
Objetivos Estratégicos  2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico da Região Centro Oeste

CÓDIGO
7

FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR

índice de necessidades nº 01 
atendidas em relação às 

levantadas
Reivindicações atendidas.

Atender no mínimo as prioridades nº 1 
dos bairros, identificados no 

levantamento de necessidade e 
problemas.

índice de calçadas arborizadas em 
relação ao total de calçadas sem 

árvores
Calçadas arborizadas. Incentivar a arborização nas calçadas.

índice de quintais contemplados 
com mudas em relação ao total de 
quintais sem arvores frutíferas

Plantio incentivado.
Incentivar o plantio de mudas de 
espécies frutíferas nos quintais das 

residências.

índice de mudas produzidas e 
distribuídas em relação ao total 

previsto
Mudas produzidas

Produzir e distribuir 20.000 mudas de 
espécies nativas e frutíferas.

índice de áreas de risco 
levantadas em relação ao total de 

áreas de risco
Áreas de risco levantada.

Atualizar e encaminhar levantamento das 
áreas de risco, visando atuação para 
impedir ocupação irregular até 2011.

índice de áreas degradadas por 
atividade mineral levantadas em 

relação ao total de áreas 
degradadas

Áreas identificada.
Realizar levantamento para identificar 
áreas degradadas por atividades de 

extração mineral.

índice de áreas de preservação 
permanente ocupadas e 

degradadas identificadas em 
relação ao total existente

Identificar 100% das áreas de 
preservação permanente ocupadas e 

degradadas.

índice de arborização realizado 
em relação ao previsto

Aumentar 50% o índice de arborização 
urbana do município.

índice de áreas de preservação 
permanente pretegidas e 

recuperadas em relação ao total 
previsto

 Proteger, recuperar e conservar  no 
mínimo 50% das áreas de preservação 

permanente.

índice de palestras realizadas em 
relação ao previsto

Palestras ministradas.
Ministrar 12 palestras a população 
ribeirinha e empreendedores da 

Passagem da Conceição e Bonsucesso.

índice de pontos de lançamento 
de esgoto doméstico identificados 
em relação aos existentes na área

Pontos identificados.

Identificar 100% de pontos de 
lançamento  esgoto doméstico e 

comercial das margens do rio Cuiabá do 
município de Várzea Grande.

R$ 1.381.500,00 

Rio Limpo Peixe Vivo. R$ 80.000,00

Conservação das 
Nascentes e APPS do 

Município.
1029 R$ 991.747,91 

541
Preservação e 
conservação 
ambiental

Administração 
Geral

122

INDICADORES 

Gestão 
ambiental

18

METAS ANUAIS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Órgão: 

PROGRAMA

1130

2017

5Gestão Ambiental

2

CÓDIGO CÓDIGO AÇÕES  PRIORITÁRIAS

Manutenção das 
Atividades da Secretaria

PRODUTOS

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

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Área de preservação 
permanentes identificadas, 
protegidas, recuperadas e 

conservadas.

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

                                            3 - Conservar e Preservar a Biodiversidade
DESCRIÇÃO

SECRETARIA  MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Apoio 
Adiministrativo



índice de atendimento das 
chamadas de foco de incêndio em 

relação ao total recebido
Solicitações atendidas.

Atender 100% das chamadas 
identificadas com foco de incêndio 

urbano e rural.
1129 Prevqueimada R$ 200.000,00

índice dos estabelecimentos 
poluidores fiscalizados em relação 
ao total de estabelecimentos 

existentes

Empreendimentos  
fiscalizados.

Fiscalizar 100% dos empreendimentos 
que exercem atividades poluidoras ou 

degradadoras, dos segmentos: 
cerâmica,cascalheira,dragas e 

restaurantes instalados nas margens dos 
rios.

índice de deúncias de atividades 
poluidoras atendidas em relação 

ao total recebido
Denúncias fiscalizadas.

Atender e fiscalizar 100% as denúncias 
de atividades potencialmente poluidoras 

ou degradadoras.    

índice de licenciamento concedido 
e atividades monitoradas em 

relação ao total de licenciamentos 
solicitados

Empreendimento 
licenciados e monitorados.

Promover o licenciamento de 100% das 
atividades poluidoras e ou degradadoras 
do meio ambiente solicitados e monitorar 
100% dos empreendimentos licenciados

2019 Licenciamento Ambiental R$ 60.000,00

índice de atendimento das 
solicitações em relação ao total

Atendimento de 100% da demanda do 
município em palestras, oficinas e cursos 

solicitados.

índice de segmentos atendidos 
por palestras em relação aos 

segmentos totais

Realizar palestras e oficinas educativas 
para implementar os 3Rs

nº de gincanas realizadas Gincanas realizadas. Realizar gincanas ecológicas municipais.

índice das solicitações atendidas 
em relação ao total recebido

Produtores atendidos e 
orientados.

100% dos pequenos produtores 
orientados na criação de cooperativas e 
/ou associações, e no atendimento das 
solicitações de transporte da produção. 

1028
Apoio à Comercialização 
dos Produtos Básicos

R$ 18.000,00

01 feira Feira livre construída. 01 espaço para feira livre construído. 1263 Construção da Feira Livre R$ 70.000,00

01 experimento e divulgação
Experimento e divulgação 

realizada.

Realizar experimento e divulgação de 
produção agrícola e aviária no 

assentamento N.Senhora Aparecida.
2020

Assistência Técnica e 
Gerencial 

R$ 55.000,00

índice de produtores orientados 
em relação ao total de produtores 
e índice de atendimento to total 
previsto de produto organico 
produzido e disponibilizado

Orientações e adubo 
disponibilizados.

100% dos pequenos produtores 
orientados na fabricação de adubo 
orgânico e disponibilização de 50 

toneladas ano de adubo orgânico aos 
pequenos produtores.

2021
Apoio a Agricultura 
Orgânica Familiar

R$ 117.000,00

índice de famílias atendidas em 
relação ao total previsto

Infraestrutura 
disponibilizada.

Disponibilizar infraestrutura de irrigação 
a 70 famílias da comunidade do Limpo 

Grande.
1030

Incentivo a Agricultura 
Irrigada

Irrigação 607 R$ 100.000,00

Desenvolvimento
Agricultura 
Familiar

6
índice de inspeção sanitária em 
industrias solicitantes em relação 

ao total de solicitações
Certificações expedidas.

Inspeção sanitária em 100% das 
industrias que solicitem certificação 

municipal
2143

Manutenção do Sistema de 
Inspeção Municipal

Agricultura 20
Promoção 
Industrial

661 R$ 30.000,00

R$ 3.223.247,91

2018

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00
Educação Ambiental nas 
Escolas e Comunidades

Gestão 
ambiental

541

1027

Preservação e 
conservação 
ambiental

Extensão rural 606

TOTAL GERAL

Palestras,oficinas e cursos 
atendidos.

18

Fiscalização das 
atividades potencialmente 
poluidoras e/ou degrada 

douras.

5Gestão Ambiental

20Agricultura6
 Desenvolvimento 

Agricultura 
Familiar


