Mapa 05 - Estado de Mato Grosso

MICRORREGIÕES
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com seu Distrito de Groslândia e suas Agrovilas.

LIMITES

Ao Norte: Sorriso
Ao Sul: Nova Mutum
A Leste: Sorriso
A Oeste:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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Figura 02 - 
LIMITES MUNICIPAIS

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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sendo que próximo dos cursos d’água as inclinações se acentuam. O relevo propicia excelentes 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Relevo



45

LUCAS DO RIO VERDE

Figura 03 - 
RELEVO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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Itambiquara
Nossa Senhora do Rosário
Campinho Verde
Km 30
Nossa Senhora Aparecida

São Cristóvão
Nossa Senhora Consoladora

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Distrito e agrovilas
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Mapa 06 - 
DISTRITO E AGROVILAS
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-
-se os seguintes rios e córregos: 

Rio Verde
Córrego Cedro
Córrego Quatá
Córrego Divisão
Córrego Marape
Córrego Piranha
Córrego Ranchão

Córrego União

É considerável o potencial hidroelétrico para instalação de usinas de pequeno e médio porte. 
É de se destacar a ausência de turbidez das águas em qualquer época do ano e a constância da 
vazão, sem ocorrência de enchentes.

-
-

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Mapa 07 - 
HIDROGRAFIA
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córregos, servem para a formação de pastagem e lavoura com os devidos cuidados de conser-
vação de solo. 

para formação de pastagens e lavouras.

Obras de drenagem foram necessárias em algumas áreas para rebaixar o lençol freático e 
garantir os trabalhos de colheita nos meses de fevereiro e março.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

PH/ P K Ca Mg Al M. O. Areia Silte Argila
água Ppm Ppm meg/ meg/ meg/ (%) (%) (%) (%)  

100ml 100ml 100ml

4,86 1,0 17,8 0,4 0,2 0,6 1,95 38,2 9,0 46,2

COMPOSIÇÃO NATURAL DO SOLO
(Média dos Latossolos de Lucas do Rio Verde)

Solo
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As formações Savânicas encontram-se atualmente alteradas pela agricultura moderna de 
grãos, com potencial biótico reduzido, principalmente a algumas manchas de Savana Arborizada 
nas encostas de Planalto e como matas ciliares em alguns rios.

Considerando-se a substituição da cobertura vegetal natural, principalmente para a agri-
cultura e ultimamente pela suinocultura e a introdução da avicultura, com a profunda alteração 
dos ecossistemas e perda dos principais potenciais bióticos, e ainda, as alterações dos padrões de 
qualidade da água (Rural e Urbano), além da erosão laminar dos solos, agregado ao uso intensivo 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Vegetação
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS GEOGRÁFICOS, LOCACIONAIS, FÍSICO-TERRITORIAIS E INFRA-ESTRUTURA

Figura 04 - 
VEGETAÇÃO
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2 - ASPECTOS 
HISTÓRICOS

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
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esquerdo e direito do Rio Verde, onde se encontra atualmente a cidade de Lucas do Rio Verde. 
Seringalista na extração de borracha nativa nessas áreas, associou-se inicialmente ao grupo 

lotes de 200 hectares cada, incluindo as terras dos posseiros.

Em 1981 chega a primeira parcela de colonos de Ronda Alta, que passaram a ser conhecidos 

no projeto.

Em 05 de agosto de 1982, o então Coordenador Regional do Incra e membro da Academia 
Mato-grossense de Letras - Dr. Paulo Pitaluga Costa e Silva, no ato da fundação do Núcleo Urba-

cidade, reconhecendo seu valor de pioneiro e desbravador da região.

Sendo eleito pelos moradores da região de Lucas, em janeiro de 1983, o Sr. Antonio Issac 

-
blica) e algumas casas do INCRA. Passados seis anos, Lucas do Rio Verde já apresentava aspecto 

INCRA e nas 945 propriedades rurais.

Em 16 de dezembro de 1985, através do Decreto n° 4948/85, foi criado o Distrito de Lucas 

No dia 03 de abril de 1986, na Prefeitura Municipal de Diamantino, aconteceu a nomeação 
e posse do Sub-Prefeito do Distrito de Lucas Rio do Verde. Numa lista de 10 nomes indicados 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS HISTÓRICOS

2.a FORMAÇÃO HISTÓRICA DO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



O seringalista 
Francisco 

Lucas de Barros 
(foto acima), 

antigo proprietário 
de extensas áreas 

de terras  onde 
hoje se situa a 

cidade de Lucas do 
Rio Verde. Nesta 

e nas páginas 
seguintes, cenas 

datadas da década 
de 1980, quando 

teve início a 
colonização efetiva 

da região
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pela comunidade, o Prefeito de Diamantino escolheu o Sr. Anton Huber para o cargo.

Em 02 de setembro de 1986 através do Decreto-Lei n° 2.183/86 foi criada a Delegacia 

a emancipação de Lucas do Rio Verde. Em 17 de setembro, foi criado o Cartório Civil de Lucas do 

Em fevereiro de 1987, foi formada a Comissão de Emancipação de Lucas do Rio Verde 

Reinaldo de Andrade.

Em 17 de março de 1987, Lucas do Rio Verde comemora o primeiro aniversário do Distrito. 
No mesmo mês, através da Lei n° 003/87 da Prefeitura Municipal de Diamantino foi denominada 
de Av. Mato Grosso a via que ligava a vila ao aeroporto e o outro lado do córrego.

No dia 1° de maio de 1987, foi inaugurado o sistema gerador de energia elétrica do Distrito 
e no dia 31 do mesmo mês, também inaugurada a rede de abastecimento de água.

Em junho de 1987, o Projeto de Lei n° 44/87 de autoria do Deputado José Lacerda que cria 

da Assembléia Legislativa. Em julho do mesmo ano, Jorge Luccini assume o cargo de Sub-Prefeito 
do Distrito.

criado o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – SAAE no Distrito de Lucas do Rio Verde.

No dia 19 de maio de 1988 realizou-se o plebiscito para emancipação do Distrito de Lucas 
do Rio Verde, em que 1362 eleitores votaram a favor. 

Lucas do Rio Verde.

no mesmo até 31 de dezembro de 1988.

empossados em 1° de janeiro de 1989.
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O panorama do cerrado do médio norte mato-grossense, considerado até pouco tempo 

Existem relatos acerca das primeiras ocupações, que tiveram inicio na década de 60 e 70 
-

mesma, abrir o cerrado, passar a preparar o solo e a cultivá-lo, e construir benfeitorias e assim 
criar condições legais que garantissem a legitimidade da posse da terra, passando da condição 
de posseiro para proprietário.

Esses colonizadores que ocuparam as terras, iniciaram a derrubada do cerrado e aventura-
ram-se na produção de soja, vocação a qual herdaram das suas formações, produto esse que fazia 

aqui a sua nova morada. Permanecer aqui foi prova do real interesse em buscar realizar o sonho 

quanto uso da máquina administrativa, principalmente saúde, educação e demais necessidades, 

Entre esses projetos, os PAC´s (Projeto de Assentamento Conjunto) tinham como objetivos: 

com a criação da gleba Rio Verde, projeto este desenvolvido pelo INCRA (Instituto Nacional de 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS HISTÓRICOS

2.b FORMAÇÃO ECONÔMICA E 
SOCIAL DE LUCAS DO RIO VERDE
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Colonização e Reforma Agrária) com objetivo de assentar colonos na região. 

A luta, tanto pela criação do distrito como pela emancipação, não foram fáceis, pois os 

No Projeto de Assentamento Conjunto, a Gleba Rio Verde contou com a presença do INCRA 

ponto de apoio importante para os colonos, colaborando na abertura das estradas e marcações 
das terras dos recém-chegados ao projeto. 

onde se destaca a produção da soja, do milho e do algodão. Outro fator importante na economia 
-

ces de produção exigidos pelo mercado. A industrialização, ainda que rudimentar, mostra seus 
primeiros traços, no sentido de manufaturar os produtos primários que se apresentam em larga 

moveleira, algodoeiras.

indústrias de diversos setores e planejando a agroindustrialização dos grandes volumes de soja 

melhor aproveitamento do produto primário.

Assumindo rapidamente sua condição de pólo regional de comércio e serviços, Lucas do 
Rio Verde aliado ao seu potencial de infra-estrutura viária e energética, confere-lhe um dinâmico 

populacional, gerando consequentemente demanda nos serviços de assistência social, saúde, 
educação, esporte e lazer.

na igualdade de direitos e efetivação da cidadania.
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Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD), através da Lei Municipal 004/89, o titulo de doação 

em 13 de maio de 1986.

-

Setor 01 e Setor 02.

As primeiras vias de acesso ao núcleo urbano foram as Avenidas Rio Grande do Sul e 

A Avenida Mato Grosso foi também importante marco no processo de desenvolvimento 
urbano, interligando o projeto de urbanização inicial elaborado pelo MIRAD com o Loteamento 

a estruturação viária básica.

A cidade, portanto, foi se organizando inicialmente em duas etapas, sendo a primeira o 

o Loteamento Cidade Nova parte correspondente ao Córrego Lucas indo em direção ao antigo 
aeroporto, atualmente Avenida Dr. Mauricio Cardoso.

-
mente ondulada. No projeto de urbanização inicial elaborado pelo MIRAD, os lotes têm formato 

largura de 20.00m. Algumas vias foram reformuladas com desapropriações de 1,00 a 2,00 metros 
de cada lado, alterando assim seus dimensionamentos, para larguras variando de 22,00 a 24,00 
metros. Já no Loteamento Cidade Nova as principais vias foram planejadas variando de 24,00 a 
40,00 metros de largura.

Numa fase mais recente do desenvolvimento urbano, surge um novo eixo, este a partir da 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS HISTÓRICOS

2.c HISTÓRIA DO PLANEJAMENTO 
URBANO DE LUCAS DO RIO VERDE



64

LUCAS DO RIO VERDE

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS HISTÓRICOS

Em 04 de julho de 2002, foram aprovadas as diretrizes básicas para elaboração do Plano 

-
neamento e Uso do Solo, Parcelamento do Solo, Código de Posturas e Código de Obras Municipal. 
Existe ainda a Comissão de Urbanismo que tem por objetivo auxiliar a administração municipal, 
expedindo pareceres técnicos sobre obras e serviços que apresentam dúvidas na interpretação 
da legislação municipal.

Centro, Cidade Nova, Jardim das Palmeiras, Rio Verde, Jardim Imperial, Menino Deus, Parque 

para indústrias e serviços.

Para que o governo municipal presente e os futuros possam fazer frente ao crescimento 
urbano acelerado que Lucas do Rio Verde experimenta, o planejamento municipal deverá ser 

de novas idéias e projetos e fundamentalmente no controle da execução de suas propostas.
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3 - DEMOGRAFIA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
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habitantes, onde 84% destes viviam na área urbana e 16% na área rural, com uma densidade 

homens em idade produtiva que vêm em busca de trabalho, principalmente o rural. A faixa etária 
predominante é jovem, entre 20 a 49 anos.

área urbana e 16% na área rural.

e urbana, sexo e faixa etária.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DEMOGRAFIA

Tabela 01 - Evolução populacional anual (urbana e rural)

Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000.

Ano População

1996 12.647

2003 23.205

2004 24.434

2005 27.221

2006 28.645

2007 30.056

Tabela 02 - População urbana x rural (2005)

Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2005.

Distribuição da população Número %

Urbana 22.865 84

Rural 4.356 16

Total 27.222 100

3.a ESTRUTURA DEMOGRÁFICA
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Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2005.

Tabela 03 - Distribuição da população por faixa etária e sexo (2005)

Faixa etária Masc Fem Total %

Menor 1 ano 293 296 589 2,16

1 a 4 1.290 1.176 2.466 9,06

5 a 9 1.492 1.429 2.921 10,73

10 a 14 1.424 1.384 2.808 10,32

15 a 19 1.493 1.401 2.894 10,63

20 a 29 2.910 2.627 5.537 20,34

30 a 39 2.584 2.274 4.858 17,85

40 a 49 1.639 1.298 2.937 10,79

50 a 59 736 612 1.348 4,95

60 a 69 341 242 583 2,14

70 a 79 105 99 204 0,75

80 a + 35 41 76 0,28

TOTAL 14.342 12.879 27.221 100,00
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

4.a SITUAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
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-
mentada, através de um consórcio com produtores rurais.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

4.b DISTRITALIZAÇÃO



72

LUCAS DO RIO VERDE

de 1997.

Sua instalação ocorreu em 03 de abril de 1998, sendo o seu primeiro juiz o Dr. Paulo Ro-
berto Pedroso da Silva.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

4.c A COMARCA
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Executivo - (1989/1992)

Vice-Prefeito: Otacildo Osório Pivetta

Primeira Legislatura - (1989/1992)
Paulo Vicente Nunes
Sebastião Garcia Costa
João José Callai
Ilvo Vendruscolo

Maria Elisabete Kurmann Huber

Vitorino Vignaga

Executivo - (1993/1996)
Prefeito Paulo Vicente Nunes
Vice-prefeito Neri Guilherme Artmann

Segunda Legislatura - (1993/1996)

Sebastião Garcia Costa
Ildo Romancini
Vilmar Scherer
Valmenir Cândido da Silva
Roberto José Morandini

Carlos Krieger Girotto
Ronald Celso Schwebel

Executivo - (1997/2000)
Prefeito Otaviano Olavo Pivetta
Vice-Prefeito Norivaldo Alves Peixoto

Terceira Legislatura - (1997/2000)
Gilson Gregório
Jiloir Augusto Pelicioli
Vilmar Scherer
Roberto José Morandini
Néri Geller

Altamir Pandini
Jose Luiz Picolo
Marli Heldt Ventura

Executivo - (2001/2004)
Prefeito Otaviano Olavo Pivetta

Quarta Legislatura - (2001/2004)
José Luiz Picolo
Jiloir Augusto Pelicioli
Neri Geller
Ildo Romancini

Carlos Krieger Girotto

Marli Heldt Ventura

Executivo - (2005/2008)

Vice-Prefeito Osvaldo Martinello

Quinta Legislatura - (2005/2008)
Marli Heldt Ventura

Nestor Albrecht

Jiloir Augusto Pelicioli
Carlos Krieger Girotto

4.d GOVERNOS MUNICIPAIS
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-

PODER JUDICIÁRIO

um Defensor Público.

(vara itinerante do trabalho), um Cartório de Registro Civil, um Cartório de Registro de Imóveis, 

POLÍCIA E SEGURANÇA DO MUNICÍPIO
-

possui sede própria e trabalha com 3 (três) viaturas para atender as ocorrências. A Delegacia de 

investigadores, 2 (dois) escrivães, 1 (um) Secretária, conta com 2 (duas) viaturas para atendimento. 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS
Ciretran - entidade representativa do Detran no mu-

Escritório do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Empaer - (Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e Extenção Rural S/A) atende 
os produtores através de um modelo operacional onde a assistência técnica, extensão rural e 
pesquisa estão voltadas para a agricultura familiar, prestando serviços de qualidade, baseado no 

propriedade.

Agência da Receita Estadual -

Indea – (Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de Mato Grosso) tem como

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

4.d ÓRGÃOS ESTADUAIS



75

LUCAS DO RIO VERDE

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

objetivos formais a execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, ins-

JUCEMAT - -

PREVCIDADE - (Posto do INSS) cuida do protocolo de processos de pedidos de aposen-
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ÓRGÃOS MUNICIPAIS

oriundas de projetos, do Prefeito ou da própria Câmara.

A Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde é composta atualmente de nove vereadores elei-
tos através dos partidos, sendo dirigidos por uma Mesa, composta de quatro membros escolhidos 

A composição da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde conta com a sua Mesa, para 
2005/2008, como sendo:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS

4.f GOVERNO MUNICIPAL

O Poder Executivo é o encarregado de executar as leis, e gerir a administração pública do 
-

res, secretários e autarquias, tendo ainda a colaboração dos conselhos municipais que funcionam 
como órgãos colegiados.

São quatro as assessorias do Prefeito:

Igualmente em número de nove são as secretarias, assim denominadas:

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Presidente - Marli Heldt Ventura
Vice-Presidente - Nestor Albrecht

Demais Vereadores:

Jiloir Augusto Pelicioli
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Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Conselho Comunitário Municipal
Conselho Municipal de Esportes

Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Conselho Comunitário de Segurança
Conselho Municipal de Desenvolvimento Agro-Ambiental

Conselho Municipal de Cultura
Conselho Municipal de Segurança Alimentar
Conselho Municipal dos Direitos da Cidadania contra as Discriminações e Violência
Conselho Municipal do Idoso
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conselho Municipal da Juventude

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

A atual composição do Executivo Municipal é a seguinte::

Vice-Prefeito - Osvaldo Martinello
Chefe de Gabinete - Carlos Krieger Girotto
Controlador Interno - Rudimar Paulo Rubin

Secretária de Gestão Pública - Vera Lúcia Miquelin

Secretária de Educação e Cultura - Solimara Ligia Moura
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Secretário de Saúde - Paulo Cezar Angeli
Secretária de Desenvolvimento Social - Marli Martins da Luz

de Lucas do Rio Verde - PREVILUCAS - Maria Aparecida Marin Rossato
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO

5 - ECONOMIA
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5.a SITUAÇÃO GERAL

-

são elas que determinam as demais. Portanto, para o setor público em geral, se consideradas as 

incentivam ou inibem os investimentos nos setores agregados do setor público, sendo, portanto 

que possam em curto e médio prazo trazerem uma qualidade de vida melhor para a sociedade 
como um todo.

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS
-

ticipação efetiva para o gerenciamento municipal, bem como para os investimentos realizados 
até então, sendo que a análise realizada tem somente efeito demonstrativo, ou seja, apenas 

Os investimentos provenientes de transferências estaduais, federais e dos convênios esta-
belecidos, ajudam a movimentar a estrutura das secretarias municipais. As mesmas secretarias 
recebem, através de seus orçamentos, investimentos de capital da própria Prefeitura Municipal 
para colocar em prática o planejamento de suas funções, bem como projetar ações dos anos 

Público Municipal e aos demais impostos, taxas e tributos como, por exemplo, o caso do ICMS 

Tabela 04 - Receitas provenientes dos programas 
municipal, estadual e federal para 2005

Programa Valor em R$ % participativa

Recursos do Min. Saúde. 1.483.697,49 5%

Receitas Próprias 7.175.896,11 22%

ICMS 10.907.353,04 33%

Convênios 2.667.977,64 8%

Total Geral 32.367.968,46 100%
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receitas do Estado e União e a alienação de bens são responsáveis pelos 34% restantes das re-
ceitas. Na tabela 05 estão os dados históricos da evolução das receitas do setor público municipal 

Tabela 05 - Total de receita por período

Período Total da receita em reais

1996 5.434.578,95

1997 6.826.184,72

1998 7.953.613,41

1999 11.746.690,84

2000 16.053.099,30

2001 16.021.056,53

2002 20.779.340,90

2003 27.557.946,08

2004 33.459.098,34
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meses de novembro e dezembro de 2005, para efeito de comparação, efetuamos uma projeção 
dessas receitas através da média anual ate o presente momento.

dos dados pela média estabelecida conforme mencionado na tabela.

Tabela 06 - Demonstrativo do total mensal das receitas

Período 2003 2004 2005

Janeiro 1.436.997,27 1.924.173,31 3.151.593,84

Março 1.918.916,73 2.829.649,79 3.709.606,57

Abril 1.873.813,40 3.093.619,51 3.193.063,27

Maio 2.338.952,92 2.732.199,64 3.528.722,41

Junho 2.501.326,21 3.393.199,86 3.484.564,68

Julho 2.236.375,58 3.093.040,05 3.410.688,28

Agosto 2.230.175,72 2.989.922,07 3.259.227,35

Setembro 2.156.449,70 2.515.688,30 2.771.843,79

Outubro 2.691.206,77 2.702.204,87 3.233.131,29

Total 27.557.946,08 33.459.098,34 38.841.562,16

Assim, temos a seguinte análise:

As receitas do ano de 1996 até o ano de 2004, conforme tabela 05, cresceram durante 
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1996 a 2004 impulsionou o crescente investimento do setor público no que se refere ao seu 

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

com base nos dados contidos na tabela abaixo.

Tabela 08 - Patrimônio municipal por período (evolução)

Período Valores em Reais (R$)

1996 2.096.286,03

1997 4.134.190,33

1998 5.354.759,92

1999 6.486.412,76

2000 9.471.999,45

2001 9.473.108,50

2002 13.090.949,01

2003 17.478.049,68

2004 26.990.300,90

Tabela 07 - Total de despesas proposto para o período

Secretarias Valores R$ % do Orçamento Total

Sec. Esporte Lazer 992.219,24 3%

Câmara Municipal 720.000,00 2%

Gabinete Prefeito 704.914,55 2%

Sec. Administração Municipal 2.679.255,41 8%

Sec. Planejamento 861.637,12 3%

Sec. Obras e Serviços Urbanos 9.572.944,65 28%

Sec. Agricultura e Desenvolvimento 1.174.749,42 3%

Sec. Indústria e Comércio 682.580,80 2%

Sec. Saúde 5.452.025,71 16%

Sec. Promoção e Ação Social 2.296.171,52 7%

Sec. Educação 8.923.002,33 26%

Total Geral 34.059.500,75 100%
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bens adquiridos pela administração pública, revertidos em valor agregado para a sociedade de 
uma forma geral, ou seja, há um aumento dos gastos do setor público local para a manutenção 

dos investimentos realizados pelo setor público.

tais como postos de saúde, centro de educação infantil e escolas de ensino fundamental e médio 
visando a melhoria da qualidade de vida, executando obras como telefonia, energia elétrica, pa-
vimentação, fomento agropecuário e agroindustrial, ou seja, combinando obras de cunho social 

Assim, pode-se observar que:

Os anos de 2002, 2003 e 2004 foram respectivamente os anos de aumento do patri-

Ao comparar as variações entre os anos de 2002 e 2004, houve um aumento em torno 
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5.b SETOR PRIMÁRIO

-

Lucas do Rio Verde. Os dados coletados a respeito do tamanho das áreas rurais estão expostos 
na tabela 09:

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA

Segundo a pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
Lucas do Rio Verde contava com:

Do total das áreas cadastradas, 69,29% tinham entre 101 e 5.000 hectares de área 

E 29,97% do total das áreas detinham mais de 5.000 hectares de produção.

que vivem da exploração comercial do leite e derivados, do plantio de hortaliças e frutas e da 
produção de mel, peixe e outros produtos. A comercialização se dá nos mercados e na feira do 
produtor que é realizada duas vezes por semana e que mantém uma associação de produtores 
locais, já que os mesmos não conseguem competir com a produção de grãos em larga escala.

Tabela 09 - Estrutura fundiária municipal

Área Nº Imóveis Área %

Até 10 ha 8 66,0 0,02

De 11 a 50 ha 23 611,4 0,17

De 51 a 100 ha 21 1990,0 0,55

De 101 a 200 ha 146 28318,0 7,80

De 201 a 500 ha 139 53375,0 14,69

De 501 a 1000 ha 98 72519,0 19,96

De 1001 a 5000 ha 60 97743,0 26,84

Acima de 5000 ha 6 110.364,6 29,97

Total 501 364.754,0 100,00
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Comprende-se assim que:

As pastagens, embora existam, não constituem uma porcentagem expressiva na distri-

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA

soja, milho e algodão. Algumas dessas áreas produzem em pequena escala feijão, arroz, sorgo, 

momentâneo.

Tabela 10 - Utilização das terras

Utilização Área (ha) %

Lavouras 211.032,00 57.66

Pastagens 20.071,00 5,48

Reserva 133.651,00 36,53

Núcleo Urbano 1.226,00 0,33

Total 365.980,00 100,00
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A tabela 11 representa:

Uma redução do rendimento por quilo/hectare de aproximadamente 14,36%.

PRODUÇÃO DE MILHO

safra, especializando-se na produção dessa cultura.

O milho além de atuar na cadeia regional de produção de grãos, atua também nas cadeias 

para o ano de 2006. Segundo a Conab, deve-se ter uma redução para o Centro Oeste de aproxi-

o ano de 2005.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA

PRODUÇÃO DE SOJA
A soja é considerada o produto de sustentação da balança comercial e por isso indispen-

sável para a manutenção de vários setores, dentre esses, o de óleo vegetal, farelo, rações para 
alimentação animal e para o próprio consumo humano.

produtor do estado. 

que totalmente pela economia local. 

