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índice de eventos cobertos 

em relação ao total de 

eventos realizados

Eventos cobertos

Cobrir  100% dos eventos 

promovidos pela 

administração pública e 

entidades sem fins lucrativos. 

índice de operações e 

serviços cobertos em relação 

ao total de operações e 

serviços prestados exceto 

unidades da educação

Operações e serviços 

prestados pela prefeitura 

protegidos.

Proteger 100% das 

operações e serviços 

prestados pela prefeitura, 

exceto unidades da 

educação.

índice de atendimento das 

necessidades nº 01 em 

relação às levantadas

Demandas atendidas e/ou 

encaminhadas.

Atender ou encaminhar 100% 

das demandas de nº 1, 

levantadas no orçamento 

participativo.

índice de paticipação das 

ações ingtegradas de Pol. 

Comunitária em relação ao 

total de ações realizadas

Ações integradas de policia 

comunitária tendo a 

participação da Guarda 

municipal.

Participar em 100% das 

ações integradas de filosofia 

de policia comunitária.

índice de áreas de risco 

identificadas em relação as 

existentes

Análise de risco realizada em 

território municipal.

Identificar 100% das áreas de 

risco. 

índice de cumprimento dos 

Planos de Prevenção de 

/desastres

Planos executados.
Executar 100% dos Planos de 

Prevenção de Desastres. 

índice de atendimento das 

ocorrências de acidentes em 

relação ao total de acidentes 

ocorridos

Ocorrências atendidas.

Atender 100% das 

ocorrências de acidentes de 

trânsito, em VG, sem vítimas.

índice de palestras em 

escolas realizadas em 

relação ao total de escolas

Palestras realizadas.

Realizar palestra de educação 

p/ o trânsito em 100% das 

escolas municipais.

índice de vias urbanas de 

maior fluxo fiscalizadas no 

horário de pixo em relação 

ao total de vias nessas 

condições

Vias urbanas fiscalizadas

Fiscalizar 100% das vias 

urbanas de maior fluxo, nos 

horários de pico.

R$ 2.306.000,00

2079 Defesa Civil 182

2148
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Objetivos Estratégicos 1- Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano

ESTADO DE MATO GROSSO
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METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Órgão: Secretaria da Guarda Municipal

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

TOTAL GERAL

Atendimento a Acidente de 

Trânsito
2080

Atividades de Segurança Pública 
Apoio 

Administrativo
2

Policiamento

Administração 

Geral
122

Segurança 

pública municipal

R$ 1.376.000,00 

R$ 900.000,00 

R$ 30.000,00

Segurança 

pública
6

35

Ações de Defesa Civil

181


