ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico
Objetivo estratégico. Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico Importante da Região Centro Oeste e Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
16
PROGRAMA

Apoio ao
Empreendedoris
mo Municipal

Desenvolvimento
da Agricultura
Familiar

CÓDIGO

36

6

METAS ANUAIS

CÓDIGO

AÇÕES PRIORITÁRIAS

índice de pedidos regulares
atendidos no prazo em
relação ao total

Incentivos fiscais atendidos

Atender em até 60 dias todos os
pedidos de incentivos fiscais
regulares perante os critérios de
concessão

1108

Incentivo a Industrialização

índice de estudos em relação
ao total de cadeias
produtivas

Estudos realizados,
divulgados, e empresários
apoiados tecnicamente

Realizar estudos sobre a cadeia
produtiva e divulgar, com apoio
técnico para implantação a todos
os solicitantes.

1168

índice de arranjos produtivos
locais implantados em
relação ao total

Arranjos produtivos locais
criados

Incentivar a criação de Arranjos
ProdutivosLlocais

Fomentar as Cadeias Produtivas
de Couro, Móveis, Madeira,
Cerâmica e Alimentos

índice de linhas de crédito
captadas em relação ao total
existente

Linhas de créditos
disponibilizadas a Micro e
pequenos empreendedores

Linhas de créditos captadas e
disponibilizadas a micro e
pequenos empreendedores

1169

Instalação do Banco do Povo

Comércio e
serviço

23

1268

Incentivo ao Agronegócio

Agricultura

20

1170

Fomentar o setor de comércio e
serviços

Comércio e
serviço

23

índice de cooperativas
apoiadas em relação ao total
de cooperativas

01 Centro de eventos
implantado

01 Cooperativa de serviços
implantada
Apoio ao
Empreendedoris
mo Municipal

36

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
FUNÇÃO
CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO

PRODUTOS

INDICADORES

Apoiar a
implantação/fortalecimento de
cooperativas de pequenos
produtores rurais
Articular parcerias com empresas
privadas, do setor público e ou do
Parcerias para realização de
terceiro setor para implantação
eventos articuladas
de estrutura para realização de
eventos
Apoiar a implantação de
Cooperativa de prestadores cooperativas de prestadores de
de serviços apoiadas
serviços(eletricista, ceramista,
pintor, marceneiro, etc)
Cooperativa de produtores
rurais apoiadas

índice de ruas do centro
atendidas com lixeiras de
coleta seletiva em relação ao
total de ruas

Parcerias para implantação
de lixeiras articuladas

índice de campanhas em
datas comemorativas em
relação ao total de datas
comemorativas

Parcerias firmadas

Articular parcerias com empresas
privadas e ou do terceiro setor
para instalação de lixeiras de
coleta seletiva de lixo no centro
da cidade
Campanhas de datas
comemorativas, em parcerias
com setor empresarial, visando
incrementar o comércio local e a
geração de oportunidades de
trabalho

VALOR
R$ 150.000,00

Indústria

22

Promoção
Industrial

661
R$ 100.000,00

Serviços
Financeiros
Extensão
Rural

Promoção
Comercial

694

R$ 500.001,00

606

R$ 150.000,00

691

R$ 100.000,00

Apoio
Administrativo

2

Portal implantado

Portal criado

Implantação do portal da SEDEC

índice de segmentos
levantados em relação ao
total de segmentos

Necessidades e problemas
dos seguimentos
econômicos levantados

levantar necessidades e
problemas de 100% dos
seguimentos econômicos do
município em conjunto com a
SEPLAN

índice de micros e pequenos
empreendimentos
promovidos em relação ao
total de empreendimentos
existentes

Parcerias articuladas

Promover micros e pequenos
empreendimentos do município
em parceria com MT Fomento e
Sistema S

01 legislação implantada

Legislação implantada

Implantar legislação da micro e
pequena empresa e micro
empreendedor individual

índice de locais perigosos
Locais perigosos para banho
identificados em relação aos
identificados e sinalizados
existentes

36

01 incubadora

Incubadoras implantadas

Articular parcerias com
universidades na implantação de
incubadora de novos
empreendimentos