-
vados na tabela 11:

Tabela 11 - Produção de soja - 2002 a 2005

Ano Área (ha) Produção (t) Rendimento (kg/ha)

2002 180.000 572.400 3.980

2003 200.050 697.800 3.150

2004 216.237 660.000 2.946

2005 216.000 750.000 3.480
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cultura do milho:

Segundo a tabela 12:

O total da área plantada no ano de 2003 foi maior que nos anos seguintes, represen-

No ano de 2004, foi registrado um maior rendimento na produção, bem superior ao 

O ano de 2003 apresentou o maior volume de toneladas produzidas, sendo 13,89% 
maior do que a produção do ano de 2004.

o milho ocupou em 2005 aproximados 69,23% da área total de produção.

PRODUÇÃO DE ALGODÃO
Apesar dos riscos e das poucas áreas de produção, o algodão é uma cultura altamente 

o algodão, é necessário um grande investimento em máquinas e insumos, desde o plantio até 
a colheita do produto. Esse talvez seja o principal fator que impeça uma produção maior e mais 

Lucas do Rio Verde aparece em 10° lugar, conforme apresenta a tabela a 13 na página seguinte.

Tabela 12 - Cultura do milho em Lucas do Rio Verde

Ano Área (ha) Produção (t) Rendimento (kg/ha)

2002 135.000 637.000 4.718

2003 170.000 751.680 4.421

2004 130.000 660.000 5.076

2005 130.000 507.000 3.900
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Tabela 13 - Produção de algodão no Estado de Mato Grosso em 2003

Municípios Produtores Algodão (t)

Campo Verde 147.642

Sapezal 108.740

Novo São Joaquim 104.068

Itiquira 71.187

Primavera do Leste 64.273

Rondonópolis 60.891

Pedra Preta 60.635

Campo Novo do Parecis 44.863

Sorriso 44.357

Lucas do Rio Verde 18.271

Total produzido 724.927

Segunda a tabela 13:

Lucas do Rio Verde tem uma produção inferior em aproximadamente 87,62% em relação 

Esses dados informam:

de 2004 foi superior em 54,31% que o ano de 2005, que foi o ano com maior quantidade 
de área plantada.

Tabela 14 - Cultura do algodão em Lucas do Rio Verde

Ano Área (ha) Produção (t) Receita total (mil)

2000 9.880 39.075 23.445

2001 10.661 28.785 19.171

2002 6.000 20.025 13.217

2003 5.000 18.271 21.925

2004 10.000 49.722 67.125

2005 15.000 29.000 36.458
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PRODUÇÃO DE FEIJÃO

Tabela 15 - Produção de feijão em Lucas do Rio Verde

Ano Área (ha) Produção (t)

2002 310 651

2003 310 837

2004 - -

2005 - -

produtores devido ao fato de poder ser cultivado consorciado com outras culturas, conforme dados 
da Conab (2004), como o milho, por exemplo.

PRODUÇÃO DE ARROZ SEQUEIRO

produção e sendo utilizado na maioria das vezes como cultura para correção da acidez do solo 
após a abertura de novas áreas para plantio posterior de soja ou outras culturas.

Lucas do Rio Verde nos anos de 2002 a 2005:

Tabela 16 - Produção de arroz sequeiro em Lucas do Rio Verde

Ano Área (ha) Produção (t) Rendimento (kg/ha)

2002 0 0 0

2003 1.400 4.200 3.000

2004 2.000 6.000 3.000

2005 2.000 5.200 3.000

Comparados os dados, temos:
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O rendimento apresenta-se aproximadamente 10% abaixo da média colhida em Sinop 

culturas que gerem maior rentabilidade. 

A cultura do arroz sequeiro é explorada como um diferencial nas pequenas e médias pro-
priedades e a exploração industrial desse produto pode ser feita para a fabricação de ração animal 

PRODUÇÃO DE SORGO

terra para ajudar no plantio das próximas culturas, como a soja.

O sorgo não apresenta poder de competição em termos de preço, sendo aproximadamen-
te 50% mais barato que o milho. Utilizado como cultura para rotação, tem pouca importância 

Na tabela 17 encontram-se os dados que demonstram o volume de área produzida, produção 
em toneladas e o rendimento por hectares dessa cultura em Lucas do Rio Verde:

Assim:

Em termos de área produzida, o ano de 2004 foi superior aos demais anos em apro-

O ano de 2004 também foi o responsável pelo maior volume de produção, aproxima-

Tabela 17 - Produção de sorgo em Lucas do Rio Verde

Ano Área (ha) Produção (t) Rendimento (kg/ha)

2002 0 0 0

2003 6.000 18.000 3.000

2004 7.500 22.500 3.000

2005 6.000 20.000 3.000

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Tabela 18 - Empresas e capacidade de armazenagem de Lucas do Rio Verde

Capacidade de Armazenagem - 2006

Empresa Granel (t) Ensacado (t)

Total 977.600 119.900

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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PRODUÇÃO DE SUÍNOS
-

cadeias provenientes de outros estados.

o abate com apenas 90 dias.

Um dos fatores importantes sobre essa atividade é a parceria que se forma em torno dessa 
produção. Empresas com potencial de investimentos têm nessa atividade sua fonte de sustentação 

a mão-de-obra. Assim, os produtores locais e as empresas unem-se em uma espécie de parceria 
onde há a produção e entrega da matéria-prima, o treinamento da mão-de-obra, comercialização 

abundância e a mão-de-obra.

-

proporciona investimentos para esse setor.

Para uma melhor visualização, consta abaixo a situação da suinocultura atual em Lucas 

Tabela 19 - Suinocultura em MT e Lucas do Rio Verde

Ranking estadual Município Quantidade

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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PRODUÇÃO DE BOVINOS, AVES E
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

As cadeias demonstradas na tabela 20, embora sejam importantes, não possuem represen-

Comparando a produção local com a produção estadual, o resultado encontra-se muito 
abaixo da média, representando a necessidade um aumento considerável nos investimentos para 
melhorias e aumento da produção deste segmento. 

Como exemplo disso, algumas regiões do estado se especializaram nessas atividades sem 

Leste. 

-

forma, o que existe de produção animal é somente para o consumo e para algumas transações 
comerciais, porém nada expressivo comercialmente.

produções para o ano de 2004:

Tabela 20 - Produção para o ano de 2004

Ano Produto Quantidade

2004 Eqüinos 743

2004 Ovinos 1.663

2004 Aves 95.177

2004 Caprinos 255

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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5.c SETOR SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

ocupar uma participação percentual na ordem de 93,6% para as micro, e 5,6% para as pequenas 

tendo seu apogeu nos anos de 1998/99 e 2000, parte agora para a verticalização da sua eco-
nomia, ou seja, produz matéria-prima incentivando o setor industrial e comercial para expandir 
suas atividades aproveitando a matéria-prima local e com isso aumentando a receita através da 
geração de empregos, investimentos locais e tributos municipais.

rurais, a produção focada quase exclusivamente na soja e no milho safrinha e a crise do agro-
negócio, são fatores que impulsionaram a necessidade da verticalização da economia local para 

As empresas de comércio e prestação de serviços são as que ocupam a maior parte do 

Tabela 21 - Distribuição das empresas por setor da economia

Setor Empresas % relativo

Indústria 143 7,50

Comércio 807 42,32

Prestadores de Serviços 818 42,89

Total 1.907 100

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Tabela 22 - Dados da composição dos setores em 2003

Setor Empresas % relativo

Indústria 72 8,10

Comércio 366 41,17

Prestadores de Serviços 373 41,96

Total 889 100

Comparando os dados da pesquisa atual e da pesquisa realizada pelo Sebrae em 2003, os 

O setor industrial cresceu 50,35% em relação a 2003, aumentando de 72 para 143 

O setor comercial cresceu 45,35% em relação a 2003, passando de 366 para 807 

O setor de prestação de serviços cresceu 45,60% em relação a 2003, passando de 373 

-
presas do setor formal.

com ramos de atividades distintos e que são isentos de pagamentos de tributos municipais 
desempenhando um papel pequeno na economia local.

De uma maneira geral, esse comparativo demonstra um crescimento de 46,61% das 

2003 a 2005.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Tabela 23 - Distribuição das empresas por forma de atuação

Forma de atuação Empresas % relativo

Empresas Públicas 42 2,20

Empresas da Iniciativa Privada 1.865 97,80

Total 1.907 100,0

As empresas privadas cresceram 41,45% em relação a 2003, isso se deve ao fato do mu-

como restaurantes, lojas de confecção e demais.

As empresas públicas também cresceram, porém em menor proporção, em torno de 9,04% 

DISTRIBUIÇÃO DO SETOR DE ACORDO COM A FORMALIDADE
A análise da participação das empresas é feita segundo o critério de formalidade e infor-

malidade, criando um comparativo entre os dados da pesquisa com base no relatório do Sebrae 
para o ano de 2003.

Tabela 24 - Distribuição das empresas de acordo com a formalidade - 2006

Formalidade Empresas % relativo

Empresa Informal (sem registros) 10 0,52

Total 1.907 100,0

O número de empresas formais ou legais aumentou em aproximadamente 14,06% com-

Os dados abaixo demonstram a distribuição das empresas segundo o critério de formalida-
de e informalidade, dados comparados com a pesquisa realizada pelo Sebrae em 2003 e dados 

Tabela 25 - Distribuição das empresas de acordo com a formalidade - 2003

Formalidade Empresas % relativo

Empresa Informal (sem registros) 122 14.58

Total 837 100,0

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Comparando os dados da pesquisa de 2003, levantam-se as seguintes conclusões sobre o 
setor formal e informal das empresas luverdenses.

eram 715 empresas em 2003, passando para 1.897 empresas formais no mercado para 

O setor informal diminuiu em aproximadamente 8,20%, sendo inicialmente 122 empresas 
em 2003, regredindo para 10 empresas no ano de 2005.

DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO O PORTE DAS EMPRESAS

-

-

Tabela 26 - Distribuição das empresas de acordo com o porte - 2006

Porte da Empresa Empresas % relativo

Micro 1.465 76,82

Pequena 427 22,39

Média 8 0,42

Grande 7 0,37

Total 1.907 100,00

prioridades para a economia local, e são também as empresas que representam o maior volume de 
contribuição de impostos para o aumento e manutenção dos empregos e da distribuição de renda 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Finalidade Empresas % relativo

Total 1.907 100,0

através de doações para a manutenção de suas atividades.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA

Tabela 28 - Distribuição das empresas de acordo com o ano de fundação

Ano de fundação Empresas % relativo

De 1980 a 1984 9 0,47

De 1985 a 1989 52 2,73

De 1990 a 1994 187 9,81

De 1995 a 1999 602 31,57

Em 2000 145 7,60

Em 2001 172 9,02

Em 2002 183 9,60

Em 2003 200 10,49

Em 2004 196 10,27

Em 2005 161 8,44

Total 1.907 100,00
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aproximadamente 23,54%.

menor número de empresas abertas, isto é, apenas 161 empresas.

Os dados comparativos abaixo serão utilizados para reforçar a relação existente entre o 

base os anos de 1995 e 1999, tendo os seguintes resultados:

Em 2005 estabeleceu-se uma média comparativa em torno de 26,74%.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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-

da América do Sul, como Chile e Uruguai.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede a qualidade de vida existente através 

ANÁLISE ECONÔMICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO
DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

estimada em 2.803.274 habitantes, correspondendo a aproximadamente 9,24% da população 
total do estado.

* Dado projetado

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA

Tabela 29 - População estimada de Lucas do Rio Verde

População estimada Ano

6.693 1991

7.130 1992

7.976 1993

8.367 1994

12.647 1995

13.692 1996

14.573 1997

15.455 1998

19.316 1999

20.873 2000

21.972 2001

23.205 2002

25.792 2003

27.224 2004
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escala quanto mais próximo de 1,00, melhor é a qualidade de vida da população, o desempenho 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO
SEGUNDO OS TIPOS DE PROFISSÃO E SALÁRIOS

-

aqui instaladas exigem esse critério. 

-

e prestação de serviços) e industrial (transformação).

Advogados 3.000,00 57

Assistentes Sociais 2.100,00 04

Arquitetos 2.800,00 09

Contadores 2.800,00 21

Dentistas 3.500,00 32

Engenheiros Civis 2.800,00 16

Economistas 2.800,00 03

Médicos 5.000,00 22

Psicólogos 3.500,00 10

Publicitários 2.800,00 02

Veterinários 3.000,00 09

Zootecnistas 2.000,00 02

Enfermeiros 2.500,00 15

Nutricionista 2.500,00 06

Juizes de Direito (substituto) 10.000,00 03

Promotor de Justiça 10.000,00 02

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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Tabela 31 - Empresas por segmento em Lucas do Rio Verde

SEGUE

Academias 02

Agência de viagem 03

Algodoeiras 06

Armazéns gerais 29

Atacadistas e comércio de bebidas em geral 03

Auto-escola 02

Casas de carne e açougues 06

Casa lotérica 01

Comércio de gás 03

Conserto de eletrodomésticos em geral 02

Cooperativa de crédito 01

Despachantes 03

Escolas estaduais 04

Escolas municipais 06

Escolas particulares 03

Hospitais 02

Hotéis 13

Jornais 03

Laboratório de análises clinicas 04
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Loja de caça e pesca 01

Lojas de móveis e eletrodomésticos 04

Lojas de perfume e bijuterias 06

Lojas de presentes e artesanatos 09

Lojas de artigos e vestuários 48

Lojas de equipamentos de informática 04

Lojas de materiais de construção 10

Lojas de materiais esportivos 02

Mercado e mercearias 33

Motéis 03

Padarias 05

Rádios 03

Salões de beleza 30

Supermercados 06

Canal de televisão 01



Mais de 1.900 empresas 
estão instaladas em 
Lucas do Rio Verde.
Após a expansão da 
agricultura nos anos 90, 
o município parte agora 
para a verticalização da 
sua economia, ou seja, 
produz matéria-prima 
e incentiva os setores 
industrial e comercial a 
aproveitar a produção 
local, ampliando 
assim suas atividades
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Tabela 32 - Empresas por setor em Lucas do Rio Verde

Indústrias

Indústria de Móveis 22

Indústria Metalúrgica 19

Indústria de Cerâmicas 01

Indústria Madeireira 16

Indústria de Artefatos e de Cimento 09

Indústria Carvoeira 02

Indústria de Construção Civil 09

Indústria de Confecções 07

Indústria de Gesso 02

TURISMO
Lucas do Rio Verde pretende ampliar seu desenvolvimento partindo para o segundo ciclo 

o comércio e serviços – menos dependentes do agronegócio e fomentando, automaticamente, a 

-

sustentável com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão 

entretenimento para a população recompor suas energias em momentos lúdicos. Para incentivar 

ações que desencadearam o processo de sensibilização e conscientização da população diante da 

Quanto ao número de empresas segundo o seu setor de atuação, temos:
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-

no cenário regional e estadual.

-

opções de lazer para a população. Mesmo existindo algumas praças, campos de futebol, quadras 

de lazer, e, pontualmente que aproveitem o Rio Verde.

semana utilizando a área para banho e pesca. 

-

-

-

melhoria da qualidade de vida de todos.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONOMIA
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A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem oportu-
nizando, no decorrer dos anos, uma educação que assegure os direitos e deveres do ser humano 
para que exerçam sua cidadania.

À Secretaria Municipal de Educação e Cultura compete:

ensino superior, desde que atenda as normas gerais da educação nacional, tenha autorização 

Promover e incentivar ações e projetos culturais.

Neste aspecto, são feitos investimentos expressivos para que a qualidade educacional 
possa ser alcançada, com constante aperfeiçoamento oferecido através de formação continuada, 
palestras e cursos, buscando ainda, a implantação de vários programas, projetos e serviços que 

-

originou-se a construção das mesmas próximas a fazendas. No ano de 1985, havia 12 escolas 
para 90 alunos. Com o passar dos anos essas pequenas escolas rurais foram extintas, ocorrendo 

só na rede municipal de ensino. Para suprir a demanda de alunos matriculados, construções de 
novas escolas com amplas salas de aula foram necessárias, tornando a escola um espaço agra-
dável. De 54 salas de aulas no ano de 1996 passou-se para 134 em 2005.

A partir do ano 2000, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura iniciou os investimen-

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA

6.a ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCACIONAL
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tos também na área de informática educacional, proporcionando aos alunos da rede municipal o 
acesso a novas tecnologias tão necessárias para a preparação no mercado de trabalho, equipou 
as escolas municipais com 120 computadores, contemplando escolas rurais e urbanas. 

No ano de 2006 a rede municipal de ensino atende a Educação Infantil e o Ensino funda-

zona urbana. Na rede estadual, há 03 escolas de ensino fundamental e médio e na rede particular 
03 escolas que abrangem a educação infantil ao ensino médio, totalizando 17 escolas no cenário 

de 605 alunos no ano de 2006, divididos em três cursos de graduação.

do sistema on-line da escrituração escolar, disponibilizando a toda a população a partir do ano de 
2005 as informações destes serviços.

Com as exigências ocorridas em busca de uma educação igualitária para todos, foi neces-

Recursos esses são originados de investimentos do Poder Público Municipal, de repasses diretos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

dos professores efetivos na rede municipal de ensino, que em 1997 compreendia 107 professo-

magistério, 104 com licenciatura plena e 84 com especialização.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA

Tabela 33 - Nível de escolaridade dos professores efetivos 
na Rede Municipal de Ensino

1997 9 76 0 19 3 107

1998 97

1999 13 79 4 36 5 137

2000 11 100 4 48 7 170

2001 6 94 5 57 24 186

2002 5 91 4 57 54 211

2003 4 83 2 70 73 232

2004 1 3 2 134 79 219

2005 0 41 1 104 84 230

Anos 2º Magis. Licenc. Licenc. Espec. Total 
grau curta plena profes.
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6.b EDUCAÇÃO INFANTIL

próprios, sendo a criança o sujeito de direitos e agente de transformação, a educação infantil é 
oferecida até o ano de 2006 em 03(três) escolas particulares e 06(seis) escolas municipais.

-
ridades desta faixa etária.

A educação infantil é oferecida até o ano de 2006 nas seguintes unidades escolares:

de 04 a 06 anos.

-
calizada na Comunidade Campinho Verde, com 17 alunos matriculados de 06 anos.

de 06 anos.

06 anos.

Analisando estatisticamente, somente a educação infantil da rede municipal de ensino 
teve um crescimento de aproximadamente 254% do ano de 1996 a 2005, constatando-se todo o 
empenho e investimento necessário para que as crianças fossem atendidas dentro de propostas 
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-

e cidadã, o cultivo da cultura e a garantia da qualidade do processo ensino-aprendizagem. A 

integral do aluno.

aula, laboratórios de informática ligados ao mundo virtual, laboratórios de ciências, quadras poli-

recreação e lazer.

estaduais e particulares, sendo elas:

Rede Municipal

1175 alunos matriculados em três turnos.

-

alunos matriculados.

com 652 alunos matriculados.

-

matriculados.

380 alunos matriculados.

com 116 alunos matriculados.

6.c ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA





118

LUCAS DO RIO VERDE

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA

do ensino fundamental (1ª a 8ª série) e conta com 177 alunos matriculados.

-

(1ª a 8ª série) e conta com 105 alunos matriculados.

ensino fundamental (1ª a 8ª série) e conta com 127 alunos matriculados.

Rede Estadual

segmento (1ª a 8ª série) e conta com 516 alunos matriculados.

do ensino fundamental e conta com 288 alunos matriculados.

Rede Particular

ensino fundamental (1ª a 8ª série) e conta com 119 alunos matriculados.

ensino fundamental e conta com 250 alunos matriculados.

ensino fundamental e conta com 209 alunos matriculados.

-

a rede particular com atendimento de 10,50%.
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o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o pros-

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

O Ensino Médio é oferecido no ano de 2006 em 07 escolas, sendo elas:

matriculados. 

matriculados.

6.d ENSINO MÉDIO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA
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-

escolarização na idade própria ou cujos estudos não tiveram continuidade das etapas do ensino 
fundamental e médio.

Esta modalidade de ensino é oferecida no ano de 2006 em duas escolas:

matriculados.

e 30,12% com a rede municipal de ensino.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA

6.e EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
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6.f EDUCAÇÃO ESPECIAL

INCLUSÃO EDUCACIONAL 
– EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

-

escolar. Nessa perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) estabelece a 

preferencialmente na rede regular de ensino, havendo quando necessários serviços de apoio 
especializados.

Com base no reconhecimento das diversidades existentes na população escolar e na neces-
sidade de respeitar e atender a essa demanda, a SMEC busca adequar os serviços de atendimento 
educacional especializado as condições pessoais dos alunos com necessidades educacionais espe-

proposta organizada de forma a ser um apoio especializado aos alunos e não simplesmente uma 
A Equipe 

aplicadas e da educação, sendo, 03 psicólogos, 02 fonoaudiólogos, 01 nutricionista, 01 assistente 
social, 02 pedagogas, 01 coordenadora geral.

Atuando de forma interdisciplinar, diretamente com alunos portadores de necessidades 

suprindo as necessidades educativas especiais de cada aluno da rede municipal de ensino. É 

a atendimentos especializados, possibilitando assim aos alunos um maior desenvolvimento nas 
atividades propostas.

ESCOLA ESPECIAL RENASCER

tendo como sua mantenedora a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. A escola 

sede própria adequada para atendimento desta clientela.  

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA
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6.g ENSINO PROFISSIONALIZANTE

ESCOLA COMUNITÁRIA DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE LUCAS DO RIO VERDE

-

possam suprir com qualidade as diversas formas de trabalho que vão surgindo e o mais importante, 

-

-

do desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades abrangidas.
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UNIVERDE 
– FACULDADE DE LUCAS DO RIO VERDE

educacionais a serem prestados, com o intuito de, a médio e longo prazo, tornar-se um centro 
de excelência regional em educação superior, ofertando ensino, difundindo a extensão e desen-
volvendo estudos e pesquisas nas áreas de dedicação de seus cursos. 

-

luverdense e de toda a região, por tudo o que um curso dessa magnitude representa no cenário 
estadual e nacional, em termos de educação e desenvolvimento sócio-cultural. Assim, no vestibular 

já tradicionais cursos de Administração e Ciências Contábeis.

Além dos cursos de graduação, que no ano de 2006 contam com 605 alunos, a UNIVERDE 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA

6.h ENSINO SUPERIOR
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-
versidade cultural em sua totalidade está gradativamente difundida dentre vários segmentos da 
sociedade.

Eventos culturais que proporcionem a divulgação das culturas existentes são organizados 
pelo Departamento Municipal de Cultura, entidades e grupos de serviços. Destacam-se no calen-

estabelecimentos comerciais, indústrias, prestadores de serviços e entidades culturais.

voluntariado com enfoque social.

Semana da Cultura, evento organizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura que consiste na apresentação nas diversas formas de 
expressões culturais com alunos do departamento, grupos organizados da sociedade civil, 
além de shows locais, regionais e nacionais.

Cultura Gaúcha, expressão da cultura gaúcha, incluindo: rodeios crioulos, competições 

pelos artesãos locais.

Carnaval, festa popular realizada pela Prefeitura Municipal e colaboradores.

Neste panorama, constatamos que quando os agentes envolvidos mantêm seus compro-

educação de qualidade efetivamente se realiza.

6.i CULTURA
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7 - SAÚDE
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de média complexidade para saúde, que compreendem o centro de especialidades, o centro de 

de Imagenologia.

-
gem, auxiliares de consultório dentário, auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais e 
agentes comunitários de saúde. A função desta equipe é promover, recuperar e reabilitar a saúde 
da população adscrita de cada Unidade de Saúde realizando atendimentos para diagnóstico e 
tratamento de enfermidades, bem como realizar programas de saúde contemplando a medicina 
preventiva.

O Sistema de Vigilância em Saúde é representado pelas equipes de Vigilância Epidemiológica, 

saúde humana, promovendo a medicina preventiva. 

A assistência hospitalar, emergencial e alguns serviços especializados, são realizados por 
-

otorrinolaringologia e urologia. 

sendo os exames de maior complexidade encaminhados ao laboratório de referência estadual. Já 
-
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-

constituem um sistema único...”

Em 1994 passou para gestão parcial.

O Conselho Municipal de Saúde é paritário, composto por 50% de entidades representan-
tes de usuários do SUS, 25% de prestadores de serviços representantes do governo e serviços 

com previsão de realizar a próxima em 2007. Em 2005 foi realizada a 1ª Conferência Municipal 

da atuação da SMS o Plano Municipal de Saúde, Plano Plurianual, Relatório de Gestão, Programa-

do Norte, Itanhangá.

Normatização:

Instrumentos de Gestão para o planejamento, acompanhamento e avaliação da atuação 
da SMS:

7.a SITUAÇÃO LEGAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO
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Relatório de Gestão.

