
Objetivos Estratégicos 1 - Reduzir e Exclusão Social e promover o Desenvolvimento Humano 
                                          5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

CÓDIGO
3

FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR

índice de procedimentos 

administrativos devolvidos até 

45 dias em relação ao total de 

PA

Procedimentos recebidos e 

devolvidos. 

100% dos procedimentos 

administrativos recebidos e 

devolvidos no prazo máximo de 

45 dias.

1175
Levantamento de Bens Imóveis 

do Município

Administração 

Geral
122 R$ 20.000,00 

índice de processos 

recebidos e cumpridos no 

prazo em relação ao total de 

processos recebidos

Processos cumpridos nos 

prazos estabelecidos.

100% dos processos recebidos e 

cumpridos no prazo estabelecido.

índice de notificações e 

intimações EJ respondidas 

em relação ao total recebido

Notificações e intimações 

recebidos e respondidos. 

100% das notificações e 

intimações extra judiciais 

recebidas e respondidas.

índice de ajuizamento da DT 

de devedores com débitos 

acima de 523,50 em relação 

ao total de devedores nessas 

condições

Dívida tributária ajuizada.

Ajuizar a dívida tributária de 

100% dos devedores com débitos 

acima de R$ 523,50.

1262 Divida Ativa R$ 20.000,00 

índice de projetos de lei e 

decretos elaborados até 30 

dias do prazo de solicitação 

em relação ao total de PL e 

decretos solicitados

100% dos projetos de lei e 

decretos elaborados e 

encaminhados no prazo de 30 

dias da solicitação.

índice de leis e decretos 

arquivados até 10 dias da 

publicação em relação ao 

total de leis e decretos 

publicados

100% das leis e decretos 

arquivados no prazo de 10 dias 

da sua publicação.

índice de parecer sobre 

procedimentos expedidos até 

15 dias em relação ao total de 

procedimentos a serem 

analisados

Procedimentos recebidos e 

analisados.

100% dos procedimentos 

recebidos e analisados com 

parecer no prazo máximo de 15 

dias.

1172 Legalidade de Procedimentos R$ 10.000,00 

PRODUTOS 
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

1171

Apoio 

Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

PROGRAMA CÓDIGO INDICADORES METAS ANUAIS

1173

ÓRGÃO
DESCRIÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Representação 

Judicial e Extra 

Judicial

92

CÓDIGO AÇÕES  PRIORITÁRIAS

3

Defesa de 

Ordem Jurídica
91

Projetos de lei e decretos 

elaborados, encaminhados e 

arquivados.

2

R$ 10.000,00 

R$ 40.000,00 

Processo Judicial

Legislação Municipal

Essencial à 

Justiça



política elaborada e 

implantada

Manual de defesa do 

consumidor.

Elaborar e implantar política 

municipal de defesa do 

consumidor.

índice de consultas, 

denúncias e sugestões dos 

consumidores analisadas e 

encaminhadas em relação ao 

total recebido

Consultas, denúncias e 

sugestões, analisadas e 

encaminhadas.

Receber, analisar e encaminhar 

100% das consultas, denúncias e 

sugestões dos consumidores.

índice de consumidores 

orientados em relação ao 

total de consumidores 

atendidos

Orientações prestadas.
Orientar 100%dos consumidores 

atendidos.

índice de procedimentos 

administrativos instaurados 

em relação ao total de 

procedimentos cabíveis

Procedimentos instaurados.

Instaurar procedimentos 

administrativos cabíveis no prazo 

de 15 dias.

índice de fiscalização e  

sanções legais aplicadas em 

relação ao total de casos 

cabíveis

Fornecedores fiscalizados e 

sanções aplicadas.

Fiscalizar e aplicar sanções 

legais aos fornecedores nos 

casos cabíveis.

01 lista
Lista de fornecedores  

atualizada e publicada.

Elaborar, atualizar e publicar em 

meio eletrônico a lista de 

fornecedores com maior índice de 

reclamações.

8 campanhas Campanhas realizadas.

Elaborar e executar 8 campanhas 

educativas sobre direitos do 

consumidor para o público em 

geral.

índice de escolas municipais 

contempladas com palestras 

em relação ao total de 

escolas

Palestras ministradas.

Realizar palestras sobre direitos 

do consumidor em 100% das 

escolas municipais.

R$ 175.000,00

Direitos da 

Cidadania
14

TOTAL  GERAL 

Direitos 

Individuais, 

Coletivos e 

Difusos

422
Manutenção das Atividades do 

PROCON

Apoio 

Administrativo
2 2090 R$ 75.000,00 


