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

Órgão: Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
Objetivos Estratégicos 2 - Consolidar Várzea Grande como Pólo Econômico importante da Região Centro Oeste
4 - Ordenar a Expansão e Assegurar a Qualidade da Vida Urbana
DESCRIÇÃO
CÓDIGO
ÓRGÃO
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
22
PROGRAMA

CÓDIGO

INDICADORES

PRODUTOS

METAS ANUAIS

CÓDIGO

AÇÕES PRIORITÁRIAS

2138

Manutenção das Atividades
da Agência Municipal de
Habitação

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
FUNÇÃO
CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO

VALOR

Outorga onerosa
regulamentada.
Impacto de vizinhança
regulamentada.
índice de instrumentos do
Estatuto da Cidade
regulamentados em relação
ao total

IPTU progressivo
regulamentado.
PEUC (parcelamento de
edificação e utilização
compulsórios)
regulamentado.

Elaborar e encaminhar projetos
de lei de regulamentação do
Plano Diretor até 2011

Operação urbana
consorciada.

Habitação
Popular

25

índice de áreas e imóveis
notificados em relação ao
total de irregulares

Levantamento realizado e
imóveis notificados.

Realizar levantamento de áreas e
imóveis passíveis de notificação,
por desacordo com a lei e
informar o setor responsável pela
fiscalização.

índice de irregularidades
acompanhadas em relação
ao total das irregularidades
constatadas

Processos acompanhadas.

Acompanhar o processo de
notificação das irregularidades
identificadas.

índice de notificações
acompanhadas em relação
ao total de notificações
emitidas

Monitorar o cumprimento de
Notificações e/ou medidas 100% das notificações e tomar as
cabíveis tomadas
medidas cabíveis conforme o
caso.

índice de projetos elaborados
em relação aos loteamentos
previstos para regularização

Projetos elaborados.

Elaborar e encaminhar projetos
de regularização e urbanização
dos assentamentos urbanos nos
loteamentos: Nair Sacre, Lagoa
do Jacaré, São Matheus, São
Simão , e solucionar os
problemas das familias
residentes em áreas de risco nas
localidades de Lagoa da Febi,
P.Ipiranga, Figueirinha .
J.Alá,Mapim, J.Panorama,
J.Glória I e II, J. Eldorado, Sta.
Terezinha, Monte Castelo, Pirinêl,
J Paula I e II , J. dos Estados,
Costa Verde e Vila Artur.

Habitação

16

Habitação
Popular

482

R$ 400.000,00

índice de projetos
implementados parcialmente Regularização parcialmente
em relação ao total de
implantada.
projetos elaborados

Implantar parcialmente os
projetos de regularização.

Emitir parecer conclusivo sobre
índice de parecer conclusivo
projetos de obras e loteamentos
emitido até 30 dias em
Parecer conclusivo emitido.
requeridos em até 30 dias do
relação ao total de pedidos
protocolo.

Habitação
Popular

25

2138

índice de divisa materializada
em relação a divisa
demarcada no mapa

Divisa territorial
demarcada.

Iniciar processo de materialização
da divisa do território municipal

índice de marcos
georeferenciados localizados
e mantidos em relação ao
total existente

Marcos mantidos.

Iniciar procedimentos de
localização e manter os marcos
Georeferênciados do municípios

índice de construtoras
interessadas atendidas com
informações em relação ao
total

Estudos de projetos
habitacionais
disponibilizados.

Disponibilizar estudos de
viabilidade de projetos
habitacionais a 100% das
construtoras interessadas.

Projetos habitacionais
monitorados e apoiados.

Monitoramento e apoio à
aprovação e execução de 100%
dos projetos habitacionais
requeridos.

índice de unidades
habitacionais viabilizadas em
relação ao total previsto

Projetos habitacionais
viabilizados

Articulação com entidades
privadas, agentes financiadores e
agentes políticos, para
viabilização de projetos
habitacionais de 3.500 unidades.

Plano elaborado até
31.12.2011

Plano de desenvolvimento
urbano elaborado.

Elaborar o Plano de
Desenvolvimento Urbano.

Plano elaborado até
30.06.2011

Plano Municipal de
Habitação de Interesse
Social

Concluir o plano Municipal de
Habitação de Interesse Social.

Plano de Revitalização da
área central da cidade até
31/12/2011.

Plano de Revitalização da
área central da cidade

Elaborar o plano de Revitalização
da área central da cidade de
V.Grande.

índice de leis divulgadas em
relação ao total

Leis divulgadas.

Divulgar as leis de ordenamento
do território.

índice de projetos
habitacionais monitorados e
apoiados em relação ao total

TOTAL GERAL

Manutenção das Atividades
da Agência Municipal de
Habitação

Habitação

16

Habitação
Popular

482

R$ 2.000.000,00

1079

1147

Construção de Moradias
Populares

Promover a Regulação
Fundiária Urbana e Rural

R$ 442.000,00
R$ 2.842.000,00
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