Sistemas de Informática em Informação em Saúde:

SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade, 

CENES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
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7.b ASPECTOS COM INTERFERÊNCIA NA SAÚDE

A vigilância em saúde, que compreende a vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, 

a) Aspectos Ambientais

b) Faixa etária e sexo da população

de interesse social. A faixa etária relata a necessidade de especialidades médicas e estruturação 

com mais de 37% dos habitantes com idade de 20 a 40 anos. Uma amostra extremamente im-

ativa, no presente momento, e goza de áreas da saúde que abrangem a atualidade. O fator mais 
preocupante é a desestruturação das vigilâncias em saúde, as quais serão mais necessitadas 

Tabela 34 - Distribuição da população por faixa etária e sexo - 2005

Faixa etária Masc Fem Total %

Menor 1 ano 293 296 589 2,16

1 a 4 1290 1176 2466 9,06

5 a 9 1492 1429 2921 10,73

10 a 14 1424 1384 2808 10,32

15 a 19 1493 1401 2894 10,63

20 a 29 2910 2627 5537 20,34

30 a 39 2584 2274 4858 17,85

40 a 49 1639 1298 2937 10,79

50 a 59 736 612 1348 4,95

60 a 69 341 242 583 2,14

70 a 79 105 99 204 0,75

80 a + 35 41 76 0,28

TOTAL 14.342 12.879 27.221 100
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c) Fluxos migratórios
A migração é a maior problemática da saúde, pois simplesmente destoa o planejamento 

alojam migrantes diariamente e os mesmos utilizam os serviços como qualquer cidadão, porém 
-

municipal de saúde. 

O processo migratório resulta em transporte de agentes patológicos que muitas vezes já 

pela secretaria.

O número de gestantes de 10 a 15 anos é elevado nas áreas que sofrem maior migração 
-

pulacional em uma residência. Há relatos de 15 habitantes em uma residência de 60 m2, onde a 
maioria passa o dia ocioso e, principalmente por comportar pessoas em fase sexual exclusivamente 
ativa, promove a procriação.

Tabela 35 - Fluxos migratórios em Lucas do Rio Verde

Legenda - I F R A: Ausente

Intra estadual

Fluxos Migratórios

Zona Rural para Zona Urbana 
R

Zona Urbana para Zona Rural 
R

Zona Rural para 
outros Estados F

Zona Urbana para
outros Estados F

Outros Estados para
I

Zona Rural para 
F

Zona Urbana para 
F

Outros Estados para
I

Inter estadual

d) Taxa de natalidade versus mortalidade
Estes indicadores podem auxiliar o desenvolvimento de planos de ação para saúde do 

qual está reforçada no fato de que a mortalidade é baixa, por se tratar de uma cidade com uma 
pequena população idosa.
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Tabela 36 - Indicadores de mortalidade - 2005

Descrição Quantidade

Tabela 37 – Indicadores de natalidade - de 2001 a 2005

2001 2002 2003 2004 2005

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Ocorrência 

Hospitalar 452 99,8 466 100 496 100 505 100 583 99,83

Cesárias 174 38,4 196 42,06 243 49 266 52,67 336 57,6

Mães 

<20 anos 123 27 93 19,96 106 21,37 111 21,98 136 23,29

+ 6 cons. 

Pré-Natal 349 77 358 76,82 423 85,28 428 84,75 509 87,2

Peso <2500g - - - - 22 4,43 21 4,16 55 9,4

Total 

Nasc. Vivos 453 - 466 - 497 - 505 - 584
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7.c REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

SAÚDE DA FAMÍLIA (SF)

-

respectivamente.

-
gem, um agente administrativo, uma zeladora, oito a nove agentes comunitários de saúde (ACS), 
um cirurgião dentista (CD) e uma auxiliar de consultório dentário (ACD), desenvolvendo ações 
de promoção, recuperação e reabilitação (em alguns casos) da saúde de sua população adscrita, 
trabalhando intersetorialmente (educação sanitária, saneamento, meio ambiente, etc), promovendo 
a qualidade de vida e intervindo nos fatores que a colocam em risco.

1999 01 925 3.956 25%

2000 03 2.275 9.009 47%

2001 05 5.346 21.183 100%

2002 05 5.504 21.502 98%

2003 06 6.104 22.310 96%

2004 06 7.137 26.832 100%

2005 06 7.890 28.926 100%

Ano N.º ESF N.º Famílias Habitantes % Cobertura
cadastradas populacional*

PSF I

-
centram em área de elevada densidade populacional e com renda familiar aproximada de dois 

Os agravos sanitários estão registrados pela alta incidência de verminoses e zoonoses 
parasitárias. Intoxicações por agrotóxicos são freqüentes devido ao fato da região estar no limite 

Tabela 38 - Evolução da cobertura do PSF em Lucas do Rio Verde 
 - período de 1999 a 2005
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rural e comportar grande número de trabalhadores rurais temporários. A equipe relata doenças 

de cobertura. Este fato impede a equipe de odontologia realizar os programas de prevenção em 
crianças e jovens até 18 anos, sendo que a pratica da odontologia curativa supera a preventiva, 
o que não se faz ideal. A equipe é carente de programas de apoio ao trabalhador, como ginástica 
laboral e psicologia.

PSF II
A unidade II assemelha-se a I nos quesitos estruturais e sanitários, bem como na caracte-

sanitária, com altas incidências de verminoses e zoonoses parasitárias, também age na área.

As doenças sociais são menos freqüentes do que na unidade I, prevalecendo a necessi-
dade médica de intervenção. A equipe também é necessitada de ações que melhorem a saúde 
do trabalhador. A farmácia não proporciona condições adequadas para conservar a qualidade e 

PSF III
Está localizada em região nobre, com densidade populacional baixa, rendas familiares acima 

a equipe. É a única unidade com uma farmácia que mantém a qualidade e biossegurança das 
drogas. Não há reivindicações.

PSF IV
A unidade está integrada estruturalmente ao posto central, atendendo usuários de uma 

-

para uso público.

PSF V
Localizada em uma região que integra área industrial, residencial nobre e de baixa renda. 

-
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Comporta a central de imunobiológicos, a qual necessita de instalações adequadas.

PSF VI

relatos de 15 pessoas em uma casa com três peças. Os problemas sociais como gestações em ado-

Os atendimentos diários ultrapassam 200 usuários por dia, tornando a demanda um descon-
forto para equipe, além do caos sanitário e social instalado na zona abrangente. A média salarial 

descrevem a precariedade sócio-cultural da respectiva área.

PSF VII

-

PSF VIII

As doenças mais diagnosticadas são relativas a problemas respiratórios, principalmente 
em crianças, parasitoses intestinais, hipertensão arterial em adultos acima de 40 anos e doenças 

Os principais problemas são: pequena carga horária de médico e enfermeira na comunidade 
São Cristóvão e poluição industrial.
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7.d VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL
E SANITÁRIA (VIGILÂNCIA À SAÚDE)

As equipes de vigilância representam a qualidade de vida no quesito saúde de uma população. 

de Especialidades, equipes dos hospitais credenciados ao SUS, envolvendo ações da Vigilância 

causadas por vetores, os Agentes de Saúde Ambiental (ASA), desenvolvendo ações que envolvam 
o controle dos vetores no meio ambiente.

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
Esta equipe reúne-se diariamente para conclusão das pesquisas de campo e análise mi-

adequadas para o manuseio biológico. Não apresenta condições para investigações no caso de 
epidemias e/ou surtos de doenças de qualquer complexidade. A estrutura que comporta as equipes 
de vigilância são insalubres e completamente desprovidas de biossegurança.

A equipe é contemplada por aproximadamente 30 agentes e coordenada por uma farma-
cêutica. Está localizada em anexo ao centro cultural Monteiro Lobato. A equipe desenvolve ações 
para o controle de endemias por vetores, como a dengue. 

Indicadores da Área Ambiental/2005:

Cobertura Vacinal animal – cães e gatos: 106% - nenhum caso de raiva humana nos 

População atendida com água tratada e qualidade da mesma: 100% da população. 
Duas amostras de diferentes fontes são enviadas para o Laboratório Central (LACEN) do 

População atendida com limpeza pública e coleta de lixo: 100% da população urbana. 
A coleta é seletiva, feita 3 vezes por semana: 2 para lixo orgânico e 1 para lixo inorgânico. 
O lixo hospitalar é colhido 1 vez por semana. O lixo dos estabelecimentos comerciais é 
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Indicadores de Vigilância Epidemiológica/2005:

Cobertura vacinal nas vacinas básicas em menores de 1 ano: 

Repasse de informações: foram repassadas semanalmente as informações via boletim 

Programação Pactuada Integrada (PPI) da Saúde Coletiva.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Esta equipe é responsável diretamente pela segurança da população, pois atua corrigindo 

-

uma enfermeira e coordenada por um médico veterinário. 

Não desfruta de um centro de controle de zoonoses, automaticamente não está apta aos 
acidentes, surtos e controles de zoonoses, como a gripe aviária, raiva e febre maculosa. 
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Tabela 39 - Indicadores de Vigilância Sanitária - 2005

Estabelecimentos Existentes Cadastrados Inspec. Alvarás  

TOTAL 483 194 201

liberados

Tabela 40 - Pactuações da VISA para Lucas do Rio Verde - 2005

Ação Meta Situação atual

1. Ação educativa em VISA 100% (6/ano) 100% (6/ano)

2. Insp. sanitária de comércio e alimentos 80% (126/ano) 132% (201)

3. Inspeção sanitária de drogarias, 
ervarias e postos de medicamentos 100% (14) Realizada p/SES

4. Inspeção sanitária em creches 100% (01) 200% (2)

5. Inspeção sanitária em estações 
rodoviárias e ferrovias 100% (01) 100% (01)

6. Inspeção sanitária em estabelecimentos 
de ensino fundamental 100% (15) 126,6% (19)

7. Cadastramento de estabelecimentos 
sujeitos ao controle da VISA em Saúde do 

extrativismo vegetal e mineral, indústria de 
transformação, comércio de agrotóxicos, 
agricultura, indústria de construção civil 100% (43) 111,6% (48)

8. Indústria madeireira 30% (02) Realizada p/SES

9. Indústria de mineração 30% Não há no mun.

10. Indústria de transformação 50% (01) Realizada p/SES

11. Comércio de agrotóxicos 20% (03) Realizada p/SES

12. Agricultura 10% (02) Realizada p/SES

13. Indústria de construção civil 20% (02) Realizada p/SES
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VIGILÂNCIA FARMACOLÓGICA

-

-
lacional. Já as farmácias satélites, não dispõem de qualquer dispositivo que garanta a qualidade 
do medicamento.
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7.e REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Os serviços de média complexidade compreendem alguns serviços de referência. São 
extremamente importantes para dar continuidade, resolutividade a partir de problemas que são 
detectados na atenção primária, fazendo então, a integralidade da assistência.

o Hospital Regional de Sorriso, para onde são referidos para algumas especialidades (cardiologia, 
otorrinolaringologia, ortopedia, traumatologia, cirurgia, neurologia), exames de apoio diagnóstico 

cirúrgicos de média complexidade. 

-
pio, sendo comprados pela Secretaria de Saúde como: endoscopia e alguns exames de análises 

Alguns equipamentos para apoio diagnóstico foram adquiridos através de convênio com o 
Governo Estadual visando melhorar a resolutividade de média complexidade: RX, Ultrassom, ECG, 
Mamógrafo, Endoscópio/Colonoscópio.

Os atendimentos para alta complexidade são encaminhados para a capital, Cuiabá, como: 
-

álise etc.

Alguns tratamentos de baixa complexidade que necessitam de hospitalização como: pneu-
monias, desidratação grave, partos normais ou cesárias e outros são encaminhados para hospital 

porte, tendo o primeiro 46 leitos, sendo 20 destinados ao SUS, e o segundo com 41 leitos, sendo 

CENTRO DE ESPECIALIDADES
A partir da demanda de atenção primária, a complexidade do serviço aumenta e, para au-

mentar a resolutividade do sistema de saúde, atingindo a integralidade do mesmo, promovendo 
-

otorrinolaringologia e urologia. Assim, o Centro de Saúde ou Posto Central, foi transformado em 
Centro de Especialidades. As especialidades não contempladas no Centro de Especialidades são 
conveniadas com a Secretaria Municipal da Saúde.
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CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

-

tado com objetivo de promover tratamento e reabilitação a pessoas que por alguma patologia

Tabela 41 -  Distribuição de consultórios por especialidade

Rede Ambulatorial Municipal Privado Total Privado

Odontológico 06 —- 06 32

Rede de serviços vinculados ao SUS        Rede de serviços 
não conveniados

Tabela 42 - Atendimento ambulatorial

Consultas Qtde. Cons/hab/ano

Consultas Ambulatoriais:Especializadas: Médicas 18.148 0,67

Consultas Urgência/Emergência 1.809 0,07

Ações de enfermagem (enfermeiro/equipe de enf.) 152.171 5,59

Cirurgias ambulatoriais 1.492 0,05

Odontologia 49.019 1,8

Radiodiagnóstico 6.077 0,22

Endoscopia 1.113 0,04

Colonoscopia 456 0,02

Diagnose 1.113 0,04

Ações da Vigilância Sanitária 1.372 0,05
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causadas por esforço repetitivo.

-

de enfermagem, tendo ampliados seus recursos humanos e materiais/equipamentos, em 2002.

programada no Plano Plurianual (PPA) 2006 a 2009, a construção de prédio próprio e ampliação 
de recursos humanos. Hoje, os equipamentos não têm manutenção técnica periódica e o espaço 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADES

mensalmente 120 AIH. O quadro abaixo mostra a distribuição dos leitos por especialidades. As 
maiores causas de internações são: partos, doenças infecciosas, doenças respiratórias, doenças do 
aparelho geniturinário e doenças do aparelho digestivo. Entre os menores de 1 ano, predominam 
as doenças do aparelho respiratório, seguida pelas infecciosas.

Tabela 43 - Distribuição de leitos por especialidades na 
Rede Hospitalar de Lucas do Rio Verde - 2005

Privado Fundação Privado Fundação

Isolamento 01 01 01 -

Rede Ambulatorial 01 - 02 -

Leitos de Observação 01 - 02 -

Rede de serviços 
vinculados ao SUS

Rede de serviços 
não conveniadosRede hospitalar
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Tabela 44 - Cinco maiores causas de internação/SUS - 2005

Causa Freqüência (no) %

Doenças Infecciosas 270 16,31

Doenças do Aparelho Respiratório 203 12,26

Neoplasias 142 8,58

Doenças do Aparelho Digestivo 137 8,28

TOTAL 1.191 73,04

Outras causas importantes

Doenças do Aparelho Geniturinário 131 7,91

Doenças do Aparelho Circulatório 95 5,74

Outras 238 13,31

TOTAL 1.655 100

Tabela 45 - Cinco maiores causas de internação/SUS
em menores de 5 anos - 2005

Causa Freqüência (no) %

Doenças do Aparelho Respiratório 109 43,95

Doenças infecciosas 70 28,23

Doenças do Aparelho Digestivo 16 6,45

Doenças ligadas a Sist. Endócrino, Metabolismo 09 3,63

Neoplasias 08 3,23

TOTAL 248 100

Outras (Causas externas, 
Ap. Geniturinário, Ap. Circulatório etc.) 13 5,24
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7.f SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
-

nhando a evolução dos serviços sofreu mudança de localidade, ampliação de espaço, aquisição 
de equipamentos para aumentar capacidade de execução e resolutividade dos exames, ampliação 
de recursos humanos.

Realiza mais de 30 tipos de exames de baixa e média complexidades, com produção mé-
dia de 3.500 exames por mês. Alguns exames de maior complexidade, na área de imunologia 
e sorologias são compradas de laboratórios privados na cidade. As sorologias para doenças de 

SERVIÇOS DE IMAGENOLOGIA
Para melhorar o apoio diagnóstico, fazendo integralidade, alguns exames de imagenologia 

distribuição de exames na rede de serviços (público e privado contratado)

Tabela 46 - Distribuição de exames na Rede de Serviços
de Saúde em Lucas do Rio Verde - 2005

Serviços Públicos Contratados

Quantidade Quantidade

Radiodiagnóstico 01 01 (consórcio)

Endoscopia/Colonoscopia - 01

Eletrocardiograma (ECG) 01 01 (consórcio)

Eletroencefalograma (EEG) - 01 (consórcio)

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

e/ou Centro de Especialidades. Quando necessário, são encaminhados para um dos dois hospitais 

Rio Verde).
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7.g RECURSOS HUMANOS

Tabela 47 - Recursos humanos da

+ 
-
ok 

SEGUE

Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde

Vínculos/Quantidade
CATEGORIA 
PROFISSIONAL Estadual Municipal Federal Total

Efet. Cont. Nec. Efet. Cont. Nec. Efet. Cont. Nec. Exist. Nec.

Nível Superior 46 +

Médico - - - 05 08 + - - - 13 +

Cirurgião - - - 01 - + - - - 01 +

Ginecologista 

Cardiologista - - - - - - - - - - +

Neurologista - - - - - - - - - - +

Enfermeiro 01 - - 03 - + - - - 04 +

Nutricionista - - - - - + - - - - +

Assistente Social - - - 01 - + - - - 01 +

Psicólogo - - - 01 - + - - - 01 +

Eng. Sanitário - - - - - + - - - - +
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+ 
-
ok 

Tabela 47 (continuação) - Recursos humanos da
Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde

Vínculos/Quantidade
CATEGORIA 
PROFISSIONAL Estadual Municipal Federal Total

Efet. Cont. Nec. Efet. Cont. Nec. Efet. Cont. Nec. Exist Nec.

Nível Médio 120 +

Ag. Saneamento - - - 02 01 + - - - 03 +

Auxiliar Enf. - - - 01 01 + - - - 02 +

Aux. Laboratório - - - - 01 + - - - 01 +

Ag. Administrativo - - - 09 02 + 01 - - 12 +

Ag. Saúde Ambiental - - - 01 18 + 02 - - 21 +

Aux. Dentista - - - 06 - + - - - 06 +

Nível Elementar 13 +

Motorista - - - 02 - + - - - 02 +

Vigia - - - - 01 + - - - 01 +

Aux. Serv. Gerais - - - 08 01 + - - - 09 +

de Saúde - - - - 01 Ok - - - 01 Ok

TOTAL GERAL 03 00 - 85 87 - 05 00 - 180 -

Secretário 
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Tabela 48 - Lotacionograma da SMS - 2005

SEGUE

UNIDADE
DE SAÚDE 

(1) horária (2)
sem.

Centro U Obstetra/Ginecologista 01 40 MC

de Saúde Enfermeira 01 40 ME

Cidade Pediatra 01 40 ME

Nova Cirurgião 01 10 ME

Clinico Geral 01 20 ME

Ortopedista 01 20 ME

Medicina Interna 01 10 MC

Urologista 01 10 MC

Psicóloga 01 40 ME

Aux. de Enfermagem 03 40 02 ME 

01 MC

Agente Administrativo 01 40 MC

Serviços Gerais 01 40 ME

Posto de  U MC

Saúde da MC

Família I 02 ME

Rio Verde 01 MC

Agente Administrativo 01 40 ME

Odontólogo 02 20/40 MC

Aux. de Cons. Odontológico 01 40 ME

Serviços Gerais 01 40 ME

Ag. Com. de Saúde (ACS) 09 40 06 MC

03 ME

Posto de U MC

Saúde da ME

Família II 02 ME

Rio Verde 01 MC

Agente Administrativo 01 40 ME

Odontólogo 01 40 ME

Aux. de Cons. Odontológico 01 40 ME

Serviços Gerais 01 40 ME

ACS 09 40 04 MC

05 ME
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Tabela 48 (continuação) - Lotacionograma da SMS - 2005

SEGUE

UNIDADE
DE SAÚDE 

(1) horária (2)
sem.

Posto de U MC

Saúde da ME

Família III 02 ME

Menino 01 FE

Deus Agente Administrativo 01 40 ME

Odontólogo 01 40 ME

Aux. de Cons. Odontológico 01 40 ME

Serviços Gerais 01 40 ME

ACS 09 40 08 MC

01 ME

Posto de U MC

Saúde da ME

Família IV ME

Cidade Agente Administrativo 01 40 ME

Nova Odontólogo 02 20 e 40 ME

Aux. de Cons. Odontológico 01 40 ME

Serviços Gerais 01 40 ME

ACS 08 40 01 ME

08 MC

Posto de ME

Saúde da ME

Família V ME

Pioneiro Agente Administrativo 01 40 ME

Serviços Gerais1 01 40 ME

ACS 09 40 02 ME

08 MC

Posto de  U Médico 01 40 MC

Saúde da Enfermeira 01 40 ME

Família VI Aux. de Enfermagem 03 40 02 ME

Jardim das 01 MC

Palmeiras Agente Administrativo 01 40 ME

Odontólogo 02 20 e 40 ME
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Tabela 48 (continuação) - Lotacionograma da SMS - 2005

SEGUE

UNIDADE
DE SAÚDE 

(1) horária (2)
sem.

ACD 01 40 ME

ACS 08 40 03 MC

05 ME

Serviços Gerais 01 40 ME

Guarda 01 40 MC

Posto de R Auxiliar de Enfermagem 01 40 MC

de Saúde Serviços Gerais 01 40 M

Groslândia

Posto de R Auxiliar de Enfermagem 01 40 ME

Saúde São Serviços Gerais 01 40 MC

Cristóvão

Laboratório

Municipal U 1 EE

3 ME

MC

Auxiliar de Laboratório 01 40 MC

Agente Administrativo 01 40 ME

Serviços Gerais 01 40 MC

Fisioterapia U MC

01 FE

01 ME

Unidade R Odontólogo 02 20 ME

Móvel ACD 01 40 ME

Secretaria U Secretário de Saúde 01 40 MC

Municipal Coord. Geral da Saúde 

de Saúde (Enfermeira) 01 40 EE

(Enfermeira) 01 40 ME

MC

Assistente Social 01 40 ME
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1 - R U
2 – ME MC
EE FE

Legendas:

Tabela 48 (continuação) - Lotacionograma da SMS - 2005

UNIDADE
DE SAÚDE 

(1) horária (2)
sem.

Agente Administrativo 03 40 02 ME

01 FE

Serviços Gerais 01 40 ME

Assistente Social 01 40 ME

Motorista 02 40 ME

MC

Vigilância U Agente de VISA 01 40 ME

Sanitária Agente Saneamento 02 40 01 ME

01 MC

MC

Médico Veterinário 01 40 FE

Vigilância U/R Agente de Saúde Ambiental 21 40 01 ME

Epidem./ 02 FE

Controle 18 MC

Endemias Digitador/Auxiliar 

Vig. Epidemiológica 01 40 FE

Enfermeira 01 40 ME

ANÁLISE DA SITUAÇÃO SAÚDE
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7.h FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Os investimentos em saúde aumentam anualmente, acompanhando, logicamente, o cresci-

Tabela 49 - Gastos com saúde por item de despesa em 
Lucas do Rio Verde/2004 x Orçamento para 2005

Despesas Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa

Atualizada Empenhada Liquidada Paga Orçada

2004 2004 2004 2004 p/2005

Despesas 

Correntes 5.586.215,00 5.028.902,30 5.020.235,97 5.000.418,72 5.397.000,00

Pesssoal e 

Enc. Social 2.879.107,01 2.699.818,02 2.693.728,10 2.685.155,47 2.476.000,00

Outras Desp. 