01 feira

Feira de negócios realizada

Realizar uma feira de negócios EXPOVAG

01 estudo

Estudos de demanda X
oferta de táxis elaborados

Elaborar estudos visando
adequação da oferta X demanda
de táxis no Aeroporto Marechal
Cândido Rondon

02 distritos adequados

Estrutura física dos Distritos
Industriais I e II Adequada

Adequação da estrutura física
dos Distritos Industriais I e II

01 festival

Festival de pesca realizado

Realizar Festival de Pesca em
junho de 2011

01 Casa do Artesão

Casa do Artesão implantada

Implantação da casa do Artesão
em Bonsucesso, com
inauguração no Festival de pesca

01 rua duplicada

Rua duplicada

Manutenção das Atividades da
Secretaria

1110

Implantação de Incubadoras de
Micro e Pequenas Empresas

Indústria

22

Administração
Geral

122

R$ 150.000,00

Articular com o corpo de
bombeiro para identificação e
sinalização de locais perigosos
para banho no rio Cuiabá

Elaborar, divulgar e disponibilizar,
índice de segmentos
a todos os solicitantes, estudos
contemplados por estudos Estudos técnicos elaborados,
técnicos sobre o mercado
técnicos em relação ao total divulgados e disponibilizados consumidor, de matérias primas e
de segmentos
técnicas de produção, vendas e
gerenciamento
Apoio ao
Empreendedoris
mo Municipal

2061

Promover a duplicação da rua
principal do Bonsucesso,
implantando sentido único e
criação de estacionamento

R$ 12.000,00

Comércio e
serviço
1269

Fomentar o Setor de Industriais

1109

Fomentar a Atividade Turística

23

Promoção
Comercial

691
R$ 14.290,13

Comércio e
Serviço

23

Turismo

695

01 casa gastronomica
implantada

01 estudo

Casa Gastronômica
implantada

Promover a implantação da Casa
Gastronômica de Várzea Grande,
na BR 163, trecho entre Várzea
Grande e Jangada, com
operacionalização pelas peixarias
locais, em sistema de
revezamento

Estudos elaborados

Elaborar estudos para viabilizar o
projeto federal "Caminhos do
Sabor"

índice de pontos de interesse
turístico estruturados e
Potencial turístico divulgado
divulgados em relação ao
total existente
Apoio ao
Empreendedoris
mo Municipal

Trabalho e
Renda

36

8

Divulgar o potencial turístico e
infraestrutura implantada

R$ 27.988,60

1109

Fomentar a Atividade Turística
Comércio e
Serviço

índice de público alvo
convidado em relação ao
total de público alvo

Av. Arthur Bernardes
promovida em rota
gastronômica

Promover encontros com
informações e atrativos visando
transformar a Av. Arthur
Bernardes em rota gastronômica

01 selo criado

Selo de inspeção
multisetorial implantado

Promover a implantação de selo
de inspeção multisetorial no setor
gastronômico, prioritariamente
nos MEI e micro
empreendimentos

índice de atendimento de
pedidos em relação ao total
de pedidos de apoio
recebidos

Apoio a legalização do
empreendimento informal
disponibilizado

Apoiar a legalização de
empreendimentos informais

1270

Apoio a Empreendimentos
Informais

índice de inclusão em
relação ao total previsto

Jovens incluídos no
programa

1000 jovens incluídos no
PROJOVEM em 2011

1190

Pro jovem Trabalhador

índice de empresas
cadastradas em relação ao
total de empresas existentes

Cadastro de empresas que
ofertam vagas em VG
ampliado

Ampliar o cadastro de empresas
que ofertas vagas de emprego
em VG

índice de candidatos
encaminhados em relação ao
total de candidatos recebidos

Selecionar e encaminhar 100%
dos candidatos a vagas
apropriadas

índice de carteiras emitidas
em relação ao total solicitado

Carteira de trabalhos
solicitadas emitidas

Emitir 100% das carteiras de
trabalho solicitadas

índice de perfis definidos em
relação ao total

Cursos de qualificação
definidos

Definir 100% do perfil dos cursos
de qualificação a serem
ministrados
TOTAL GERAL

Manutenção do SINE

695

Promoção
comercial

691

23

R$ 300.000,00

R$ 1.089.876,00

Trabalho
2091

Turismo

11

Relação
Trabalho

332
R$ 150.000,00

R$ 2.744.155,73

