
CÓDIGO
25

FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR

índice de devedores pagos 
até 30 dias em relação ao 

total de devedores
Pagamento efetuado

Pagar devedores  em até 30 dias 
da data de apresentação do 

documento fiscal.

índice de despesas 
empenhadas até 5 dias em 
relação ao total de notas de 

despesas

Despesa empenhada
Empenhar despesas até 5 dias 

da data da solicitação

índice de despesas 
liquidadas até 15 dias em 

relação ao total de 
documentos fiscais 

recebidos

Despesa liquidada
Liquidar despesas em até 15 dias 

da data do recebimento do 
documento fiscal.

índice de tributos e 
encaregos recolhidos no 
prazo em relação ao total 

devido

Tributo e encargos 
recolhidos

Tributos e encargos recolhidos no 
prazo

Prestação de contas 
elaborada e encaminhada no 

prazo

Prestação de contas 
elaborada e encaminhada

Elaborar e encaminhar a 
prestação de contas anual até 

15/04/2011.

índice de relatórios da LRF 
elaborados e encaminhados 

até 30 dias do mês de 
referência em relação ao 

total de meses

Relatórios elaborados e 
encaminhados

Elaborar e encaminhar relatório 
da LRF - até 30 dias do mês de 

referência

índice de APLIC atualçizado 
nos prazos em relação ao 

total de atualizações
Aplic atualizado

Atualizar o APLIC nos prazos 
estabelecidos pelo TCE

índice de cumprimento das 
requisições de documentos 
no prazo requerido em 
relação ao total de 
requerimentos

Requisições cumpridas

Cumprir as requisições de 
documentos por  órgãos de 
controle externo no prazo 

requerido.

índice de certidões negativas 
emitidas no prazo em 

relação ao total de certidões 
requeridas

Certidões disponibilizadas
100% de Certidões negativas da 
administração municipal emitidas 

tempestivamente.

levantamento efetuado no 
prazo previsto

Valores recuperados
Levantar valores pagos passiveis 

de recuperação judicial até 
31/12/2011

R$ 2.156.108,86

Modernização da 
Administração 

Fiscal

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

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

Objetivos Estratégicos 5 - Aumentar a Eficácia, Eficiência e Efetividade da Gestão Pública

METAS ANUAIS CÓDIGO AÇÕES  PRIORITÁRIAS

10

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças

TOTAL GERAL

ÓRGÃO
DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRODUTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

PROGRAMA CÓDIGO INDICADORES

Administração 
Financeira

123 R$ 2.156.108,862140
Atividades da Secretaria de 

Finanças
Administração 4
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