Correntes 2.707.108,05 2.329.084,28 2.326.507,87 2.315.263,25 2.919.000,00

Desp. de 

Capital 835.621,83 818.114,45 818.114,00 818.114,45 950.000,00

Investimentos 835.621,83 818.114,45 818.114,00 818.114,45 950.000,00

Inversões 

Amortização 

Total 6.421.836,89 5.847.016,75 5.838.349,97 5.818.533,17 6.347.000,00

Intragovern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e 

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa 

Total com 

Saúde 6.421.836,89 5.847.016,75 5.838.349,97 5.818.533,17 6.347.000,00

ANÁLISE DA SITUAÇÃO SAÚDE
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Tabela 50 - Transferências para saúde Fundo a Fundo em
Lucas do Rio Verde/2004 x previsão orçada para 2005

Transf. Prev. Receitas Receita
recursos SUS atualizada realizadas orçada

2004 2004 2005 

União 821.379,92 1.103.731,02 1.248.824,69

Outras transf. 1.753,00 1.753,00 2.000,00

Estado 286.185,10 853.058,32 440.514,30

Total 1.107.565,00 1.956.789,34 1.689.38,99

Ano 2002 2003 2004 2005

% mínimo a aplicar 11,98 12,96 15,00 18,17

% aplicado 12,07 16,17 16,82

Tabela 51 - Percentual de gastos do Recurso Próprio Municipal com saúde
em Lucas do Rio Verde de 2002 a 2004 e previsão para 2005

Tabela 52 - Previsões de investimentos em saúde por nível
de atenção em Lucas do Rio Verde para 2006

1 

2 

3 Gastos administrativos fora assistência direta.

Nível de Atenção Valor (R$)

Atenção Primária1 4.259.800,00

Média Complexidade2 2.469.400,00

Sub Total 6.728.200,00

Outros Investimentos3 643.000,00

Total 7.372.200,00

ANÁLISE DA SITUAÇÃO SAÚDE
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8.a ANÁLISE DO SETOR ESPORTIVO

Lucas do Rio Verde é considerado referência estadual, pela sua forma de promover o esporte 

que vão desde a iniciação até as atividades para manutenção da saúde, abrangendo crianças até a 

mais voltado para o Social, visando utilizar o Esporte para contribuir com a formação integral do 

Social – oportunizando-lhes atividades saudáveis, tirando-os da ociosidade e deso-

fundamental ao médio, a única exigência para poder participar das atividades, é que a 
criança, adolescente ou jovem esteja matriculada e freqüentando uma escola da rede 

As atividades esportivas são trabalhadas através das modalidades de Handebol, Voleibol, 

Especialização na área.

esporte. Ainda com objetivo de fomentar o esporte escolar e sua prática nas Escolas, são reali-
za
das Escolas Públicas e Privadas a participarem destes eventos, gerando assim a necessidade 

-
lar que já faz parte obrigatoriamente da grade curricular, preenchendo ainda mais o tempo 
destes alunos com atividades prazerosas e de suma importância para sua formação integral 
e seu bem estar.

Desenvolve-se em média, uma atividade de esporte escolar por mês, envolvendo todas as 

Estas atividades são realizadas em parceria entre as Secretarias de Esporte e Lazer e de Edu-
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-

seu cotidiano, a continuar esta prática, servindo assim como agente de prevenção e manutenção 
da saúde.

espaços adequados para as diversas modalidades esportivas, localizados nos bairros da cidade, 
facilitando assim o acesso. Estes espaços são oferecidos e disponibilizados principalmente no 

vitais e por conseqüência na sua qualidade de vida.

Municipal de Lucas do Rio Verde, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Utiliza a pratica do voleibol como um meio para desenvolver nas 

abrangendo noções de higiene e melhorando assim seu rendimento escolar, contribuindo para a 

comunidades: Groslândia, São Cristóvão e Nossa Senhora da Salete.

crianças, adolescentes e jovens, atividades saudáveis onde estarão aprendendo a serem compe-
titivos, leais, buscando alcançar objetivos, porém medindo conseqüências e respeitando os seres 
humanos que estão a sua volta, preparando-os para serem inseridos na sociedade e mostrando 

companhias, pensamentos e atos, livres de sérios problemas sociais, como a prostituição infantil, 
o consumo de drogas e outros.

Desenvolvendo as aptidões de crianças, adolescentes e jovens, despertando seu interesse 
pelo voleibol, através das Escolinhas Esportivas de base aprimorando suas qualidades técnica des-

praticar o esporte com mais regularidade e acabam se transformando em atletas amadores, nas 
mais diversas modalidades. Para estimular esta prática, são oferecidos eventos municipais, em 
diversas modalidades, que contam com uma grande participação destes atletas, que formam
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oferecidos gratuitamente e tidos como de ótima qualidade, sendo que a única exigência para 

A do campeonato Estadual, desde o ano de 2004, tendo participado da série C do campeonato 
brasileiro, no ano de 2005.

-

qualidade de vida.

como atleta, a partir do momento que passa a ser público, esta atividade deixa de ser esportiva 
e passa a ser de lazer.

Através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Secretaria 

-

sociedade, desde as crianças até a terceira idade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES, LAZER E TURISMO – SECELT

ações necessárias para a realização e o desenvolvimento do esporte da recreação e do lazer no 

nas atividades realizadas, fomentando principalmente o esporte amador e a iniciação esportiva, 
-

Em 2006, a equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, compõe-se de: 
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CALENDÁRIO DE EVENTOS DA SECELT

FEVEREIRO

Carnaval

MARÇO

ABRIL
I Corrida de Caiaque no Rio Verde

MAIO

II Open de Handebol de L. R. V.

I Corrida de Rua de L. R. V. (mini-maratona)

JUNHO

I Campeonato Municipal de Sinuca
I Open de Voleibol de L. R. V.

-
quetebol)

JULHO

XVI Jogos Escolares Vale do Verde – Região Centro Norte 

I Corrida de Aventuras de L. R. V. (pedestres)

AGOSTO
Expolucas

Gincana Esportiva, Recreativa e Cultural
7ª Etapa do Campeonato Estadual de Motocross
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SETEMBRO

OUTUBRO

II Enduro de Motocicletas de L. R. V.

NOVEMBRO
I Jogos Escolares da Primavera

DEZEMBRO
Encerramento das Atividades das Escolinhas Esportivas

-

outros, na elaboração e desenvolvimento das mais diversas atividades esportivas, contribuindo 
-

dense em geral.

ESTRUTURA FÍSICA PARA 
PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER

GINÁSIO DE ESPORTES PIMPÃO
Contém uma quadra poliesportiva com piso em granilite, arquibancadas em concreto para 

acomodar cerca de 850 pessoas sentadas, uma copa e cozinha, dois vestiários e dois sanitários. 
Utilização:
Desenvolvidas atividades da escolinha municipal de iniciação esportiva na modalidade de 

Utilizado pela sociedade em geral, para a prática de esporte social e de lazer.

GINÁSIO DE ESPORTES ERNESTO ZORTEA 
Contém uma quadra poliesportiva com piso em madeira (assoalho), arquibancadas em 

concreto para acomodar 1.500 pessoas sentadas, uma copa e cozinha, uma sala para materiais
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esportivos, uma sala para administração, uma sala para bilheteria, dois sanitários, quatro vestiários.
Utilização:
Desenvolvidas atividades da escolinha municipal de iniciação esportiva na modalidade de 

Desenvolvidas atividades da escolinha municipal de iniciação esportiva na modalidade de 

como um meio para contribuir com a formação integral do cidadão. 
Utilizado pela sociedade em geral, para a prática de esporte social e de lazer.

GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO RIO VERDE 
Contém uma quadra poliesportiva com piso em granilite, arquibancadas em concreto para 

acomodar cerca de 1000 pessoas sentadas, uma copa e cozinha, dois vestiários, dois sanitários, 
uma sala para materiais esportivos, uma cabine para imprensa.

Utilização:
Desenvolvidas atividades da escolinha municipal de iniciação esportiva na modalidade de 

Utilizado pela sociedade em geral, para a prática de esporte social e de lazer.

ESTÁDIO MUNICIPAL PASSO DA EMA
-

arquibancada em concreto para acomodar 4000 pessoas sentadas.
Utilização:

PISTA MUNICIPAL DE BICICROSS

Utilização:

da modalidade.

CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO RIO VERDE
Utilização:
Utilizado pelos moradores do bairro e população em geral, para prática de esporte Social 
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Desenvolvidas atividades da escolinha municipal de iniciação esportiva na modalidade de 

CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL 
Utilização:
Utilizado pelos moradores do bairro e população em geral, para prática de esporte Social 

QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DOS PIONEIROS
Utilização:
Utilizado pelos moradores do bairro e população em geral, para prática de esporte Social 

CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER DA PRAÇA DO MIGRANTE
Contém 01 quadra poliesportiva com piso em granilite, com arquibancada em concreto com 

em areia, com arquibancada em concreto com capacidade para acomodar cerca de 200 pessoas 

Utilização:
Utilizado pelos moradores do bairro e população em geral, para prática de esporte Social 

QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA FRANCISCO LUCAS
Utilizada pelos moradores do bairro e população em geral, para prática de esporte Social e 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EÇA DE QUEIRÓS
Com 01 quadra poliesportiva coberta.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 850 pessoas, em eventos como: aulas de 

jogos amistosos inter-escolas, jogos amistosos entre equipes da comunidade escolar e moradores 
do bairro (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como também 
por moradores do bairro onde está localizada a escola).

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHO PARA O FUTURO

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 800 pessoas, em eventos como: aulas de 
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jogos inter-classes, jogos amistosos inter-escolas, jogos e atividades recreativas entre os equipes 
da comunidade escolar e moradores do bairro (utilizado tanto por alunos e demais membros da 
comunidade escolar, como também por moradores do bairro onde está localizada a escola). 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC

sete. Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 1400 pessoas, em eventos como: aulas 

festivais poli esportivos, eventos culturais, etc. (utilizado tanto por alunos e demais membros da 
comunidade escolar, como também por moradores do bairro onde está localizada a escola).

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÉRICO VERÍSSIMO
Com 01 quadra de areia, 01 ginásio de esportes com quadra poliesportiva.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 600 pessoas, em eventos como: aulas de 

-
ração dia do Pai e dia da Mãe, treinamentos esportivos, jogos amistosos, etc.(utilizado tanto por 
alunos e demais membros da comunidade escolar, como também por moradores do bairro onde 
está localizada a escola).

ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 250 pessoas, em eventos como: aulas de 

poli esportivos, eventos culturais, etc.., promoções da comunidade tipo festas, bailes e torneios 
esportivos. (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como também 
por moradores da comunidade onde está localizada a escola).

ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO
Com 01 ginásio de esportes com quadra poliesportiva, 01 quadra de areia, 01 campo de 

festivais poli esportivos, eventos culturais, etc.., promoções da comunidade tipo festas, bailes e 
torneios esportivos. (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como 
também por moradores da comunidade onde está localizada a escola).

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E ENSINO FUNDAMENTAL FREDOLINO VIEIRA BARROS

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 350 pessoas em eventos como: aulas de 

poli esportivos, eventos culturais, etc., promoções da comunidade tipo festas, bailes e torneios 
esportivos. (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como também 
por moradores da comunidade onde está localizada a escola).
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CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO MORAGA

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 200 pessoas, moradores do bairro Veneza 

PRAÇA DA ROSA MÍSTICA
Com 01 pista para caminhada com extensão de 600 metros, piso plano em pó de brita.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 600 pessoas, moradores dos bairros Jardim 

-
nais da área de esporte e saúde, através do projeto Esporte e Lazer da Cidade e associação dos 
Hipertensos de L. R. V.

CALÇADÃO DA AVENIDA DR. MAURÍCIO CARDOSO
Com 01 pista para caminhada com cerca de 1.200 metros de extensão, piso plano de cimento.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 300 pessoas, moradores dos bairros Jardim 

Imperial, Jardim Primaveras, Jardim das Palmeiras, Veneza, Rio Verde, que realizam caminhadas 
e corridas.

CALÇADÃO DA AVENIDA AMAZONAS (perimetral)
Com 01 pista para caminhada com cerca de 4.500 metros de extensão, piso plano de cimen-

(plana e inclinada), espaldar para alongamentos.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 800 pessoas, moradores dos bairros: Pionei-

PARQUE DOS BURITIS
Com 01 pista de caminhada com cerca de 2.800 metros de extensão, piso com declives 

em cascalho. Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 150 pessoas, moradores de diversos 

ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO
Com 01 quadra poliesportiva coberta, 02 quadras de tênis piso de saibro, 01 quadra polies-

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 2000 pessoas em eventos como: torneio 

inter-cooperativas, atividades culturais, festival de dança, festival de música, galeria de artes, 
etc. (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como também por 
moradores do bairro onde está localizada a escola).

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR
Com 01 ginásio de esportes com quadra poliesportiva.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 750 pessoas, em eventos como: aulas de 
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jogos amistosos inter-escolas, jogos amistosos entre equipes da comunidade escolar e moradores 
do bairro (utilizado tanto por alunos e demais membros da comunidade escolar, como também 
por moradores do bairro onde está localizada a escola).

CENTRO INTEGRADO EDUCAR 

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 200 pessoas, em eventos como: aulas de 

COLÉGIO DOIS MIL
Com 01 quadra poliesportiva coberta, 01 quadra de areia poliesportiva.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 400 pessoas, em eventos como: aulas de 

-
sos, eventos comemorativos (dia das mães, dia dos pais, dia dos estudantes, semana da criança, 
gincana da Apae, etc.(utilizado por alunos e demais membros da comunidade escolar).

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET
Com 01 quadra poliesportiva coberta.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 500 pessoas, em eventos como: jogos 

praticar esportes.

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA CARGIL

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 30 pessoas, com objetivo de praticar ati-
vidades de esporte e de lazer, jogos internos e amistosos (utilizado apenas por funcionários e 
convidados). 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA BUNGE

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 20 pessoas, com objetivo de praticar ati-
vidades de esporte e de lazer, jogos internos e amistosos (utilizado apenas por funcionários e 
convidados). 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA AGRO AMAZÔNICA

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 16 pessoas, com objetivo de praticar ati-
vidades de esporte e de lazer, jogos internos e amistosos (utilizado apenas por funcionários e 
convidados).

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PICINI

com objetivo de praticar atividades de esporte e de lazer, jogos internos e amistosos (utilizado 
apenas por funcionários e convidados).
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ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA FIAGRIL

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 50 pessoas, com objetivo de praticar ati-
vidades de esporte e de lazer, jogos internos e amistosos. (utilizado apenas por funcionários e 
convidados).

BOLÃO E LANCHONETE RIO VERDE
Com 01 barracão de 20x40m, 01 cancha de bocha sintética, 01 pista de bolão, 01 cancha 

de 48, mesas de sinuca.

torneios de sinuca, bolão, 48, bocha, canastra, truco, etc. (pessoas residentes em diversos bairros).

SNOOKER BAR POMPÉIA
-

nete. Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 600 pessoas, com objetivo de praticar o 

diversos bairros).

LANCHONETE PARANAENSE
Com 01 barracão de 17x10m, contendo uma cancha de bocha, 01 cancha de 48, 01 mesa 

como torneios de sinuca, bolão, 48, bocha, etc. (pessoas residentes em diversos bairros).

BOLICHE
-

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 400 pessoas, com objetivo de praticar boliche, 

CAMPO DE FUTEBOL SETE DA IGREJA N. SENHORA DA ROSA MÍSTICA
Utilizado semanalmente por cerca de 150 pessoas, moradores do bairro e população em 

CAMPO DE FUTEBOL SETE DA PARÓQUIA N. S. DO ROSÁRIO DE FÁTIMA
Utilizado semanalmente por cerca de 100 pessoas, moradores do bairro e população em 

CLUBE DO LAGO

sete, 01 salão para jogos de mesa.
Estrutura utilizada semanalmente por 60 pessoas, em eventos como: eventos esportivos 
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internos, jogos amistosos, eventos sociais, confraternização entre associados, etc. (utilizado por 
associados e convidados).

CLUBE ASFUCO (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA COOPERLUCAS)
-

tebol sete.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 120 pessoas, que são associados e convida-

por associados e convidados).

ASPM (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE)

salão de jogos.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 200 pessoas, que buscam a prática de ati-

eventos de comemorações (utilizado por associados e convidados).

CLUBE DO IDOSO
Com 01 área coberta para atividades como ginástica e dança, 01 cancha de bocha coberta, 

01 piscina e espaço para caminhadas.
Estrutura utilizada para semanalmente por cerca de 300 pessoas da terceira idade, que 

buscam participar de atividades de esporte, lazer, sociabilização e outros como gincanas, jogo de 
bolãozinho, jogo de bocha, hidroginástica, concursos de danças, etc. (utilizados por pessoas da 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB)
Com 01 salão de festas com jogos, com 01 mesa de sinuca e 01 mesa de tênis de mesa, 

Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 100 pessoas (sócios funcionários e convi-

CTG SENTINELA DA TRADIÇÃO
Com 01 pavilhão para festas com capacidade para 1.200 pessoas, 01 pista para realização 

de provas de tiro de laço e rodeio crioulo. Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 200 
pessoas, associados e convidados, que participam em atividades como: campeonatos municipal, 
regional e estadual, de rodeio crioulo e provas como corridas de cavalo e tiro de laço.

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SERIEMA

tiros.
Estrutura utilizada semanalmente por cerca de 350 pessoas, associadas e convidadas, que 

utilizam a estrutura citada anteriormente apenas para lazer ou participando de eventos como:
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sinuca, bocha, tiro ao alvo.

OLÍMPICA ACADEMIA
Com 01 sala de musculação, 01 sala de ginástica coletiva de desenvolvimento de aulas 

180 pessoas.
São desenvolvidos trabalhos de ganho e melhoria de saúde pública, realizamos trabalhos 

ACADEMIA E ESCOLA DE NATAÇÃO ÁQUA CENTER
Com 01 salão para aulas de ginástica e musculação, 01 piscina de 20x10m, 01 piscina de 

dia-a-dia para se ter uma qualidade de vida melhor.

ASSOCIAÇÃO BULHÕES DE TAE KWON DO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ESPORTE E LAZER
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SOCIAL
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Desenvolvimento Social é desenvolver ações em que o cidadão possa buscar suas neces-
sidades com suas próprias forças, sendo assim, em vez de trabalhar as fragilidades, se trabalha 

vislumbram-se novas possibilidades, que permite extrapolar os limites, estabelecendo uma relação 
de cumplicidade com a população usuária num incessante recomeçar, numa realidade dinâmica 
e mutável. Nesta perspectiva, acredita-se que as ações engendradas evidenciam a singularidade 
da realidade local, nas quais se desenvolvem ações de assistência social, habitação e trabalho. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social trabalhou com um modelo descentrali-

uma estrutura formada por uma Supervisão Administrativa que é composta pela coordenadoria 
de Administração e coordenadoria da terceira idade e Supervisão de Habitação que é composta 
pela coordenadoria de habitação.

quatro Monitoras de Artes e uma Zeladora.   

PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SMDS
Através destes programas e projetos atende-se toda a população usuária em nosso muni-

Projeto Neonatal
O projeto Neonatal vem fomentar e viabilizar o processo de orientação sócio-familiar, pro-

Projeto Ação Comunitária
São realizadas ações comunitárias que levantam a prioridade de cada bairro, em parceria 

cidadania, através dos seguintes serviços: palestras, apresentações culturais, informações e 
orientações referentes a serviços prestados pelos órgãos públicos locais.

Projeto “Resgatando a Cidadania da Mulher Vitimizada”

9.a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Projeto Horta Comunitária “Mulher Organizada Gera Renda”
Possibilitar a implantação e funcionamento de um projeto de trabalho comunitário que visa 

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

entre sete (07) a quinze (15) anos de idade do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre 
ou degradante, ou seja, daquele trabalho que coloca em risco sua saúde e sua segurança e pro-
porcionar seu pleno desenvolvimento, através de ações educativas.

Programa Sentinela - CREAS

abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes, que tem por objetivos:
Atuar no combate ao abuso ou violência sexual contra crianças e adolescentes, através 

Restabelecer e fortalecer a convivência familiar e comunitária.
Criar condições para a garantia dos direitos fundamentais e o acesso aos serviços públicos 

crianças e adolescentes atendidas pelo Programa.

Projeto “Sorrindo Para a Vida”
É um trabalho realizado com todas as crianças e pré-adolescentes nas escolas e entida-

a vida, aumentar a auto-estima, demonstrando a capacidade, revelando talentos, fazendo com 
que acreditem em seus sonhos. Parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Programa Bolsa Família

atua na superação da pobreza, por meio da promoção do acesso aos serviços públicos básicos de 

Programa de Assistência ao Idoso
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saúde, trabalho, habitação, justiça, cultura, esporte e turismo. O público-alvo dessas ações, são 

da qualidade de vida da pessoa idosa, a promoção de sua autonomia e de sua participação efetiva 
na sociedade, bem como a capacitação técnica de pessoal especializado para o atendimento das 
necessidades desta faixa etária. 

alfabetização, encontro semanal para confraternização, comemoração do dia de São João, hidrogi-

comemoração da páscoa, grupo de dança folclórica da 3ª Idade, comemoração do dia das mães, 
baile com escolha da miss 3ª idade, curso de confecção de bolsas e tapetes, curso de pintura em 
tecido e curso de arte terapia.

ATENDIMENTOS E AÇÕES REALIZADAS

AO CIDADÃO ATRAVÉS DO PLANTÃO SOCIAL

estadual. 

CAPACITAÇÃO E CURSOS
DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realiza vários cursos de capacitação e 

no mercado de trabalho.

-
-se: pintura em tecido, crochê, macramé, meias de seda, ponto cruz, ponto russo, ponto reto e
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do leite, curso de dança de salão, produção de conservas vegetais, compotas, frutas cristalizadas 

aproveitamento da palha de milho na confecção de projetos artesanais, corte e costura e langeri. 

sua auto estima e proporcionando acesso ao mercado de trabalho com igualdade e em muitos 
casos ajudando melhorar a renda mensal.

AÇÕES E EVENTOS DESENVOLVIDOS NA COMUNIDADE
Estas ações são desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com 

organizações não governamentais que fazem parte da rede de proteção social básica:

Campanha Natal das Crianças.

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

INSTITUTO JOÃO PETER
Natureza: Não Governamental

Capacidade atendimento: 400 crianças e adolescentes
Meta Atendida: 68 crianças e adolescentes

COOPERATIVA MÃO NA MASSA
Natureza: Não Governamental

Capacidade de Atendimento: 50 mulheres
Meta Atendida: 35 mulheres

CONSELHO TUTELAR
Natureza: Governamental

Meta Atendida: 3.238 por ano

APAE
Natureza: Não Governamental
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Capacidade de Atendimento: 100 Portadores de Necessidades Especiais
Meta Atendida: 80 Portadores de Necessidades Especiais

PASTORAL DA CRIANÇA
Natureza: Não Governamental

Responsável:Neuza Vitaliano Liberali

BOM SAMARITANO
Natureza: Não Governamental

Capacidade de Atendimento: 40 pessoas por dia
Meta Atendida: 2600 pessoas por ano

Responsável: Odete Mezzalira

PORTAL DA SOBRIEDADE
Natureza: Não Governamental

Capacidade de Atendimento: 120 por ano
Meta Atendida: 40 por ano
Endereço: Rodovia da Mudança Km 30
Responsável: Doriane S. Dalastra  

CRECHE MENINO JESUS
Natureza: Governamental

Capacidade de Atendimento: 212 Crianças
Meta Atendida: 212 Crianças

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Natureza: Não Governamental

agricultores assalariados

Metas Atendidas: 150 associados
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SINDICATO RURAL PATRONAL
Natureza: Não Governamental

Capacidade de Atendimento: 500 associados
Metas Atendidas: 260 associados

Responsável: Helmute Augusto Lawschi

INSS
Natureza: Governamental

Capacidade de Atendimento: 70 pessoas ao dia
Metas Atendidas: 50 pessoas dia

Responsável: Antonia Maria de Miranda da Silva

ACILVE
Natureza: Não-Governamental

Capacidade de Atendimento: 500 Empresas.
Metas atendidas: 260 Empresas.

Responsável: Nestor Albrecht

MINISTÉRIO PÚBLICO
Natureza: Governamental

 do regime democrático de direito e dos interesses sociais, difusos e coletivos.

Metas Atendidas: 100 pessoas ao dia

DEFENSORIA PÚBLICA
Natureza: Governamental

Capacidade de Atendimento: 15 pessoas por dia 
Metas Atendidas: 12 pessoas por dia

PROCOM
Natureza: Governamental 

Capacidade de Atendimento: 50 pessoas dia
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Metas Atendidas: 30 pessoas dia 

Responsável: Aline Hartmann

ROTARACT
Natureza: Não Governamental

Capacidade de Atendimento: 15 eventos anuais
Metas Atendidas: 15 eventos anuais

PROGRAMAS HABITACIONAIS
Residencial Minha Vez

Projeto Minha Vez II

Projeto Minha Vez III

Residencial 14 Bis

Conjunto Habitacional Xingu

Conjunto Habitacional Bonanza

Conjunto Habitacional Minuano

Conjunto Habitacional Divisa
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Conjunto Habitacional Parceria com a 
Caixa Econômica Federal (FGTS) / Prefeitura Municipal

Conjunto Habitacional Parceria com a 
Caixa Econômica Federal (FGTS) / Prefeitura Municipal

Programa Meu Lar / FETHAB 
Parceria Prefeitura Municipal/Governo Estadual

Agosto/2004.

Projeto Minha Vez Solidariedade
103 unidades, parceria Prefeitura Municipal e Empresários Locais, 

Projeto Casa Fácil, parceria Prefeitura Municipal / Caixa Econômica Federal

Projeto Valorizando o Educador, 
parceria Prefeitura Municipal / Caixa Econômica Federal

Março/2006. 

Projeto Residencial Primaveras, 
parceria Prefeitura Municipal / Caixa Econômica Federal

Abril/2006. 

CEMITÉRIO MUNICIPAL
2, 

Palmeiras, funcionando desde Março/98, já possui 900 (novecentas) sepulturas ocupadas, sendo 
-

pal de Desenvolvimento Social. Destaca-se que, atualmente, está em andamento o mapeamento, 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Conselho é um órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, 
integra a estrutura básica de uma secretaria ou órgão equivalente tem sua composição, 

na administração e no controle do sistema.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Assegurar plenamente os direitos da criança e do adolescente, para o seu de-

Conselho Municipal de Assistência Social
Garantir a visibilidade das ações da área social, através da participação da co-

munidade na sua composição. 

Conselho Municipal do Idoso
Implantado em novembro de 2005, tem como principal objetivo elaborar propos-

tas e ações para a população idosa, bem como, a defesa de seus direitos. E também, 
monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.

Conselho Municipal Programa Bolsa Família
Este conselho tem objetivo de combater a fome e a miséria existentes em nosso 

-

para solução dos problemas.

9.b CONSELHOS MUNICIPAIS

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social organizou, orientou e constituiu legal-

forma organizada, informar e reivindicar as necessidades e direitos da comunidade junto aos 
órgãos públicos.

9.c ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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10 - URBANISMO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
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-

analisar os projetos de construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição, efetuadas 
-

primento das legislações pertinentes ao uso do solo, código de obras e código de posturas e de 

estradas vicinais, construção e manutenção de pontes e bueiros e o controle e limpeza de bocas 

bens e serviços públicos.

SETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
O Setor de Planejamento e Projetos, juntamente com os departamentos de Engenharia e 

-

visando programação de obras e suas implicações na região de implantação.

Zoneamento e Uso do Solo, Leis de Parcelamento do Solo, Código de Posturas e Código de Obras 
Municipal. Conta com a participação da Comissão de Urbanismo para dar pareceres técnicos sobre 
obras que não se enquadram nas legislações municipais.

pela Secretaria.

-
nialtimétricos, nivelamentos, demarcações de lotes urbanos e de obras públicas.

A demanda de projetos aprovados em 1999 foi de 542 alvarás emitidos. Este número vem 

10.a SITUAÇÃO URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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de projetos sociais o número aumentou para 1004 alvarás de construção. No primeiro trimestre 

SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O departamento de Obras é responsável pela execução, recuperação e manutenção de 

-
sável pela limpeza urbana, manutenção de canteiros, avenidas e ruas, saneamento básico e pela 
manutenção e recuperação de iluminação pública.

É de responsabilidade da Coordenadoria de Construções o acompanhamento de obras rea-

da fábrica de asfalto viabilizou a pavimentação asfáltica com custo reduzido em 85% de toda a 

A obra de drenagem urbana é efetuada pelo Setor de Obras, com máquinas e equipamento 
próprios, que agilizam todos os serviços de infra-estrutura necessária. Até o ano de 1996, foram 
executados 5200 metros de rede e, em 2006, foram executados 39.000 metros de rede de dre-
nagem urbana.

A secretaria possui um almoxarifado, que disponibiliza os materiais e ferramentas neces-

previstas nas normas nacionais ou aquelas solicitadas em fornecimentos especiais, barateando 
custos e otimizando serviços.

A coordenadoria de Serviços Urbanos, juntamente com o Departamento de Praças, Jardins 

SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
O Setor de Obras e Serviços Rurais é responsável pela abertura, recuperação e manutenção 

rurais.
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SETOR DE OFICINA

e grande porte pertencentes ao Poder Público Municipal.

SETOR DE TRANSPORTES

aperfeiçoamento, a modernização e a racionalização dos transportes, em suas diferentes moda-
lidades, no âmbito municipal, e supervisiona o processo de concessões e permissões no setor de 

-
lidade e a redução dos custos operacionais.

-

uma distância de 1.345 Km/dia. Em 2006, esse itinerário passou a ter 15 linhas e uma distância 
percorrida de 3.473 Km/dia, atendendo estudantes da área urbana e rural.

suprir as necessidades das demais secretarias municipais. Até maio de 2006, a frota era composta 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Reforma e Desenvolvimento Agrário (MIRAD), através da lei municipal 004/89, o titulo de doação 

seguintes limites e confrontações:
Norte: Leste: 
Sul: Oeste: Setor 01 e Setor 02

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO

Mapa 08 - Lucas do Rio Verde

PERÍMETRO URBANO 1989

Perímetro urbano - 1989
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urbano. No ano seguinte, em 16 de junho de 2003, é proposta nova alteração em função de áreas 
que pertenciam ao poder público e foram transformadas em loteamentos populares (2.256,57 
ha), passando a ter os seguintes limites e confrontações:

Norte: Leste:
Sul: Oeste: Lotes 94 e 43a

Mapa 09 - Lucas do Rio Verde

PERÍMETRO URBANO 2003

Perímetro urbano - 2003
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limites e confrontações:

NORTE: LESTE:
SUL:
OESTE:

Perímetro urbano - 2005

Mapa 10 - Lucas do Rio Verde

PERÍMETRO URBANO 2005
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A malha urbana é composta atualmente por 10 bairros e 06 loteamentos urbanos, assim 
descritos:

Bairro Alvorada -
delimitado entre as Av. Mato Grosso e Av. Goiás, e entre as Av. Pará e Av. Minas Gerais.

Bairro Bandeirantes -

Produção.

Bairro Centro - Delimitado entre a Av. Amazonas até área do Parque Municipal do 
Córrego Lucas, e entre a Av. Goiás até Rua Guarani das Missões.

Bairro Cidade Nova -

Bairro Jardim das Palmeiras -

Bairro Jardim Imperial -

Bairro Menino Deus -

de preservação permanente.

Bairro Parque das Emas -

Bairro Pioneiro - -
lizado entre a Av. Amazonas e a área de preservação permanente e da Rua Guarani das Missões 

Bairro Rio Verde -

Bairro Veneza –

Loteamento Alphaville -

Mapa urbano - bairros e loteamentos
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Mapa 11 - Lucas do Rio Verde

BAIRROS E LOTEAMENTOS
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2006, localizado na Chácara 54, Setor 03, delimitada entre a Rua Renascença e o Loteamento 
Minha Vez e entre o Loteamento Veneza e a Chácara 53.

Loteamento Bandeirantes II -

Loteamento Cerrado -

Loteamento Dalastra -
localizado na chácara urbana n°20, Lote 03, Setor 01, delimitado entre a Av. Goiás e Chácara 18, 
e entre a Rua Renascença e Chácara 19A.

Loteamento Jardim Primaveras -
de 2004, localizado no Lote 44-C, Setor 13, delimitado entre o Lote 44D e o Lote 44C1, e entre a 

Loteamento Minha Vez – Em fase de regularização.

Industrial -
ha, e ampliado pela lei 539/98 de 10 de março de 1998, com área de 55.3270 ha e posteriormente 
ampliado pela lei 1190/2005 de 25 de agosto de 2005, com área de 300,0000 ha.
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Zoneamento urbano - legislação vigente

Em 1989 foi criada a primeira legislação de Zoneamento e Uso do Solo Urbano através da 

2002, sendo dividida em áreas de alta, média e baixa densidade, residencial, serviço 01, serviço 
02, industrial, área especial, área verde e proteção de fundo de vale. 

Áreas de alta, média e baixa densidade
Os termos utilizados de baixa, média e alta densidade na legislação vigente nada tem a ver 

Residencial

até o Córrego Lucas.

Área de Serviços e Comércios
-

Industrial

prestadoras de serviços de pequeno e médio porte, poluentes ou não. Nesta região está implantada 

Área Especial
Áreas institucionais, onde estão localizados os equipamentos públicos como: escolas, postos 

de saúde, ginásios poliesportivos, praças, etc.

Área Verde e Proteção de Fundo de Vale

ocupadas de forma irregular por moradores ou entidades que usufruem das áreas próximas da 
mata. Portanto é um tema que merece atenção especial, com a elaboração de mapeamento 
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Mapa 12 - Lucas do Rio Verde

ZONEAMENTO URBANO - LEGISLAÇÃO VIGENTE
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Para as quadras com percentual acima de 1,00% - alta densidade.

Mapa 13 - Lucas do Rio Verde
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
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-
cação, esportes e saúde.

EDUCAÇÃO
Rede Escolar Municipal

Centro Integrado de Educação Infantil Anjo Gabriel localizada no bairro Jardim das 
Palmeiras, com 856 alunos.

Creche Menino Jesus, localizada no bairro Alvorada, com 200 alunos.

no bairro Menino Deus e conta com 166 alunos.

Palmeiras e conta com 1175 alunos em três turnos.

e conta com 708 alunos.

Jardim das Palmeiras e conta com 652 alunos.

e conta com 337 alunos.

Primaveras e conta com 380 alunos.

Rede Escolar Estadual

ESPORTES

Ginásio Rio Verde, localizado no bairro Rio Verde, com capacidade de 1000 pessoas.

SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde e Laboratório Municipal estão localizados no bairro Ci-
dade Nova.

e 180 usuários por dia.

Equipamentos sociais
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e 140 usuários por dia.

e 50 usuários por dia.

Mapa 14 - Lucas do Rio Verde

EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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de 15,00m a 20,00m, as vias coletoras com dimensões entre 20,00 e 40,00 metros.

Nos bairros Pioneiro, Centro e Menino Deus, abaixo da Av. Paraná em direção ao Córrego 

avenidas Mato Grosso e Goiás. 

O calçadão existente é paralelo a Av. Amazonas, com aproximadamente 3,00 metros de 

Cerca de 40% dos lotes urbanos não possuem passeio público, restando pouco mais de 

A implantação dos passeios é de responsabilidade dos proprietários dos terrenos, mesmo 
assim poucos cumprem a legislação. A largura dos mesmos varia de acordo com o dimensiona-
mento das vias urbanas.

mesmo assim com inclinação e dimensionamentos fora do padrão técnico.

Nos canteiros centrais estão palmeiras tipo imperial, real, escaroite, tamareira e fênix. 

A arborização urbana foi sendo executada sem um estudo técnico mais apurado, gerando com 

a extensão das avenidas, frentes de rodovias, praças, parques e áreas escolares.

Vias urbanas

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Mapa 15 - Lucas do Rio Verde

VIAS URBANAS
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Mapa 16 - Lucas do Rio Verde
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Pavimentação asfáltica

reparos e manutenção, com exceção das vias que são implantadas em cada loteamento privado.

A malha urbana é formada por aproximadamente 92,5% de pavimentação asfaltica, to-

população. O funcionamento da usina de asfalto é operado pela Secretaria de Obras, reduzindo 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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de vários rios, córregos e nascentes.

Os principais são: Rio Verde, Córrego Lucas, Córrego Xixi, Córrego Verde, e as nascentes 

ajudam na estruturação do lençol freático.

O abastecimento de água é de 100% para população urbana e de 25% para a população 

O total de rede linear é de 108.622,00 metros, com água tratada e retirada de poços ar-
tesianos.

O controle de qualidade é feito através de duas amostras semanais coletadas em cada um 

(SAAE), entretanto a execução das obras, ampliações e readequações de rede de distribuição são 
realizadas pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

Abastecimento de água

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Mapa 17 - Lucas do Rio Verde

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO



206

LUCAS DO RIO VERDE

Drenagem de águas pluviais

A malha urbana possui aproximadamente 32.5% de rede de drenagem, para escoamento 
das águas pluviais, totalizando em 2006 uma média de 39.000 metros, realizadas pelo Setor de 
Obras, com máquinas e equipamentos próprios.

Além de executar os serviços, a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos, administra 
a fábrica de tubos de concreto.

e Setor Industrial não possuem rede de drenagem.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Mapa 18 - Lucas do Rio Verde

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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A rede de esgoto existente começou a ser implantada juntamente com a criação da autar-
quia do SAAE em 1988.

O SAAE é a concessionária responsável pela administração e pela distribuição do sistema 
de esgotamento sanitário. No entanto a execução de todas as obras, ampliações e readequações 
de rede de distribuição são realizadas pela Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

O sistema de tratamento é efetuado através de fossas sépticas ou secas, uma pequena 
-

ou nenhum equipamento, custo inicial baixo, despesas de operação e manutenção baixas, grande 

-

Há aproximadamente 1100 ligações tendo um comprimento de 14.000,00 metros lineares 

atendidas pelo tratamento de esgotamento sanitário feito através de redes coletoras. 

em suas residências.

Esgotamento sanitário

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Mapa 19 - Lucas do Rio Verde

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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A iluminação pública consiste no suprimento de energia para ruas, praças, avenidas, jardins, 
-

lidade de operação e manutenção das instalações de iluminação pública é da prefeitura, sendo que 
as concessionárias distribuidoras podem realizar estes serviços por meio de um acordo contratual. 

manutenção e pelo bom funcionamento da rede onde a prefeitura é responsável pelas manuten-
ções necessárias na rede de iluminação pública.

urbana e aproximadamente 90% na área rural, 24 horas por dia. Conta, ainda, com a construção 
de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Canoa Quebrada que representa um novo marco para 

locais e atrairá outros investidores dependentes da boa oferta de energia.

A usina da APROVALE (Associação dos Produtores Rurais do Vale do Cedro) de pequeno 
porte utilizada para o suprimento de energia de 99 propriedades rurais e ainda alguns moradores 

Energia elétrica e iluminação pública

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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Mapa 20 - Lucas do Rio Verde

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 
E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO
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-
tadoras de serviços com cadastro na empresa. 

A torre de comunicação se localiza no centro e somente parte da cidade possui rede de te-
lecomunicação aérea, juntamente com a rede de energia. Em alguns pontos a rede é subterrânea, 
principalmente em áreas de maior adensamento, exemplo da Avenida Amazonas, Paraná e Mato 

por objetivo atender as pequenas, médias e grandes empresas, que necessitam de interligação 
em redes.

Rede de telecomunicação

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO

Mapa 21 - Lucas do Rio Verde
REDE DE TELECOMUNICAÇÃO
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O transporte coletivo urbano em Lucas do Rio Verde é incipiente, sua demanda ainda é 
pequena. O principal público usuário é o do transporte escolar. O deslocamento da população, na 

036/94 de 31 de maio de 1994, com prazo de 15 anos. Em 17 de outubro de 2006, realizou-se o 

A empresa Viação Lucas do Rio Verde Ltda. opera a Linha 100 e a Linha 200, com horários 
variados e percursos diferenciados. Atualmente a principal demanda para melhoria na operação do 

e sua comunicação visual geral.

Transporte coletivo

ANÁLISE DA SITUAÇÃO URBANISMO

Mapa 22 - Lucas do Rio Verde

TRANSPORTE 
COLETIVO
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o processo de urbanização e parcelamento de algumas destas áreas. O território conta com 09 

Agrovila “Comunidade Itambiquara”

a construção do silo graneleiro da empresa Campo Norte Armazém Gerais, com capacidade para 

Cooperlucas (Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda.), que logo em seguida transferiu-

de grãos. A agrovila tem como ponto de encontro a igreja, o pavilhão de esportes e um campo 
de futebol e conta com a seguinte infra-estrutura: a água é proveniente de poço semi-artesiano, 

maior capacidade, abertura de novas ruas e manutenção das existentes. No lado direito da rodo-

pela associação dos chacareiros, para o cultivo de hortifrutigranjeiros. A agrovila conta com uma 

Agrovila “Comunidade do Km 30”

comércios é de propriedade do Sr. André Lazarotto que tem 16ha. O abastecimento de água é 

agrovila conta com uma população de 30 habitantes.

Agrovila “Nossa Senhora Aparecida”

ou venderam suas terras. Não existem residências na agrovila. Esta área foi destinada para se 
fazer o aterro sanitário.

Agrovila “Comunidade Nossa Senhora da Salete” - Campinho Verde
-

pio. Com área de 4,0ha, a comunidade teve origem pela doação da área no ano de 1986, pelo 

10.b SITUAÇÃO DOS DISTRITOS E AGROVILAS

ANÁLISE DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO DOS DISTRITOS E AGROVILAS
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conta com a seguinte infra-estrutura: o abastecimento de água é feito através de poço artesia-
no, a energia elétrica é proveniente da usina APROVALE (Associação dos produtores do Vale do 
Cedro), que funciona desde 1995. A estrada da linha 02 possui pavimentação asfáltica, faltando 
construir a ponte sobre o Rio Cedro. Não existem residências na agrovila. As fazendas do setor 
contam com uma população de 85 habitantes. 

Agrovila “Comunidade Santa Terezinha”,
Localizada na estrada da linha 20, lote vila do setor 12, inicialmente, era composta de 

-

-
des. A agrovila possui a igreja que se tornou um ponto de encontro para a missa que é rezada 
uma vez por mês. Conta com a seguinte infra-estrutura: poço semi-artesiano e caixa d’água. A 

contam com uma população de 135 habitantes.

Agrovila “Comunidade Nossa Senhora do Rosário”
Localizada na estrada da linha 03, lote 28 do setor 03, com área de 4,0 ha, de propriedade 

fazendas do setor contam uma população de 62 habitantes. 

Agrovila “Comunidade Santa Bárbara”
Localizada no entroncamento da estrada da linha 06 com a linha19, lote 01 do setor 09, 

com área de 4,0 ha de propriedade do Sr. Valdir Dalmago. Em 1982, o proprietário doou essa área 
para a comunidade, mas não escriturou porque a terra está hipotecada para a Cooperlucas junto 

Não existem residências na agrovila. As fazendas do setor contam com uma população de 164 
habitantes.

Agrovila “Comunidade Nossa Senhora Consoladora”
Localizada no entroncamento da linha 18 com a linha 25, lote agrovila do setor 11, com 

-
-

sivos. Os agricultores utilizam suas máquinas, óleo e mão-de-obra para o plantio, tratos culturais
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fazendas do setor contam com uma população de 82 habitantes.

Agrovila “Comunidade São Cristóvão”

com 50,0ha e lote 40, com área de 10,0 ha do PRODECER (Programa nipo-brasileiro de desen-
volvimento do cerrado). Com área total de 64,0ha, a agrovila conta com uma população de 212 
habitantes. A Comunidade surgiu em 1982, com a doação de uma área de 4,0ha, que pertencia 

comunidade. Primeiramente, levou o nome de Piuvinha, depois Lago Azul, pelo acúmulo de água 

protetor dos motoristas. O proprietário do imóvel lote 72 do setor 05, Sr. Pelegrino Scarabelot, 
aproveitando a localização próxima da agrovila, fez um projeto de loteamento de 50,0ha, onde 
foram comercializados apenas 12 lotes.

seguintes empreendimentos: igreja, pavilhão de festas, campo de futebol, Escola Municipal São 
Cristóvão, ginásio de esportes, posto de saúde e estabelecimentos comerciais: posto de combus-

Infra-estrutura: o abastecimento de água é feito através de poço artesiano. A energia elé-

Distrito de Groslândia

de 50,0ha, sendo a área urbana de 46,3036 ha, composta por 224 lotes, com 105 residências e 
283 habitantes. A gleba pertencia a um investidor alemão, chamado Valter Gros, que denominava 

-
nitária, aprovaram o nome de Agrovila Groslândia em homenagem a ele. O distrito foi criado em 
setembro de 1995, através da lei 372/95.

O distrito conta com os seguintes empreendimentos:

Ginásio de esportes.
Posto de saúde.

Estabelecimentos comerciais: 07, sendo um mercado, três lanchonetes, um restaurante, 

Infra-estrutura:
Rede de água do SAAE, com um poço artesiano.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO SITUAÇÃO DOS DISTRITOS E AGROVILAS
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Meio Natural
-

savânicas encontram-se profundamente alteradas pela agropecuária, com potencial biótico reduzido, 

encostas do planalto ou em encostas de rios, mais conhecidas como matas ciliares.

Aptidão Agrícola do Território e Limitações Agronômicas

Limitações Agropecuárias:

Compatibilidade no Uso do Solo

poucas ocorrências de inadequação.

Potencial Climático
-

chuvosa de 180 a 210 dias.

Direção dos Ventos
No território predominam os ventos do quadrante norte na estação chuvosa, e do quadrante 

sul na estação seca.

Potencial Mineral
Irrelevante.

Áreas Degradadas por Garimpo ou Mineração
Não ocorre.

Assoreamentos de Drenagens, 
Solos Colapsíveis e Áreas de Erosões Emergentes
Erosão laminar emergente nas áreas agricultáveis.

Áreas urbanas, principalmente próximas ao Rio Verde.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO MEIO AMBIENTE

11.a ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL
DO TERRITÓRIO - MEIO AMBIENTE
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Suscetibilidade a Inundações
Presença de depressões úmidas de pequena e média distribuição areal.

Aspectos de Interesse Cênico
Restrito a algumas corredeiras e cachoeiras, principalmente do Rio Verde.

Potencial Biótico/Relevância Ecológica
-

Disponibilidade Hídrica
Subterrânea:

Alta. A área de drenagem no território produz água em alta quantidade. Mesmo após o 

resta alta quantidade de água, ou seja, o consumo pelos usos não ultrapassa 20% da vazão 

Qualidade das Águas:

De um modo geral, apresentam cargas de 5,0 mg/l a 10,0 mg/l, valores considerados 
grandes e inferiores ao preconizado para a classe 3.

intensivo na agropecuária.
c) Coliformes

Córrego Xixi.

Sistema de Abastecimento de Água no Território
Com uma cobertura de 100% para a população urbana e de 25% para a população rural, 

atingindo um total de 7.020 residências atendidas com água tratada vinda de poços artesianos, 
que tem as amostras coletadas periodicamente para controle de qualidade.
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A captação e distribuição da água são administradas por uma autarquia da prefeitura, o 

obras, ampliações e readequações da rede de distribuição.

Nas comunidades rurais, o abastecimento é feito por poços semi-artesianos ou artesianos, 
e as fazendas próximas possuem seu próprio poço artesiano. No distrito de Groslândia o abas-
tecimento também é feito pelo SAAE, onde foi instalado um poço que abastece todo o distrito.

07 80 -

Groslândia 22,628 91

Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos
O SAAE é a concessionária responsável pela administração e distribuição do sistema de es-

de tratamento feito por lagoas de estabilização.

Resíduos Sólidos – Coleta, Transporte e Disposição Final

Originado na vida diária das residências e diversos estabelecimentos comerciais, constituem-
-se de restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em 
geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens. Contêm, 

recolhe o lixo úmido três vezes por semana em cada bairro e dá destinação em aterro existente

ANÁLISE DA SITUAÇÃO MEIO AMBIENTE
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nas proximidades da cidade. A coleta do material seco é feita uma vez por semana e a coleta seletiva 
é feita por pessoas capacitadas pela central de reciclagem que passam em dias alternados para 
recolher o lixo inorgânico que é levado para uma usina de compactação/separação de materiais 

utilizam estes materiais para serem reciclados.

Originado dos serviços de limpeza pública urbana como varrição e restos de podas e lim-

-
prietários a um contêiner disponibilizado pela Prefeitura que se localiza no terreno da Secretaria 
Municipal de Saúde e duas vezes por semana este contêiner é levado pela Secretaria Municipal 

em valas próprias.

Hospitais:
Hospital São Lucas e Hospital Nossa Senhora Aparecida
Cada hospital possui um contêiner que é levado duas vezes por semana pela secretaria de 

são dispostos em aterro separado.

Postos de saúde e laboratórios:

Tabela 54 - Número de estabelecimentos geradores 
de resíduos de serviços de saúde e privados

Número Estabelecimento

03 Casas Veterinárias

05 Consultórios Médicos

03 Laboratórios

02 Oftalmologistas
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privados. Os lixos contaminados por estes estabelecimentos são recolhidos pela Vigilância Sanitária 
com o carro das endemias e levado ao contêiner da Secretaria de Saúde, depois é recolhido pela 

que sobraram em aterro separado.

-

e outro para destinação de embalagens contaminadas. Em todo o processamento de embala-

entregues na central de processamento, e destes, 100% são reciclados. Estes frascos, depois 

unidade de recebimento ambientalmente licenciada e mantida pelo sistema de comercialização 
onde depois são compactados e devolvidos para as empresas fabricantes onde são encaminhadas 
para a reciclagem ou incineração.

Originado na construção civil, composto por materiais de demolição, restos de obras e 

empresas particulares que possuem em media 35 contêineres para recolherem este tipo de ma-
terial, são dispostos em local apropriado de acordo com o tipo de material e disposto em aterro 

Materiais Selecionados:
Originados de separação feita por moradores em suas próprias residências, comerciantes 

e os próprios catadores. No processo de reciclagem há 06 pessoas que trabalham na central de 

serem coletados e separados são comercializados para algumas empresas como:

é destinado para Curitiba – PR.

garrafas, garrafões, litros.

São comercializadas por mês aproximadamente 40 toneladas de lixo reciclado.
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branco, papelão, caixa de leite, vidros de conserva, garrafão de vinho, litros de pinga, garrafa de 

pela Gherdau diretamente dos catadores. Os materiais que são separados e não possuem com-
pradores são: revistas, jornais, isopor, caixa de leite e PVC.

PRINCIPAIS PROGRAMAS E ATIVIDADES
DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA AMBIENTAL

O Sistema de Gestão Ambiental está a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e do 
Meio Ambiente, com suporte da Secretaria de Obras, o SAAE alicerçado pelo Conselho Municipal 

-

Licenciamento Ambiental das Atividades Econômicas
Nenhum estabelecimento comercial, de prestação de serviços e industrial pode funcionar 

-
posições da Lei 029/2002 e demais normas e regulamentos legais, mediante o pagamento dos 
tributos e taxas devidos pelos interessados.

Tabela 55 - Comercialização de resíduos sólidos urbanos 
em Lucas do Rio Verde

Material Quantidade (kg) Preço R$/kg

Papelão 12.300 0,03

Papel branco 74,0 0,10

Pet (óleo) 256,50 0,05

Pet refrigerante 2.300 0,15

PP 858,0 0,10

Plástico mole 2.683 0,05

PEAD 1.153 0,10  -  0,15

PVC 100,0 0,03

Garrafão 52,00 0,30

Garrafas 33,00 0,25

Litros 278,0 0,10

Caixa de leite 195,5 0,03

Cobre 200,0 5,0
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O horto municipal atendeu inicialmente a produção de hortaliças e consolidou-se produzindo 

a seguinte infra-estrutura:

Irrigação através de bomba com a água proveniente do Córrego Lucas 

Encanamentos e aspersores.

Municipal em parceria com o Governo do Estado do Mato Grosso. A área do parque está compre-

o centro administrativo, onde funciona também a Casa do Artesão.

retirada de terra e pela erosão das águas pluviais, mas já estão em processo de recuperação 
através da reposição da vegetação nativa. 

-
tação e educação dos pedestres, colocação de placas que sinalizam os melhores caminhos das 
pistas de caminhada, colocação de lixeiras e regulamentação de utilização do parque.

-

Recuperação das nascentes do Córrego Lucas.

Programas Municipais de Educação Ambiental
Programa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com o SAAE, 

com realização de campanhas publicitárias e distribuição de folders explicativos para a separação 
do lixo reciclável. Este programa busca conscientizar a população da importância da reciclagem 

Programa de Educação Ambiental desenvolvido pela Escola Municipal Eça de Queiroz, com 
apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Este programa desenvolve com os 
alunos da escola os seguintes projetos:

Planejamento e Gestão de Água Potável de Lucas do Rio Verde - tem como objetivo
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compreender como está organizado o abastecimento de água e conhecer os reservatórios de 
Lucas do Rio Verde.

de visitas quinzenais a trilha ecológica para recolhimento do lixo e relatório das condições em 
que se encontra. Neste relatório deverá conter os aspectos positivos e negativos das trilhas e a 

e entrega dos relatórios deverá ser feita na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

preservação ambiental.

Campanha de proteção das matas ciliares do Córrego Lucas - o objetivo deste projeto 
é pesquisar e registrar as matas ciliares do Córrego Lucas dentro da reserva do Parque Esta-

orientações da importância da preservação das matas ciliares do córrego Lucas e distribuem 
para a população.

Conhecendo a Nascente do Córrego Lucas - seu objetivo é levar crianças e adolescentes 
para conhecer e pesquisar a nascente do Córrego Lucas. Após a visita a nascente, os parti-
cipantes assistem a uma palestra de orientação da importância da preservação da nascente 
do córrego Lucas, ministrada por um representante da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

Plantando uma árvore - neste projeto, cada participante recebe uma muda de árvore para 

árvores nativas da região.

-

dos participantes.

Preservação dos Mananciais - tem como objetivo a preservação dos mananciais da Linha 
1 de Lucas do Rio Verde. Para isso são plantadas, regularmente, mudas de árvores nativas nos 
mananciais. O projeto visa também contribuir para o resgate da biodiversidade dos mananciais. 
Neste projeto também são realizadas palestras com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente sobre a importância dos mananciais.

Principais Entidades e Conselhos Ambientais

-
dores Rurais de Lucas do Rio Verde.
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Presidente: Lindonésia.

Instituto Padre João Peter: ONG relacionada ao meio ambiente. Sede no próprio instituto.

Conselho Municipal de Desenvolvimento Agro-Ambiental (CMDA) – Lei 467/97 – com suas 

-
midade com a Lei bem como seus respectivos regulamentos e, no âmbito de sua competência, 

- Propor ao poder executivo e/ou legislativo, projetos de lei, decretos e regulamentações 

- Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas, de pesquisas e de atuação na 

- Apreciar em segunda instância administrativa os recursos interpostos em razão de aplicação 
de penalidades baseadas em normas ambientais.

-
ceiro a programas, projetos, pesquisas e atividades que visem o uso racional e sustentável dos 
recursos ambientais. 

Agro-ambiental, poderão ser utilizados para:

E para elaboração de Projetos de Melhoria e Conservação Ambiental.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO MEIO AMBIENTE
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1.a ECONOMIA - CENÁRIO ATUAL

-

Pertence a uma das regiões mais dinâmicas do Estado de Mato Grosso, predominando a 

encontra-se em expansão, iniciando um importante processo agroindustrial.

A introdução de culturas como o arroz e pastagens inicialmente no lugar da vegetação 

ocupe lugar de destaque na agropecuária estadual e nacional. 

Com o surgimento de um grande número de empresas de serviços, construção civil, arma-
zenadoras de grãos e a implantação de um núcleo de comércio em evidente expansão, Lucas do 
Rio Verde se transformou em importante centro regional.

-

A empresa SADIA S/A, multinacional brasileira, com mais de 60 (sessenta) anos de atu-

Médio, atendendo aos padrões tecnológicos de produção exigidos pelos disputados mercados 

visando materializar o aproveitamento do potencial produtivo de grãos da região, pretende até 
2009 gerar cerca de 6.300 (seis mil e trezentos) empregos diretos e aproximadamente 18.900 
(dezoito mil e novecentos) empregos indiretos, uma vez que a unidade industrial estima abater 

vinte oito milhões de reais).

Diz ainda a empresa SADIA S/A: 

reservado, todavia, o direito de proceder eventuais alterações no cronograma, em função de 

Que, como contrapartida para o desenvolvimento social local e regional investirá em projeto 
de interesse social, em especial, no projeto de recuperação do passivo trabalhista, ambiental e 

PROPOSTAS ECONOMIA
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atingirá indicadores de contribuição regional e municipal.

quando do desenvolvimento do projeto.

Que a natureza do empreendimento é materializar o potencial produtivo de soja e outras 
oleaginosas do Estado de Mato Grosso, em especial da região de Lucas do Rio Verde, com a im-
plantação da indústria de esmagamento de soja.

milhões e quinhentos mil reais).

Que a produção projetada, quando em funcionamento da indústria, terá capacidade para 

concentrada de soja, 300.000 litros/dia de planta de biodiesel, 30 t/dia de glicerina.

Que o projeto utilizar-se-á de tecnologia inovadora.

Que a geração de emprego prevista é a criação de 155 (cento e cinqüenta e cinco) empregos 
diretos e 500 (quinhentos) empregos indiretos, a longo prazo.

supervenientes.

-
vimento social local e regional investirá em projeto de interesse social.

-

de Lucas do Rio Verde, quando do desenvolvimento do projeto.

Que sobre o impacto no meio ambiente, a indústria além de vários produtos acima descritos, 

fósseis, derivado do petróleo.

-

PROPOSTAS ECONOMIA
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Que a natureza do empreendimento é materializar o potencial produtivo de soja e outras 
oleaginosas do Estado do Mato Grosso, em especial da região de Lucas do Rio Verde, com a im-

reais).

Que a produção projetada quando em funcionamento da indústria, terá capacidade para 

Que utilizar-se-á de tecnologia inovadora.

Que a geração de emprego prevista é de 50 (cinqüenta) empregos diretos até 2007 e 200 
(duzentos) empregos indiretos.

-

supervenientes.

local e regional investirá em projeto de interesse social para seus funcionários, extensivos também 

Rio Verde, quando do desenvolvimento do projeto.

substituição gradativa, nos termos da legislação federal, do diesel comum, sendo uma fonte reno-

ressaltar que o empreendimento possui licença de instalação do órgão competente ou seja, da 
SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

-

acessórios e elementos de isolamento térmico e ainda a produção de componentes termoisolantes 
pré-fabricados para utilização em obras de construção civil. 

PROPOSTAS ECONOMIA
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Que o número de empregos diretos e indiretos será de 150 (empregos).

Compromete-se a atingir o programa de produção supra descrito no prazo de 06 meses, 

supervenientes.

mão de obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio 
com terceiros.

Implantará programas de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, con-

social.

Manterá programas de avaliação de impacto ambiental.

seguintes medidas: 100 metros de frente e 150 metros de fundos.

Garantir o transporte público municipal, mediante concessão pública, para atender a planta 

Isentar a DÂNICA das taxas, alvará, impostos e contribuições de competência municipal 
pelo prazo de 04 (quatro) anos.

A verticalização industrial a partir da agropecuária permitirá então a agregação de valor aos 

ambiente rural e urbano.

Novos investimentos, novas empresas, novas tecnologias e forte tendência do processo 
migratório, levarão ao estrangulamento o sistema público de atendimento como: habitação, educa-

PROPOSTAS ECONOMIA
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PROPOSTAS ECONOMIA

1.b ECONOMIA - OBJETIVO ESPECÍFICO

O DESAFIO DE CRESCER COM
BASE NA SUSTENTABILIDADE

O Desenvolvimento Sustentável, por engano de muitos, não abrange apenas aspectos 

Qualidade de vida urbano e rural, através do planejamento urbano e rural integrado.

lazer).

Melhoria das condições ambientais (água, esgoto, matas, ecossistemas, climas).
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PÓLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO
Lucas do Rio Verde deverá se transformar em agente indutor de uma estratégia de 

desenvolvimento regional integrado.

vez mais importante.

PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

de planejamento urbano e rural local, considerando o desenvolvimento em seus diversos aspectos, 
devem ser prioridade da administração municipal.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

onde atividades de capacitação, empreendedorismo, inovação tecnológica, geração de empresas, 
expansão de ensino técnico e superior, sejam temas planejados dentro de uma visão sistêmica.

etapas de industrialização, comercialização, infra-estrutura comércio e serviços.

TURISMO COMO INSTRUMENTO ECONÔMICO
E DE INTEGRAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

sócio-cultural tendo a organização e o controle de qualidade como fundamentos básicos.

e de atividades de treinamento empresarial, entre outros. Para tanto, os agentes e empresas de 
turismo da região devem agir em sintonia com o poder público local.

-

1.c ECONOMIA - PROPOSTAS
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1.d ECONOMIA - METAS

DESENVOLVIMENTO/CAPACITAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS LOCAL

Criar e implementar mecanismos de apoio e assistência aos assentamentos rurais.

Garantir a operacionalização do Centro Regional de pesquisa da EMPAER.

Programa de capacitação de recursos humanos nas áreas de agropecuária, 
agroindústria, comercio e serviços.

Implementar programa de treinamento a técnicos e agropecuaristas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
- REGIÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

Principais Cadeias Produtivas a serem incentivadas: bovinocultura de corte e leite, 

algodão e piscicultura.

Verticalização da produção agropecuária através da agroindustrialização.

Desenvolvimento da piscicultura.

Modernização do parque industrial madeireiro.

Implementar pesquisa na área de agricultura familiar.



239

LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTAS ECONOMIA

Oportunizar crédito para setor agropecuário e agroindustrial.

Modernização do parque industrial madeireiro.

Promover o desenvolvimento integrado dos assentamentos.

Implementação de centros de comercialização.

Recuperação e pavimentação de diversas rodovias e estradas vicinais.

Ampliação da rede de distribuição de energia na área rural.

(rodovias,ferrovias e hidrovias).

Incentivar a aproximação entre as empresas e organizações de ensino e pesquisa para 
o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias.

Incentivar as empresas a adotarem sistemas e processos modernos que recuperem ou 
preservem o meio ambiente e que façam o uso racional dos recursos naturais.

Viabilizar parcerias e intercâmbios com organismos nacionais e internacionais com vistas 
ao desenvolvimento e a transferência de tecnologias.

Incentivar o desenvolvimento local de processos e produtos e os respectivos registros 
e patentes.

-
cessos.

IMPLANTAÇÃO DO AGROPÓLO DA REGIÃO DE
LUCAS CONTEMPLANDO AS SEGUINTES FASES:

Desenvolvimento de Projeto Regional Integrado.

-
endedorismo.

Agroindustrialização.
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Infra-estrutura de estradas e saneamento básico.

Inovações tecnológicas, tanto na agropecuária, quanto na agroindústria.

Implantação de rede de agronegócio (informação em pesquisa, mercado, insumos).

Criação de modelo de gestão na região que não sofra descontinuidade do Programa.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECÍFICAS
PARA O TURISMO LOCAL E REGIONAL

Desenvolver atividades em parceria com a UNIVERDE: palestras e atividades de treina-
mento de pessoal especializado, direcionadas ao público envolvido no processo de lazer e turismo 
local e regional.

setor e outras informações pertinentes ao tema e posteriormente encaminhar o resultado cadastral 
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2.a EDUCAÇÃO - CENÁRIO ATUAL

fatores estes que proporcionam educação de qualidade, e buscam a superação de questões como 

A rede municipal de ensino atende a Educação Infantil e o Ensino fundamental de 1ª a 8ª 

incluindo a creche. Na rede estadual, há 03 escolas de ensino fundamental e médio, na rede 
particular 03 escolas que abrange desde a educação infantil ao ensino médio e 01 Escola Espe-

cada unidade escolar trabalhe de forma diferente, não havendo assim um único olhar sobre a 
importância da leitura, da escrita e conhecimentos matemáticos básicos para as séries iniciais, 

-
tante de alunos.

comércio e prestação de serviços. 

educação e atualmente oferecendo a toda comunidade luverdense curso na área de Ciências Exa-

de Ensino Superior de Nova Mutum) com curso na área da educação.

A partir do ano de 2002 foi autorizado o funcionamento da UNIVERDE (União das Escolas 
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2.b EDUCAÇÃO - OBJETIVO ESPECÍFICO

Educação Infantil:

Ensino Fundamental: atender as crianças de 6 a 14 anos oferecendo um ensino de 

Ensino Médio: garantir o acesso e permanência com sucesso a todos os alunos egres-
sos do ensino fundamental, primando pela formação integral do educando.

Educação de Jovens e Adultos:

e difundir tecnologias que atendam a demanda do mercado de trabalho, formando hábeis pro-

Ensino Superior: oportunizar aos egressos do Ensino Médio, cursos de qualidade em 
centros de excelência, abrangendo o ensino, pesquisa e extensão que atendam os anseios da 
sociedade local, regional e nacional.

Formação Continuada: preocupação constante em valorizar e atualizar o conheci-

outros.
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2.c EDUCAÇÃO - PROPOSTAS

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Planejar o sistema de ensino em parceria entre as entidades públicas e privadas, com 

critérios para que ambas as correntes sejam fortalecidas, em conseqüência, seremos uma 

Garantir o acesso e permanência para alunos de 6 a 14 anos de idade.

Adequar a proposta curricular para o ensino fundamental de 9 anos

por falta de vagas.

continuada.

Garantir o cumprimento do PME. 

ENSINO MÉDIO
Estimular projetos que envolvam a comunidade escolar.

Atender todos os alunos egressos do ensino fundamental.

Ampliar a oferta e a acessibilidade no ensino noturno.

Garantir o cumprimento do PME.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Expandir a oferta e acessibilidade para a educação de jovens e adultos.

entre os operários.

Adequação da proposta curricular e metodológica.

Ampliar a oferta no ensino noturno e garantir o cumprimento do PME.
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ENSINO PROFISSIONALIZANTE
-

ENSINO SUPERIOR
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Reduzir de 12% para 3% a distorção Idade / Série nas séries iniciais do ensino funda-
mental.

Reduzir para 5% a taxa de reprovação para os próximos quatro anos, a partir de 2007.

a 6 anos.

Implementar mecanismos para elaboração e implementação da Proposta Pedagógica 
em 100% das Escolas Públicas e Privadas.

Implementar sistema de comunicação e divulgação entre as escolas.

Garantir a qualidade na merenda escolar oferecida tanto na rede pública quanto na 
rede privada.

Garantir o transporte escolar para os alunos da zona rural.

Criar um pólo regional de educação e cultura.

2.c EDUCAÇÃO - METAS
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O sistema de saúde de Lucas do Rio Verde atende as necessidades da população no que 
concerne a atenção primaria, baixa complexidade e média complexidade. Casos que requeiram 

uma vez que os hospitais locais, assim como o Hospital Regional de Sorriso pertencente ao 

emergencial, alguns serviços especializados, porém não estão preparados para situações de 
maior complexidade.

de Saúde mantém serviços da rede de atenção primária e prevenção, através de:

Sistema de Vigilância em Saúde – VS
Programa de Vigilância Sanitária – VISA
Equipes de Vigilância Epidemiológicas – VE
Agentes de Saúde Ambiental – ASA

Serviços de apoio diagnóstico, compreende o Laboratório Municipal de 

dentistas, auxiliares de enfermagem, auxiliares de consultório dentário, auxiliares administrativos, 
auxiliares de serviços gerais e agentes comunitários de saúde. 

A função desta equipe é promover, recuperar e reabilitar a saúde da população adscrita 

e tratamento de enfermidades, bem como realizar programas de saúde contemplando a 
medicina preventiva.

-

A vigilância em saúde, que compreende a vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, é 

-
mento pelos órgãos superiores.

3.a SAÚDE - CENÁRIO ATUAL
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As equipes de Vigilância Sanitária – VISA, desenvolvem ações que visam eliminar, diminuir 

e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde.

As equipes de Vigilância Epidemiológica (VE) que visam prevenir, detectar, erradicar e con-

Os Agentes de Saúde Ambiental – ASA fazem parte da VE, e tem a missão de controle de 
endemias causadas por vetores, desenvolvendo ações que envolvam o controle dos vetores no 
meio ambiente.

no laboratório municipal e os exames de maior complexidade, encaminhados ao laboratório de 
referência estadual. 

-
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3.b SAÚDE - OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver programas de educação sanitária e ambiental proporcionando redução das 
infecções decorrentes da ingestão de alimentos contaminados pela falta de higiene na manipulação.

-
tribuição ao usuário.

Atuar na vigilância sanitária, proporcionando segurança ao trabalhador urbano e principal-
mente ao trabalhador da zona rural.
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3.c SAÚDE - PROPOSTAS

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Manter ativo um posto de saúde, com uma equipe completa em cada núcleo habita-

CONSTRUIR COMPLEXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM:
Centro de Zoonoses Urbanas, com laboratórios de entomologia e diagnóstico de 

doenças zoonóticas.
Central de Imunobiológicos.

Centro de Saúde do Idoso, com especialistas e programas de reintegração.

PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA

preventiva, até que a população dê mostras de conscientização.

AMPLIAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Reformular e ampliar os serviços de vigilância ambiental, no intuito de diminuir os riscos 

que a região está submetida e aos agravos decorrentes do desmate e exploração ambiental.

necessários para o bom desempenho de suas tarefas.

SAÚDE DA CRIANÇA

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PRIVADA
Apoiar as instituições de saúde privada, para que as mesmas tenham condições de 

atuar na medicina de alta complexidade, com a instalação de unidades de terapia intensiva, 

Estimular parceiras entre as instituições de saúde privada e o poder público em ações 
de medicina preventiva.
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3.d SAÚDE - METAS

resultantes da ingestão de alimentos contaminados.

Manter as endemias como a dengue, leptospirose e hantavirose sob controle.

Diminuir o risco das doenças sexualmente transmitidas, com educação efetiva aos 
adolescentes e jovens.

Garantia de imunização e programas de segurança ambiental ao homem pela Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária.

Sanitária.

Armazenamento adequado e distribuição de medicamentos da farmácia básica a todos 
os habitantes.

do Rio Verde.



253

LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTAS

4 - ESPORTE E LAZER
- PROPOSTAS



254

LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTAS ESPORTE E LAZER

O ESPORTE
O esporte sempre será um importante instrumento de integração social e de construção de 

valores humanos, independentemente de faixa etária, condição social, raça e credo. 

Na verdade, o esporte permite o desenvolvimento de importantes habilidades, por meio da 
disciplina, da auto-organização, da tomada de decisões e da avaliação de desempenho.

A SECEL tem uma atuação de destaque e é reconhecida junto ao público luverdense, pelo 
seu planejamento, organização e realização de competições escolares. 

que envolve todas as camadas sociais e grupos que trabalham pelo esporte, elevando a qualidade 

como forma de lazer, buscando a melhoria da saúde e a integração social.

A parceria com a iniciativa privada contribui fortemente para a manutenção dos equipa-
mentos e a estrutura desportiva em nossa cidade.

Estão sendo adotadas várias medidas para incrementar a participação desportiva das co-
munidades rurais em escolas, a partir de uma estratégia de maior divulgação.

O LAZER
A atividade de lazer é limitada em Lucas do Rio Verde, pela falta de espaços adequados ou 

por falta de mobiliário urbano em locais com potencial para tal. 

sendo o principal atrativo do lazer municipal e regional. 

A vida noturna, com algumas opções entre bares, restaurantes, choperias e danceterias, 

se comparada com a demanda reprimida existente.

parte do lazer local como:

I Corrida de Caiaques do Rio Verde
I Corrida de Rua de Lucas do Rio Verde
Copa Norte de Voleibol, categorias Adulto e Mirim (evento regional)

4.a ESPORTE E LAZER - CENÁRIO ATUAL
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Projeto Esporte e Lazer da Cidade) – (parceria com SMEC)

Projeto Esporte e Lazer da Cidade) - (parceria com SMEC)

Projeto Esporte e Lazer da Cidade) - (parceria com SMEC)

II Open de Handebol de Lucas do Rio Verde
Jogos Escolares Municipal
Jogos Escolares Regional (região Centro Norte)

Infanto-juvenil

I Copa Sicredi de Esporte Escolar
Cinema Popular na Comunidade Groslândia
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4.b ESPORTE E LAZER - OBJETIVO ESPECÍFICO

Que a atividade do esporte e o do lazer contribua para a saúde, a integração social, a 
construção de valores éticos e morais e também referencial da qualidade de vida e inclusão social 
do cidadão luverdense.
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INCLUSÃO SOCIAL
Implementar atividades que busquem a participação cada vez maior e mais freqüente 

dos cidadãos de todas as camadas sociais da comunidade.

EVENTOS ESPORTIVOS

público-privadas.

EVENTOS DE LAZER
Aperfeiçoar o universo de eventos de lazer sob a responsabilidade da SECEL ofertados 

todas as camadas sociais da comunidade.

ESCOLINHAS ESPORTIVAS
Apresentar um portfólio de opções esportivas a serem trabalhadas nas escolinhas com 

organização e oferta de novas competições.

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

4.c ESPORTE E LAZER - PROPOSTAS
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Adequar o Parque Desportivo Municipal, modernizando seus equipamentos e recebendo 
manutenção permanente.

Desenvolver ações junto ao setor privado, com vistas a parcerias para construção de 
novas instalações desportivas.

Equipar com infra-estrutura e mobiliário urbano adequado os locais próprios para o lazer. 

Equipar o lago José Hernani Machado com pedalinhos e outros equipamentos de lazer 
adequados ao local e funcionem como atrativos, entretenimento e lazer da população.

Construir nos parques ecológicos existentes, trilhas para caminhadas e a implantação 

atividades esportivas e de lazer, no lago formado pela PCH Canoa Quebrada.

Desenvolver ações nas áreas esportivas de aventura, escolar e esporte amador.

Implantar escolinhas na área de iniciação esportiva e esporte de rendimento.

Desenvolver competições municipais, regionais e estaduais envolvendo escolinhas 
esportivas.

Estimular programas e atividades exclusivamente de lazer, e que sejam desvinculadas 

Estimular programas e atividades na área de esportes alternativos ou não convencionais.

para a prática esportiva e o lazer.

4.d ESPORTE E LAZER - METAS
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- PROPOSTAS



260

LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTAS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5.a DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENÁRIO ATUAL

ações engendradas evidenciam a singularidade da realidade local, na qual desenvolvemos ações 
de assistência social, habitação e serviços. 

virtude da crescente demanda que se apresenta. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social desenvolve ações com um modelo des-
centralizado e participativo. 

que para atender sua demanda a Secretaria de Desenvolvimento Social conta com uma estrutura 
formada pela Supervisão Administrativa que é dividida pelo setor de convênios e planejamento.

composto pelos serviços do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) - Plantão Social - 

governamentais) e o Serviço de Proteção Social Especial composto pelo CREAS (Centro de Re-
ferencia Especializado de Assistência Social) o qual atende Medidas Sócio-Educativas em Meio 
Aberto - Programa da Mulher Vitimizada - Programa Sentinela - Programa de Erradicação do 

A Coordenadoria de Habitação implantada em Janeiro/2005 realiza ações para implantações 

Privadas. Encontra-se em fase de estruturação o sistema de informatização, onde serão realizadas 
análises, planejamentos e arquivamento de dados.

-

o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos 

ACILVE - Associação Comercial e Industrial de Lucas do Rio Verde
Natureza: Não-Governamental 

Emprego.

ACOLHIDA LAR BOM SAMARITANO
Natureza: Não Governamental
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-
nhamentos: social, psicológico médico. 

APAE - Escola Especial Renascer
Natureza: Não Governamental

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM BUSCA DA CIDADANIA
Natureza: Não Governamental

CASA DA AMIZADE
Natureza: Não Governamental

somente por mulheres.

CLUBE DE MÃES
Natureza: Não Governamental

CLUBE DO IDOSO DE BEM COM A VIDA
Natureza: Não Governamental

COMEL – Conselho de Ministros Evangélicos
Natureza: Não Governamental

CONSELHO TUTELAR
Natureza: Governamental

CRECHE MENINO JESUS
Natureza: Governamental

DEFENSORIA PÚBLICA
Natureza: Governamental

INSTITUTO PE. JOÃO PETER
Natureza: Não Governamental

-
senvolvimento social, cultural e comunitário, sensibilizar para o cuidado com o meio ambiente 
e com a saúde através de meios naturais, estimular a cidadania e oportunizar a formação e a 



262

LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTAS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social
Natureza: Governamental

MINISTÉRIO PÚBLICO
Natureza: Governamental

regime democrático de direito e dos interesses sociais, difusos e coletivos.

PASTORAL DA CRIANÇA
Natureza: Não Governamental

social e desnutrição.

PORTAL DA SOBRIEDADE
Natureza: Não Governamental

-

PROCOM
Natureza: Governamental 

ROTARACT
Natureza: Não Governamental

ROTARY
Natureza: Não Governamental

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Natureza: Não Governamental

SINDICATO RURAL PATRONAL
Natureza: Não Governamental

SOCIEDADE ESPÍRITA REVIVER
Natureza: Não Governamental
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5.b DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

promovam a inclusão social.

Erradicar o trabalho infanto-juvenil com ações preventivas, realizadas através dos 

Prevenir o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil.

Atender a demanda habitacional existente. 
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5.c DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROPOSTAS

POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO ÂMBITO MUNICIPAL

Promover a inclusão dos destinatários da assistência social, garantindo-lhes o acesso 
aos bens e serviços sociais básicos, com qualidade.

Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, sejam implementadas tendo 

-
viços, programas e projetos de assistência social que estejam ajustados aos valores democráticos 

SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-

comunitários.

Efetivar o SUAS – Sistema Único de Assistência Social como um modelo de gestão 
descentralizada e participativa, constituindo-o na regulação e organização no território Municipal, 

-
ça, Adolescente, Idoso, Mulher, Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, Migrante, Habitação, 
abandono, população de rua, serviços de abrigos temporários ou não, exploração infantil, abuso 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL
Melhorar a qualidade de vida com elevação dos padrões de habitabilidade da população, 

-
rabilidade pessoal e social (crianças, adolescentes, adultos, idosos, portadores de necessidades 
especiais e mulher).
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Implantar e executar os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS – juntamente 

Ampliar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS – junta-
mente com a implantação do Centro de Atendimento Infanto-Juvenil.

Implantar Centro de Convivência do Idoso, desenvolvendo ações através de Centros 

social na área urbana e rural.

Criar e implantar organizações não governamentais de atendimento na área de assis-
tência social.

Resgatar e fortalecer o papel dos conselhos municipais como instâncias máximas de 
deliberação e ações estratégicas.

-
gues, casa de apoio).

-
ção, integrando ações entre os diversos órgãos públicos nas esferas municipal, estadual, 
federal, iniciativa privada e sociedade organizada, buscando alternativas tecnológicas para 
construção urbana e rural.

Estudar a implantação de novos cemitérios municipais na área urbana e rural.

PROPOSTAS DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5.d DESENVOLVIMENTO SOCIAL - METAS
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Lucas do Rio Verde tem sua formação urbana em três fases distintas.

A primeira fase deu-se com a implantação do projeto do Ministério da Reforma e Desen-
volvimento Agrário (MIRAD) em 13 de maio de 1986, sendo esta a estruturação inicial da cidade, 

A segunda fase deu-se com a implantação do loteamento Cidade Nova, com a transposição 
do córrego Lucas seguindo na direção leste, região do antigo aeroporto, inicialmente pela Avenida 

córrego Xixi, sendo inicialmente ocupado por instalações agro-industriais e posteriormente ampliado 

do ponto de vista de uso e ocupação do solo urbano.

-
blico dispondo de poucos recursos materiais e legislação frágil, para enfrentamento das demandas.

A fragmentação do tecido urbano e suas conseqüências, mais o estrangulamento do sistema 
-

vo, o estrangulamento das drenagens de águas pluviais e outras exigências de infra-estruturas, são 
os problemas reais da comunidade luverdense e por conseqüência do próprio poder público local.

DANICA com a sua indústria de materiais de revestimentos térmicos, todas estas com localização 

o governo local juntamente com o governo do Estado de Mato Grosso deverão atender direta ou 
indiretamente.

6.a URBANISMO - CENÁRIO ATUAL
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6.b URBANISMO - OBJETIVO ESPECÍFICO

DESAFIOS
Como organizar a ocupação urbana, o sistema viário básico, a demanda de infra-estrutura 

vive e viverá?

organização, controle do uso e da ocupação do território para o enfrentamento das demandas.

PROPOSTAS DE SOLUÇÕES
Novo desenho urbano com a criação de dois eixos estruturais, sendo um no sentido 

norte/sul e outro no sentido leste/oeste.

Implantação das vias perimetrais que formarão o anel viário com aproximadamente 

Revisão, atualização e formulação de propostas da nova legislação urbana.

Rio Verde e no seu distrito de Groslândia.
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PROPOSTA DO NOVO SISTEMA VIÁRIO URBANO
A proposta do novo sistema viário urbano tem uma nova concepção do ponto de vista 

estrutural. Será complementada por projeto de lei que se destina a hierarquizar, dimensionar e 

PROPOSTA DO NOVO PERÍMETRO E EXPANSÃO URBANA

áreas que margeiam o rio Verde e que devem ser tratadas exclusivamente como fundo de vale e 

PROPOSTA DO NOVO ZONEAMENTO
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Revisão, atualização e elaboração da legislação básica do zoneamento do uso e ocupação 
do solo urbano, complementando a proposta do novo sistema viário básico.

PROPOSTA DO NOVO PARQUE MUNICIPAL DO CÓRREGO LUCAS
-

sionado inicialmente na formação da cidade pelo lado oeste do Córrego Lucas na primeira fase 
de ocupação urbana. 

Posteriormente, com a cidade se expandindo e formando o Loteamento Cidade Nova, a 

-

e expansão urbana.

6.c URBANISMO - PROPOSTAS
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Aspecto Conceitual/Legal
A proposta abaixo detalhada que encaminha uma nova concepção do sistema viário urbano 

para a cidade de Lucas do Rio Verde será complementada pelo projeto de lei do sistema viário 

Destina-se a hierarquizar, dimensionar e disciplinar a implantação do sistema viário básico 

Complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo no ordenamento funcional 

Assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos parcelamentos do 

Estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação para a adequada circu-

Proporcionar segurança e conforto ao trafego de pedestres e ciclistas.

Arruamento, caixa da via, Código de trânsito, logradouro público, passeio, pista de rola-
mento, sistema viário básico, sinalização de trânsito, sinalização horizontal, sinalização vertical, 
tráfego, tráfego leve, tráfego médio e tráfego pesado.

Proposta do novo Sistema Viário Urbano
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Via perimetral (anel viário) – utilizada nos deslocamentos urbanos de maior distancia, 

Vias estruturais – estrutura a organização funcional do sistema viário na sede urbana 

Vias coletoras – promove a ligação das vias locais com as vias estruturais e com as 

sistema viário como:
Implementação do plano de transporte coletivo a partir de estudos de demanda por 

Promoção de obras de paisagismo e revitalização urbana especialmente nas vias peri-

A proposta do novo sistema viário básico de Lucas do Rio Verde parte de duas premissas: 
a primeira consiste na implantação de dois eixos/vias estruturais, um na direção norte/sul e o 
outro na direção leste/oeste, com as vias estruturais de 60 (sessenta) metros de largura.  A 
função das duas vias estruturais é a articulação de toda a rede viária urbana em um processo 
sistêmico.

No cruzamento das duas vias, será implantada uma ampla rotatória com 300 metros de 
diâmetro e no seu entorno, através da nova proposta de zoneamento do uso e da ocupação
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Mapa 23 - Lucas do Rio Verde

PROPOSTA DO NOVO SISTEMA VIÁRIO URBANO
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do solo será reforçado o seu caráter institucional de futuro centro da cidade.

A segunda premissa consiste na estruturação/implantação das vias perimetrais (anel viário), 

O anel viário formado pelas vias perimetrais será o limitador da área de expansão urbana, 

Será também o organizador de toda a circulação urbana básica, articulando as duas vias 

do uso e da ocupação do solo.
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uma nova interpretação espacial. Portanto, além deste novo olhar que se encontra detalhado 

em zona urbana e zona rural.

áreas que margeiam o rio Verde.

-

legislação ambiental própria, inclusive em estudos especiais que determinarão ocupações para 
preservação permanente, espaços de lazer, recreação e pesca esportiva, produção de hortifruti-
granjeiros, entre outros. 

A proposta para limitação da nova área de expansão urbana é o próprio anel viário e em 

oeste e a área que está além do marco implantado - linha 33, em direção sul, estradas vicinais 

NORTE:

LESTE:

SUL: 
e Parte do Lote 44 do Setor 12.

OESTE: -

Proposta do novo Perímetro e Expansão Urbana
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Mapa 24 
- Lucas do Rio Verde

PROPOSTA 
DO NOVO 

PERÍMETRO E 
EXPANSÃO 

URBANA

PROPOSTAS URBANISMO
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A proposta do novo zoneamento do uso e ocupação do solo contempla a revisão, atualização 
e proposição da nova legislação básica, complementando a proposta do novo sistema viário. Os 

tabelas integrantes da legislação do zoneamento do uso e ocupação do solo.

as seguintes zonas:

Zona Residencial 01 – ZR 01:
unifamiliar ou multifamiliar.

Zona Residencial 02 – ZR 02: 
unifamiliar ou multifamiliar.

Zona Residencial 03 - ZR 03: 
unifamiliar ou multifamiliar. 

Zona de Comércio e Serviço 01 - ZCS 01: compreende as atividades em que há 
relação de troca, visando lucro e estabelecendo-se a circulação de mercadorias, e as caracterizadas 
como préstimo de mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual.

Zona de Comércio e Serviço 02 - ZCS 02: 
localizam atividades que podem apresentar certo grau de poluição, geradoras de tráfego intenso 

Zona de Controle Especial - ZCE: -
servação permanente, áreas ocupadas que necessitam de medidas compensatórias e mitigadoras e 

Zona de Ocupação Especial - ZOE: é caracterizada pela acessibilidade tanto regional 
como local e pelos usos institucionais e culturais de grande porte.

Zona de Tratamento Paisagístico - ZTP:
especial. 

Zona Industrial - ZI 01: será ocupada predominantemente por estabelecimentos 

galvanoplastia, corrosiva, de metais pesados e tóxicos. Sua localização será além do córrego

Proposta do novo Zoneamento
do Uso e Ocupação do Solo

PROPOSTAS URBANISMO
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Quata. A zona industrial referida acima, poderá também abrigar empresas de serviços de distri-

Zona Industrial – ZI 02: -
-

nica, metalurgia (sem uso de metais pesados – ex: galvanoplastia, etc.). Poderá abrigar serviços 
públicos de saneamento e segurança.

A zona industrial 2 iniciará a partir do limite da área de expansão urbana proposta (pro-

da rodovia, incluindo nesta proposta de zona industrial 2 o existente Distrito Industrial Senador 

Zona Industrial – ZI 03:

(marmoraria, metalurgia e mecânica leve, pré-moldados, etc.). Serão permitidas atividades de 

mecânicas, materiais de construção, etc.) desde que atendidas as exigências legais, principalmente 
de ordem sanitária e ambiental. 

não serão aceitas novas unidades nesta zona industrial 3, devendo ser locadas na zona industrial 
2 proposta.

adequado aos órgãos ambientais competentes. O prazo e as regras para a adequação das mesmas, 

Parque Municipal do Córrego Lucas:
de 1999 cria o Parque Municipal do Córrego Lucas e revoga a lei n 283/94 de 09 de maio de 1994. 

na formação da cidade inicialmente pelo lado oeste.

Posteriormente, com a implantação do Loteamento Cidade Nova, a pressão sobre o córrego 

local, o parque deverá ser ampliado até a nascente do Córrego Lucas, mantendo coerência com 

Área de Preservação Ambiental: são áreas de proteção de fundo de vale e áreas 

PROPOSTAS URBANISMO
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Mapa 25 
- Lucas do Rio Verde

PROPOSTA 
DO NOVO 

ZONEAMENTO
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Lucas e revoga a lei n 283/94 de 09 de maio de 1994.

-
sionado inicialmente na formação da cidade pelo lado oeste do Córrego Lucas na primeira fase de 
ocupação urbana. Posteriormente, com a cidade se expandindo e formando o Loteamento Cidade 

O aumento da impermeabilização do solo no entorno do Córrego Lucas, com ocupações 

A contribuição de agentes poluentes, como o lixo e esgoto doméstico e em alguns 

Portanto, para encaminhamento de soluções aos problemas acima relacionados, as seguintes 
tarefas deverão ser executadas:

O parque deverá ser ampliado até a nascente do Córrego Lucas, mantendo coerência 

Será necessário levantamento detalhado de todas as propriedades lindeiras ao córrego 

ampliação do novo Parque Municipal do Córrego Lucas.

Outros estudos que serão determinantes para a melhoria ambiental e de qualidade de 

Proposta do novo 
Parque Municipal do Córrego Lucas
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Mapa 26 - Lucas do Rio Verde

PROPOSTA DO NOVO PARQUE MUNICIPAL
DO CÓRREGO LUCAS
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e as vias estruturais norte/sul e leste/oeste, além de vias coletoras e vias locais.

Industrial – ZI 03.

Elaboração de projeto de coleta e destinação do lixo urbano.

Elaboração de projeto de ampliação da rede de esgoto sanitário.

Elaboração de projeto de ampliação da rede de abastecimento de água.

Estudo de viabilidade para criação do Parque Canoa Quebrada.

Estudo de implantação de novo Cemitério Municipal

Estudo para reestruturação do Almoxarifado Central Municipal.

Estudo para implantação do novo Parque de Exposições.

Estudos para implantação de novos Parques Ambientais.

Estudos para reestruturação do Aeroporto Municipal.

Estudos para a futura integração regional dos modais de transporte rodoviário/ferroviário.

6.d URBANISMO - METAS

PROPOSTAS URBANISMO
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7.a MEIO AMBIENTE - CENÁRIO ATUAL

Galeria. 

As formações Savânicas encontram-se atualmente alteradas pela agropecuária de grande 
escala, com o potencial biótico reduzido, principalmente em algumas manchas de Savana Arbo-
rizada nas encostas de Planalto e em matas ciliares de alguns rios.

A substituição da cobertura vegetal natural, principalmente pela agricultura e ultimamente 
pela suinocultura e a introdução da avicultura, provocaram alterações nos ecossistemas, com a 
perda dos principais potenciais bióticos, alterações dos padrões de qualidade da água tanto rural 

-
senvolveu rapidamente, pressionando o ambiente natural remanescente principalmente a área 
urbana margeando o Rio Verde.
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7.b MEIO AMBIENTE - OBJETIVO ESPECÍFICO

-

racional, recuperação e conservação para as presentes e futuras gerações.

-

Multidisciplinariedade no trato das questões ambientais.

Participação comunitária na defesa do meio ambiente.

regional e setorial.

Racionalização do uso dos recursos naturais.

Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras.

Proteção dos ecossistemas, com preservação e manutenção de áreas e espécies re-
presentativas.

proteção dos recursos ambientais.

Prevalência do interesse público.

Reparação do dano ambiental.

Portanto:
Promover o desenvolvimento de um ambiente urbano e rural que possa garantir a susten-

tabilidade plena do território de Lucas do Rio Verde, garantindo uma melhor qualidade de vida 
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IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
Serão programas estratégicos para a melhoria e conservação ambiental do território 

de Lucas do Rio Verde.

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA 
DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 

CONTEMPLANDO RESÍDUOS SÓLIDOS DE:
Construção civil
Indústria

Agrotóxicos
Erosão urbana e rural.

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA MUNICIPAL 
DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS:

através dos poços, e amplo estudo da disponibilidade de água, no subsolo de Lucas.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO DO TERRITÓRIO

importância ambiental.

DESENVOLVER ATIVIDADES DE MELHORIA, CONSERVAÇÃO E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO DE LUCAS DO RIO VERDE

DE FORMA INTEGRADA COM SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Proposta de integração de ações governamentais.

DESENVOLVER ESTUDO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, 
URBANÍSTICO E DE USO SUSTENTÁVEL DO ESPAÇO REFERENTE

À ÁREA DO NOVO PARQUE MUNICIPAL DO CÓRREGO LUCAS.
Os estudos e levantamentos das áreas lindeiras ao parque serão determinantes para 

a sua melhoria ambiental.

7.c MEIO AMBIENTE - PROPOSTAS
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PROPOSTAS MEIO AMBIENTE

7.d MEIO AMBIENTE - METAS

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
Implementar projetos de educação ambiental.

Criação de Centro de Pesquisas para aproveitamento dos recursos naturais.

Implantar programa de arborização urbana e rural.

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Implantação de um programa de gerenciamento de todo território de Lucas do Rio Verde, 

Implantação de aterro sanitário e coleta seletiva.

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA MUNICIPAL 
DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS

assoreamento e erosão.

Criar controle de escoamento de águas pluviais que prejudicam o cemitério do Distrito 
de Groslândia.

Criar controle de assoreamento e contaminação por agrotóxicos na Ilha da Moringa.

Criar um cadastro dos empreendimentos potencialmente poluidores.

Implantar programa de controle ambiental da área rural (pesticidas, inseticidas) 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE
PROTEÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, 

PRINCIPALMENTE DO RIO VERDE, E AMPLIAÇÃO DO
PARQUE MUNICIPAL DO CÓRREGO LUCAS.

Criar novos parques ecológicos e temáticos.
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PROPOSTAS MEIO AMBIENTE

Desenvolver cadastro dos passivos ambientais existentes em área urbana e rural.

Implantação de áreas verdes na zona rural.

Programa de remoção e revitalização de áreas de preservação com uso irregular e
ocupações.

DESENVOLVER ATIVIDADES DE MELHORIA, CONSERVAÇÃO E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO DE LUCAS DO RIO VERDE, 

AMPLIANDO AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 
COM POLÍTICAS DE ÁREAS VERDES, CULTURAS ORGÂNICAS, 

DIMINUIÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS E CULTURAS DEGRADADORAS
Municipalização do controle ambiental do território.

das condições ambientais.

Melhorar a infra-estrutura de atendimento na Secretaria de Meio Ambiente

Ampliar programa de saneamento básico (esgoto e água).

Melhorar a infra-estrutura de atendimento na Secretaria de Meio Ambiente.

Combater o abate clandestino de animais.

Melhoria da rede de drenagem urbana

Melhoria da arborização urbana com o plantio de espécies adequadas

Desenvolvimento das atividades repassadas pela Secretaria Estadual de 

Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRADE)

(Selo Verde)
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potencialmente poluidoras

Criar um abatedouro comunitário para pequenos produtores

Secretaria de Obras e Vigilância Sanitária

Incentivar programas de agropecuária e agroindústria orgânica e de reuso da água 
residuária.

PROPOSTAS MEIO AMBIENTE
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PROPOSTAS

8 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
- PROPOSTAS
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PROPOSTAS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

8.a ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - CENÁRIO ATUAL

Crescer com base na sustentabilidade, entendida numa dimensão que vai além da escala 

-

de, juntamente com a elaboração do Plano Diretor, num processo democrático e participativo, 

administrativa que contribua para o processo do desenvolvimento local e regional.

Seguem iniciativas fundamentais a serem encaminhadas, tendo clareza de que o entendi-

de um diálogo permanente com a comunidade local e regional.

Abaixo as principais iniciativas a serem estudadas, entendidas e operacionalizadas:

A Gestão Administrativa Local.

A elaboração do Plano de Ação Governamental.

A elaboração do Plano Plurianual de Investimentos.
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atuar conjuntamente um processo de planejamento e de gestão pública.

O processo de planejamento e gestão pública municipal compreende basicamente um 
conjunto de órgãos, normas, regulamentações, recursos humanos e técnicos, coordenados pelo 

através da dinamização da ação governamental.

Construção de indicadores de monitoramento e avaliação anual do desempenho do
processo de planejamento.

8.b ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
- OBJETIVO ESPECÍFICO

PROPOSTAS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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GESTÃO ADMINISTRATIVA LOCAL

fortaleçam o desenvolvimento local e regional na perspectiva de consolidar a liderança do muni-

Ao poder público cabe:

investimento especiais para o desenvolvimento.

Instrumentalizar canais de participação da sociedade civil.

À sociedade civil cabe:

Participar integrando organismos institucionais criados para o desenvolvimento local 
e regional.

Parceiro nos trabalhos de formulação, estruturação e fomento das ações do 
desenvolvimento local e regional.

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
E FUNCIONAL DO MUNICÍPIO

Verde adequando-a as novas demandas. O setor de planejamento deverá integrar as atribuições de:
Gestão orçamentária.
Cadastro técnico.
Planejamento territorial (urbano e rural).
Coordenação de programas.

GESTÃO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

gestão orçamentária, cadastro técnico, planejamento territorial (urbano e rural) e coordenação 
de programas, coordenar a gestão do plano diretor, tendo como meta permanente a aplicação e 
atualização de:

Instrumentos administrativos.

8.c ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - PROPOSTAS

PROPOSTAS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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PROPOSTAS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA A 
IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL

desenvolvimento social e das questões ambientais, todas fundamentalmente importantes, porém 
deve avançar na direção das áreas de ciência e tecnologia que funcionarão como elemento de 
sinergia, provocando reações variadas entre o capital humano e o território trabalhado. 

a instrumentalização deste processo.

Riscos e potencialidades do território para o desenvolvimento local e regional.



296

LUCAS DO RIO VERDE

8.d ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - METAS

Institucionalização do processo de gestão administrativa local.

Proposição de estudo da estrutura administrativa e funcional municipal, adequando-a 
as novas demandas.

pelo poder legislativo municipal.

PROPOSTAS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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PROPOSTAS

9 - LEGISLAÇÃO
- PROPOSTAS
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PROPOSTAS LEGISLAÇÃO

Além da lei complementar que dispõe sobre o Plano Diretor de Lucas do Rio Verde, temos:

Lei do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano

Lei do Parcelamento do Solo Urbano

Lei do Sistema Viário

Código de Posturas

Código Ambiental

Código Sanitário

9.a INSTRUMENTOS LEGAIS
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PROPOSTAS LEGISLAÇÃO

9.b LEGISLAÇÃO - CONTEÚDO

A Lei do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano -
ção dos diversos usos e atividades urbanas, bem como as suas tendências e formas de expansão, 

uma adequada integração urbana, de acordo com as diretrizes deste Plano Diretor.

A Lei do Parcelamento do Solo Urbano

dos lotes, das quadras e dos logradouros públicos e sobre as exigências do Poder Público no que 

malha urbana existente.

A Lei do Perímetro Urbano inclui as zonas urbana e de expansão urbana.

A Lei do Sistema Viário -

de vias, as diretrizes viárias para as áreas urbanas, de expansão urbana e rural e as medidas 
recomendadas para pedestres e ciclistas.

 institui parâmetros construtivos para os diversos 
-

O Código de Posturas

o adequado uso dos logradouros públicos, de acordo com a dinâmica de ocupação, respeitada a 
qualidade ambiental.

O Código Ambiental -

O Código Tributário Municipal -
primento da função social da propriedade urbana.

O Código Sanitário Municipal dispõe sobre a proteção, promoção e preservação da 
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ACILVE – Associação Comercial e Industrial de Lucas do Rio Verde.
Distribuição das Empresas de Acordo com o Ano de Fundação.
Lucas do Rio Verde, 2006.

Mapa Rodoviário do Estado do Mato Grosso.

Anuário Estatístico Estadual. Rio de Janeiro, 2003.

Rio de Janeiro, 2005.

Política Agrícola Municipal. Rio de Janeiro, 2005.

2005. 

MIR – Ministério de Integração Regional. Programa Nacional de Capacitação. 
Desenvolvimento Urbano e Gestão Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde.
Lucas do Rio Verde, 2005.

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Lucas do Rio Verde, 2005.

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Coordenadoria de Recursos Humanos. Lucas do Rio Verde, 2005.

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
do Município de Toledo.

SAAE. Departamento Administrativo. Lucas do Rio Verde, 2006.

Composição de Setores. Cuiabá, 2003
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INTRODUÇÃO

O Programa de Desenvolvimento de Lucas do Rio Verde - PRODEL, criado pela Lei Com-
19 de maio de 2005, com o objetivo de estimular o empreendedorismo, os 

a ADESCO - Agência de Desenvolvimento do Médio Norte de Lucas do rio Verde, que entre vários 

e alternativas de projetos e programas e integrar o setor governamental com a iniciativa privada, 
foram os agentes indutores responsáveis pela captação de recursos que viabilizaram  investimentos 

da administração pública e da iniciativa privada, de forma a assegurar o desenvolvimento ordenado 

-

relações com o governo estadual e o federal.

anos, e os fatos e dados abaixo relacionados constatam isso:

A apresentação do projeto técnico e a primeira audiência pública para a implantação 

-

A expressiva ampliação da oferta de empregos. Em 2005, Lucas do Rio Ver-

Em 2005, Lucas do Rio Verde tinha um Valor Adicionado de 570 milhões/ano e em 
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Na seqüência apresenta-se a subdivisão por macropropostas sugeridas no próprio Plano 
Diretor, iniciando pelo tema economia.

19.09.2005 
Sessão solene de assinatura do Protocolo de Intenção entre o presidente do Conselho 
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1 - ECONOMIA
IMPLEMENTAÇÃO
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PÓLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO
Lucas do Rio Verde deverá se transformar em agente indutor de uma estratégia de 

desenvolvimento regional integrado.

vez mais importante.

Desenvolvimento Regional Integrado
- Consórcio Intermunicipal Teles Pires

da economia matogrossense. Localizado na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, o 

1 ECONOMIA - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO
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Desenvolvimento Regional Integrado
- Fundação Rio Verde e Entec$

-
-

região e promover o desenvolvimento sustentável e ambien-
talmente correto”. Além de desenvolver pesquisa genética 

de culturas, sistemas de cobertura de solos e a validação de novas cultivares para o Cerrado. A 
-

mente. É um evento técnico e de negócios que tem como objetivo levar ao homem do campo os 
mais recentes avanços do setor.

o 11, de 6 de 
abril de 2005, no Decreto no 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e na legislação municipal pertinente.
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Desenvolvimento Regional Integrado
- Ferrovia de Integração Centro-Oeste

PAPEL ESTRATÉGICO DA 
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO CENTRO-OESTE

Centro-oeste brasileiro, obedecendo o conceito da intermodalidade de transporte. As rodovias vão 

-
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se. Para o oeste, o plano 
indica um caminho de Vi-
lhena (RO) rumo ao Acre 
até  a divisa com o Peru, 

nova estrada de ferro é a 

Centro-Oeste brasileiro,  
permitindo a evolução 
mais acelerada da econo-
mia e, por consequência, 
terá um longo alcance 
social. Entre Uruaçu (GO) 

Lucas do Rio Verde e Sapezal.
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Desenvolvimento 
Regional 
Integrado
- Expolucas
Em mais  de 20 
anos de história, 

e Comercial de Lu-
cas do Rio Verde) 
se transformou em 
um dos mais impor-
tantes eventos do 
agronegócio mato-
-grossense. Conhe-
cida, principalmente, por ser um celeiro de ideias e oportunidades de negócios, o evento facilitou 
o acesso do empresário a novas tecnologias e ainda capacitou e abriu caminho para jovens 
empreendedores. 

como alternativa ao desenvolvimento sempre foi o foco das palestras, que em todas as edições 

-

integrando toda a população, através dos shows, parque de diversões e rodeio.
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Planejamento Urbano e Rural
- Investimentos no sistema de energia elétrica
Lucas do Rio Verde está prestes a vencer um dos mais importantes gargalos que impedem a con-

-

com a viabilização de 33 MVA (megavolt ampère) e em junho de 2013 com a implantação de um 
segundo transformador de energia, totalizando 66 MVA.

-

PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

de planejamento urbano e rural local, considerando o desenvolvimento em seus diversos aspectos, 
devem ser prioridade da administração municipal.

Planejamento Urbano e Rural 
Recuperação e pavimentação de rodovias e estradas vicinais. A manutenção, conservação e cons-
trução das estradas vicinais fazem parte das ações estratégicas do desenvolvimento.
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Planejamento Urbano e Rural 
Saneamento - abastecimento d´água: reservatório com capacidade para 4 milhões de litros, sendo 

Construção de ponte na Av. das Nações sobre o córrego Lucas.

Planejamento Urbano e Rural 

A modernização do parque industrial madeireiro foi importante para a revitalização do setor, bus-
cando novos mercado e novas tecnologias de produção.
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Planejamento Urbano e Rural 
- Fomento à criação de associações e cooperativas para projetos econômicos

-
lume e variedade de hortifrutigranjeiros que abastecem as feiras de produtores e pela ampliação 

alevinos e assistência técnica. A fruticultura ainda é de pequena escala, sendo seus principais 
produtos: abacaxi, banana e melancia.

Planejamento Urbano e Rural 
- Pecuária leiteira
A bovinocultura de leite tem amplo apoio técnico através da Cooperativa Agropecuária e Indus-
trial Luverdense - COOAGRIL. A bacia leiteira de Lucas do Rio Verde industrializa atualmente 15 
mil litros de leite/dia, porém a meta é, em cinco anos, atingir a produção de 1 milhão de litros 
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Planejamento Urbano e Rural 
- Suinocultura e avicultura
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Planejamento Urbano e Rural 
- Culturas de soja, milho e algodão
Na agricultura destaca-se o cultivo de soja, que hoje atinge em Lucas do Rio Verde uma área de 
plantio de 242.000 hectares. O cultivo de milho ocupa 170.000 hectares e as lavouras de algodão 
25.000 hectares.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

onde atividades de capacitação, empreendedorismo, inovação tecnológica, geração de empresas, 
expansão de ensino técnico e superior, sejam temas planejados dentro de uma visão sistêmica.

etapas de industrialização, comercialização, infra-estrutura comércio e serviços.
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Amaggi Exportação e Importação

(Sadia)
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TURISMO COMO INSTRUMENTO ECONÔMICO
E DE INTEGRAÇÃO SÓCIO-CULTURAL

sócio-cultural tendo a organização e o controle de qualidade como fundamentos básicos.

e de atividades de treinamento empresarial, entre outros. Para tanto, os agentes e empresas de 
turismo da região devem agir em sintonia com o poder público local.

-

Turismo como instrumento econômico e de integração sócio-cultural

do meio ambiente.

o maior mercado consumidor da soja produzida no Estado de Mato Grosso. A ferrovia irá facilitar 
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2 - EDUCAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO



322

LUCAS DO RIO VERDE

2 EDUCAÇÃO - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Planejar o sistema de ensino em parceria entre as entidades públicas e privadas, com 

critérios para que ambas as correntes sejam fortalecidas.

Garantir o acesso e permanência para alunos de 6 a 14 anos de idade.

Adequar a proposta curricular para o ensino fundamental de 9 anos

por falta de vagas.

continuada.

Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Educação - PME. 

Educação Infantil
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Educação Infantil 
A Creche Anjo da Guarda, 

Júnior, tem capacidade para 
atender até 200 crianças de 0 
a três anos de idade. A obra foi 

entre a Prefeitura de Lucas do 

(Sadia).

Educação Infantil 
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Ensino Infantil e Ensino Fundamental

Atualmente a unidade atende a cerca de 1.200 alunos do ensino fundamental e infantil e 100 
alunos do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ensino Fundamental
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Ensino Fundamental
Escola Municipal Menino Deus.

ENSINO MÉDIO
Estimular projetos que envolvam a comunidade escolar.

Atender todos os alunos egressos do ensino fundamental.

Ampliar a oferta e a acessibilidade no ensino noturno.

Garantir o cumprimento do PME.

Escolas Estaduais - Ensino Fundamental e Médio
A rede estadual de ensino em Lucas do Rio Verde conta com quatro escolas que atendem apro-
ximadamente 4 mil alunos de ensino fundamental e médio.
Alencar, Luiz Carlos Ceconello e Ângelo Nadim.
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Calendário de eventos
A rede escolar de Lucas do Rio Verde mantém um intenso calendários de atividades durante o 
ano todo. São eventivos festivos, esportivos e culturais que mobilizam milhares de alunos.

Transporte escolar
A frota de ônibus mantida pela Prefeitura percorreu em 2011 a distância de 3.970 quilômetros 
diários e transportou 970 alunos por dia
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Expandir a oferta e acessibilidade para a educação de jovens e adultos.

entre os operários.

Adequação da proposta curricular e metodológica.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE
-

- Cetec 

-

ligadas ao agronegócio. 

Em maio de 2010, o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado 
-

do centro de formação garantiu mais recursos e, consequentemente, novos cursos técnicos e de 
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ENSINO SUPERIOR

Ensino Superior 
- Faculdade La Salle, Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Uninter

instituiçãoo.

cursos: licenciatura em Pedagogia e bacharelado em Administração Pública.

Já a Uninter oferece dez cursos semi-presenciais, nos quais estão matriculados 423 alunos: 
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3 - SAÚDE
IMPLEMENTAÇÃO
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3 SAÚDE - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Manter ativo um posto de saúde, com uma equipe completa em cada núcleo habita-

Programa de Saúde da Família
- Unidades de atendimento
O sistema municipal de atendimento em saúde conta atualmente com 11 unidades, sendo duas 
localizadas no Rio Verde e uma em cada um dos bairros (Jardim Alvorada, Menino Deus, Primaveras, 

das unidades tem público-alvo de aproximadamente 4 mil pessoas (no total, o público-alvo soma 
portanto cerca de 44 mil pessoas). São oferecidos todos os serviços, que vão desde consultas 
médicas e especializadas, até programas de prevenção e exames laboratoriais.
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CONSTRUIR COMPLEXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM:
Centro de Zoonoses Urbanas, com laboratórios de entomologia e diagnóstico de 

doenças zoonóticas.
Central de Imunobiológicos.

Centro de Saúde do Idoso, com especialistas e programas de reintegração.

Vigilância em saúde
Laboratório Municipal; Centro de 
Imagem Municipal; Centro de 
Saúde e Farmácia Central.

-
te de 146 tipos de medicamentos, 

remédios de alto custo, que até pouco 
tempo atrás eram de responsabilidade 
do governo do Estado. Por mês, são 
atendidas em média 5 mil pessoas, 
com a distribuição gratuita de apro-
ximadamente 180 mil medicamentos.
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Atendimento de emergência

e materiais necessários para o transporte de 
pacientes com médio e alto risco de morte. 
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PROGRAMA DE SAÚDE PREVENTIVA

preventiva, até que a população dê mostras de conscientização.

AMPLIAR OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Reformular e ampliar os serviços de vigilância ambiental, no intuito de diminuir os riscos 

que a região está submetida e aos agravos decorrentes do desmate e exploração ambiental.

necessários para o bom desempenho de suas tarefas.

SAÚDE DA CRIANÇA

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PRIVADA
Apoiar as instituições de saúde privada, para que as mesmas tenham condições de 

atuar na medicina de alta complexidade, com a instalação de unidades de terapia intensiva, 

Estimular parceiras entre as instituições de saúde privada e o poder público em ações 
de medicina preventiva.

Saúde preventiva
Sob a orientação da Secretaria Municipal de Saúde são 
desenvolvidas ações como a campanha de prevenção da dengue
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4 - ESPORTE E LAZER
IMPLEMENTAÇÃO
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4 ESPORTE E LAZER - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO

Inclusão social através do esporte e do lazer

INCLUSÃO SOCIAL
Implementar atividades que busquem a participação cada vez maior e mais freqüente 

dos cidadãos de todas as camadas sociais da comunidade.

EVENTOS ESPORTIVOS

público-privadas.

EVENTOS DE LAZER
Aperfeiçoar o universo de eventos de lazer sob a responsabilidade da SECEL ofertados 

todas as camadas sociais da comunidade.
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Esporte e lazer
Campeonato de pesca no Rio Verde.
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ESCOLINHAS ESPORTIVAS
Apresentar um portfólio de opções esportivas a serem trabalhadas nas escolinhas com 

organização e oferta de novas competições.

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Estrutura física
Lucas do Rio Verde oferece vários espaços para práticas desportivas e atividades de lazer.
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5 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
IMPLEMENTAÇÃO
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POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
NO ÂMBITO MUNICIPAL

Promover a inclusão dos destinatários da assistência social, garantindo-lhes o acesso 
aos bens e serviços sociais básicos, com qualidade.

Assegurar que as ações, no âmbito da assistência social, sejam implementadas tendo 

-
viços, programas e projetos de assistência social que estejam ajustados aos valores democráticos 

SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-

comunitários.

Efetivar o SUAS – Sistema Único de Assistência Social como um modelo de gestão 
descentralizada e participativa, constituindo-o na regulação e organização no território Municipal, 

-
ça, Adolescente, Idoso, Mulher, Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, Migrante, Habitação, 
abandono, população de rua, serviços de abrigos temporários ou não, exploração infantil, abuso 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL
Melhorar a qualidade de vida com elevação dos padrões de habitabilidade da população, 

-
rabilidade pessoal e social (crianças, adolescentes, adultos, idosos, portadores de necessidades 
especiais e mulher).

5 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO
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Assistência social no âmbito do município

principal referencial.
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Política pública na área da habitação

Programas habitacionais

TOTAL GERAL 4.615TOTAL TERRENOS....1.740
TOTAL CASAS...........2.875

2005/2008 120 casas
2006 Residencial Valorizando o Educador 50 casas
2006 Residencial Primaveras 24 casas
2007 Residencial Cerrado 84 casas
2007 95 casas
2008 Residencial Ypê 52 casas
2008 Residencial Jatobá 105 casas
2008 Parceria Cidadã 100 terrenos urbanos
2008 Projeto Ministério das Cidades 27 casas
2008 40 terrenos urbanos
2008 338 casas
2008 100 terrenos urbanos
2008 1.500 terrenos urbanos
2009/2010 Lot. Venturini - Programa Minha Casa Minha Vida 1.279 casas
2012 

701 casas
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Assistência social
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Projeto Construindo o Futuro
Projeto educacional realizado no distrito de Groslândia, com visão ecológica e objetivando a ge-
ração de empregos. A iniciativa é resultado de parceria da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio 
Verde com o Sicredi. 
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6 - URBANISMO
IMPLEMENTAÇÃO
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6 URBANISMO - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA DO NOVO SISTEMA VIÁRIO URBANO
A proposta do novo sis-

tema viário urbano tem uma 
nova concepção do ponto de 
vista estrutural. Será comple-
mentada por projeto de lei 
que se destina a hierarquizar, 
dimensionar e disciplinar a 
implantação do sistema viário 

do Rio Verde.

PROPOSTA DO
NOVO PERÍMETRO E
EXPANSÃO URBANA

A proposta do novo 

tem uma nova interpretação 
espacial. 

-
pansão urbana de Lucas do Rio 

poligonal áreas que margeiam o rio Verde e que devem ser tratadas exclusivamente como fundo 

PROPOSTA DO NOVO ZONEAMENTO
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Revisão, atualização e elaboração da legislação básica do zoneamento do uso e ocupação 
do solo urbano, complementando a proposta do novo sistema viário básico.

PROPOSTA DO NOVO PARQUE MUNICIPAL DO CÓRREGO LUCAS
-

sionado inicialmente na formação da cidade pelo lado oeste do Córrego Lucas na primeira fase 
de ocupação urbana. 

Posteriormente, com a cidade se expandindo e formando o Loteamento Cidade Nova, a 

-

e expansão urbana.
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Novo sistema viário urbano
Anel viário - implantação parcial,  lado oeste.

Novo sistema viário urbano
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Novo sistema viário urbano

Novo sistema viário urbano
. Nos detalhes, a ciclovia projetada para a 

mesma avenida e a rotatória já implantada na altura da Av. Goiás. 
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Novo perímetro e expansão urbana

Novo perímetro e expansão urbana
Parque do Córrego Verde - obra do lago.
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Novo zoneamento do uso e ocupação do solo
Zona de ocupação especial - ZOE, região do novo Paço Municipal.

Novo zoneamento do uso e ocupação do solo
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Novo zoneamento do uso e ocupação do solo

Diretor).



352

LUCAS DO RIO VERDE

Novo zoneamento do uso e ocupação do solo
Expansão do setor industrial - Zona Industrial ZI 02.
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Parque Municipal do Córrego Lucas
Lago Ernani Machado, pier e quiosque.
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Equipamentos públicos
Novo Paço Municipal.
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Equipamentos públicos
Praças e quiosque.
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Equipamentos públicos

Sede da 13a
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7 - MEIO AMBIENTE
IMPLEMENTAÇÃO



358

LUCAS DO RIO VERDE

7 MEIO AMBIENTE - PROPOSTAS E IMPLEMENTAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
Serão programas estratégicos para a melhoria e conservação ambiental do território 

de Lucas do Rio Verde.

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA 
DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 

CONTEMPLANDO RESÍDUOS SÓLIDOS DE:
Construção civil
Indústria

Agrotóxicos
Erosão urbana e rural.

Gerenciamento de resíduos sólidos
A Fundação Rio Verde recebe atualmente 100% das embalagens de agrotóxicos geradas 



359

LUCAS DO RIO VERDE

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA MUNICIPAL 
DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E NATURAIS:

através dos poços, e amplo estudo da disponibilidade de água, no subsolo de Lucas.

Sistema de Tratamento de Esgoto Municipal
Lagoas de decantação.

Pontos de coleta 
e análises de água

de coleta de água em pontos estra-
tégicos da cidade. Diariamente são 

tratamento e no sistema de distribuição. 
Semanalmente são realizadas análises 
microbiológicas, de acordo com as 
normas da Portaria 2914/2011 do MS.
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IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO DO TERRITÓRIO

importância ambiental.

PROJETO LUCAS DO RIO VERDE LEGAL

-
-

vimento agropecuário e a conservação ambiental da região. Os trabalhos foram executados com 

Levantamento da área total 

ambiental com vistas ao cumprimento 

n° 4771/65), em parceria com diversas 

Adesão em massa dos pro-
dutores rurais ao programa, isolando 
suas áreas de preservação perma-
nentes degradadas (APPDs) para 

as mesmas, bem como desenvolvendo 

Cadastramento de 544 
-

Levantamento das áreas 
de exploração, APPs, APPDs e áreas 
de Reserva Legal das propriedades 

que possibilita aos produtores terem uma visão real de suas propriedades e utilizar o material 
digital gerado nos processos de CAR e LAU.

O Lucas Legal proporciona ainda redução dos custos para a efetivação do CAR, uma vez 
que os dados gerados são disponibilizados gratuitamente aos produtores e podem ser utilizados 
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Projeto Lucas do Rio Verde Legal
Alunos de escolas públicas participam de programa de educação ambiental.

-

Outros eventos realizados dentro do Programa Lucas do Rio Verde Legal:

Diversos eventos de conscientização ambiental e divulgação de informações.

conscientização e treinamento dos produtores e trabalhadores rurais, instruindo-os a utilizarem 

pode evoluir ainda mais. É importante que seja continuado o trabalho já iniciado e que surjam 
novas ações visando outras áreas importantes.

-

Manual de APPs.
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DESENVOLVER ESTUDO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, 
URBANÍSTICO E DE USO SUSTENTÁVEL DO ESPAÇO REFERENTE

À ÁREA DO NOVO PARQUE MUNICIPAL DO CÓRREGO LUCAS.
Os estudos e levantamentos das áreas lindeiras ao parque serão determinantes para 

a sua melhoria ambiental.

Novo Parque Municipal do Córrego Lucas
Área verde a ser preservada,  propiciando a complementação 
e consolidação do Parque Municipal do Córrego Lucas, no coração da cidade.

DESENVOLVER ATIVIDADES DE MELHORIA, CONSERVAÇÃO E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO TERRITÓRIO DE LUCAS DO RIO VERDE

DE FORMA INTEGRADA COM SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Proposta de integração de ações governamentais.

Conscientização ambiental
Estudantes participam de palestra e evento exportivo na 7a Semana da Água.
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8 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTAÇÃO



364

LUCAS DO RIO VERDE

GESTÃO ADMINISTRATIVA LOCAL

fortaleçam o desenvolvimento local e regional na perspectiva de consolidar a liderança do muni-

Ao poder público cabe:

investimento especiais para o desenvolvimento.

Instrumentalizar canais de participação da sociedade civil.

À sociedade civil cabe:

Participar integrando organismos institucionais criados para o desenvolvimento local 
e regional.

Parceiro nos trabalhos de formulação, estruturação e fomento das ações do 
desenvolvimento local e regional.

8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - PROPOSTAS 
E IMPLEMENTAÇÃO

Executivo, assegurou a boa gestão e economia na aplicação dos  recursos públicos. 

A reorganização da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, entre outras, possui as seguintes 
competências:  

A efetiva participação da sociedade civil na discussão, elaboração e aprovação dos ins-
trumentos de planejamento como PPA-Plano Plurianual, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias e
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Participação da sociedade civil
Reunião com moradores de bairros para a elaboração do PPA 2010/2013.

LOA - Lei Orçamentária Anual, permitiu a integração entre a sociedade civil e o Governo Municipal, 
consolidando programas, projetos e ações propostas pelo Governo e facilitando o atendimento 
de prioridades da população.
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A implantação do 

Informação permitiu ser 
viabilizada parte da infra-
estrutura de conectividade, 
monitoramento e gerencia-
mento de aplicações web, 
servidores e administração 
de banco de dados, em todo 

Verde, inclusive integrando 

web nas comunidades do 
interior como Groslândia, 
Campinho Verde e São Cris-
tóvão.

Diagrama de implantação do PDTI

Plano de Tecnologia de Informação
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-
biental urbana com projeto de recuperação e revitalização de área de preservação permanente 

Verde pelo comitê gestor no ano de 2005 na categoria região centro oeste pela disseminação das 

-

escolar e que contribuiu para disseminação de boas práticas para gestão pública da alimentação 

escolar e que contribuiu para disseminação de boas práticas para gestão pública da alimen-

escolar e que contribuiu para disseminação de boas práticas para gestão pública da alimentação 

experiências municipais em gestão ambiental urbana com projeto de recuperação e revitalização 

-
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9 - LEGISLAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO
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9 LEGISLAÇÃO - CONTEÚDO E IMPLEMENTAÇÃO

A Lei do Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano -
ção dos diversos usos e atividades urbanas, bem como as suas tendências e formas de expansão, 

uma adequada integração urbana, de acordo com as diretrizes deste Plano Diretor.

A Lei do Parcelamento do Solo Urbano

dos lotes, das quadras e dos logradouros públicos e sobre as exigências do Poder Público no que 

malha urbana existente.

A Lei do Perímetro Urbano inclui as zonas urbana e de expansão urbana.

A Lei do Sistema Viário -

de vias, as diretrizes viárias para as áreas urbanas, de expansão urbana e rural e as medidas 
recomendadas para pedestres e ciclistas.

 institui parâmetros construtivos para os diversos 
-

O Código de Posturas

o adequado uso dos logradouros públicos, de acordo com a dinâmica de ocupação, respeitada a 
qualidade ambiental.

O Código Ambiental -

O Código Tributário Municipal -
primento da função social da propriedade urbana.

O Código Sanitário Municipal dispõe sobre a proteção, promoção e preservação da 
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ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DO PLANO DIRETOR

LEI COMPLEMENTAR Nº 74, DE 16 DE JUNHO DE 2009 
-

LEI COMPLEMENTAR Nº 99, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

(Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano) e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 103, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011.

Rio Verde e dá outras providências.
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