
CÓDIGO
11

FUNÇÃO CÓDIGO SUB-FUNÇÃO CÓDIGO VALOR

índice de ações fiscalizadas 
em relação ao total de ações 

realizadas

Deliberar,fiscalizar e monitorar 
100% das ações de 

desenvolvimento comunitário, 
proteção e promoção e 

assistência social desenvolvida 
pela secretaria

1083
Apoio aos 3 conselhos da área 

social de Várzea Grande.
R$ 50.000,00

Oferecer um espaço de 
comercialização dos produtos 

artesanais e regionais

d , realizar o cadastramento dos 
artesãos  de Várzea Grande, 

oferecendo curso de 
aperfeiçoamento.

índice de atendimento da 
qtdade prevista

Disponibilizar 1000 refeições 
diárias à população de baixa 

renda
2048

Manutenção do restaurante 
popular.

R$ 1.650.000,00

Acolher e encaminhar 100%  dos 
usuários que buscam a 

secretaria.

índice de serviços divulgados
Divulgar à população em geral os 

serviços da secretaria.

Inclusão Produtiva de 10% da 
famílias beneficiárias do bolsa 

família
índice de famílias em 

situação de VS analisadas e 
cadastradas

Analisar e cadastrar 100% das 
famílias em situação 
vulnerabilidade social.

índice de cadastro da bolsa-
família atualizado

Manter atualizado 100% do 
cadastro  da  bolsa família.

02 casamentos comunitários
Realizar casamento comunitário 2 

vezes ao ano para 50 casais

índice de mutirões realizados 
em relação aos previstos

Realizar mensalmente os 
multirões para disponibilizar os 

serviços comunitários nos bairros, 
em parceria com instituições 

públicas e privadas.

R$ 1.090.000,00

R$ 70.000,00

R$ 53.158,00

R$ 150.000,00

244Ação comunitária 27

8

Assistência 
Comunitária.

Programa Várzea Grande Agora.

Assistência 
Social

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

METAS E PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2011

ÓRGÃO
DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão: Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social
Objetivo Estratégico 1 - Reduzir a Exclusão Social e Promover o Desenvolvimento Humano 

Apoio 
Administrativo

Administração 
geral

122

Cadastro Único/Bolsa Família2094
Assistência 
Comunitária.

244Ação comunitária 27

2046

CÓDIGO AÇÕES  PRIORITÁRIASPRODUTOS

2

Manutenção e encargo das 
atividades da secretaria.

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
PROGRAMA CÓDIGO INDICADORES

2093

2150 Manutenção da Casa de Arte 

METAS ANUAIS



Fiscalizar 100% dos serviços 
de atendimento da criança e 

adolescentes

Receber e encaminhar 100% das 
Denúncias de violação dos direito 
das criança e do adolescentes 

Aplicar 100% dos medidores de 
proteção cabíveis

índice de acolhimento e a 
companhamento das 

mulheres vitimizadas e filhos 
em relação ao total recebido 

para acolhimento

Acolher e acompanhar 100% das 
mulheres vitimizadas e seus filhos 

que sofrem violência

índice de arte terapia 
disponibilizada em relação ao 
total de mulheres abrigadas

Disponibilizar a 100% das 
abrigadas arte terapia

índice de parecer Tutelar as 
negligências identificadas

Emitir parecer ao Conselho 
Tutelar negligências no cuidado 

com os filhos identificadas 

Abrigamento de pessoas com 
dependência química

índice de atendimentos 
prestados em relação aos 

previstos

Disponibilizar atendimento para 
200 pessoas mês, no albergue 

municipal

índice de atividades lúdicas e 
escolares fornecidas em 

relação ao previsto

Elaborar e desenvolver atividades 
lúdicas e reforço escolar com no 

mínimo 2.120 crianças e 
adolescentes 

1085 Erradicação do Trabalho Infantil. R$ 100.000,00

índice de pareceres 
psicológicos emitidos em 
relação aos previstos

Elaborar 100% dos pareceres 
psicosocial e emitir sugestão de 

tratamento 

índice de encaminhamento 
de crianças e adolescentes 
vitimas de violência até 30 
dias em relação ao total 

acolhido

Acolher e encaminhar em no 
máximo 20 dias as crianças  e 

adolescentes vítimas de violência 

índice de atendimento de 
crianças e adolescentes em 

relação ao previsto

Estabelecer convênios com 
entidades sem fins lucrativos para 
atendimento de no mínimo 1.000 

Crianças e adolescentes.

R$ 150.000,00

R$ 150.000,00

R$ 100.000,00

R$ 80.000,00

Manutenção de serviço de 
abrigamento de adultos

2146 Casa de passagem

Assistência 
Comunitária.

Assistência 
comunitária.

Apoio ao Conselho Tutelar de 
Várzea Grande

Assistência a 
criança e ao 
adolescentes.

243

Assisrtência a 
Criança, 

adolecentes e 
Jovens

29 1278

2113

2111

Manutenção e operacionalização 
da Casa de Amparo  

244

244

Assistência a 
criança e ao 
adolescentes.

24329

Assistência a 
Criança, 

Adolecentes e 
Jovens

Assistência 
social

8

Ação comunitária 27

Ação comunitária 27



índice de cursos 
profissionalizantes 

disponibilizados em relação 
ao previsto

Disponibilizar  a 500 famílias 
referenciadas no mínimo  cursos 
de qualificação  profissional por 

CRAS.

Atividades a idosos 
disponibilizadas em relação 

ao previsto

Disponibilizar atividades lúdicas, 
educativas e recreativas aos 

idosos e pessoas com deficiência

ações de estimula
Proporcionar a comercialização 
dos produtos produzidos no 

CRAS.

4 excursões
Realizar 4 excursões para os 

idosos.

índice de famílias 
referenciadas encaminhadas 
em relação ao total atendido

Atender e encaminhar 100% das 
famílias referenciadas pelo CRAS 

a rede de serviço sócio 
assistencial existente.

Realizar serviços de abordagem 
educativa nas ruas de Várzea 
Grande, com maior índice de  

violência 

Realizar oficina educativas com 
95 famílias com as criança e 

adolescentes

índice de pareceres 
psicossociais elaborados em 

relação aos solicitados

Elaborar e encaminhar 100% dos 
pareceres psicossociais 

solicitados.

Atender 100% e encaminhar os 
idosos e pessoas c/ deficiências 

com diretos v0ioladas

índice de usuários 
encaminhados a abrigos em 

relação aos recebidos

Fazer 100% dos 
encaminhamentos de usuários a 

abrigos quando necessário.

50 vagas disponibilizadas
Disponibilizar abriga mento a 50 

idosos.

índice de jovens capacitados 
em relação ao número 

previsto

Capacitar 700 jovens de 18 à 29 
anos para conclusão do ensino 
fundamental do programa Pro 

jovem urbano  

20 coletas

Possibilitar a participação de 20 
coletivo de jovens de 15 a 18 

anos para realização de oficinas 
sócio educativas, do programa 

pro jovem adolescente
Realizar atividades sócio 

educativas e de qualificação 
profissional a 300 jovens

10 vagas novas
Manter 80  vagas as crianças e 
adolescentes  em situação de 
acolhimento institucional.

2153
 Manutenção de serviço de 
abrigamento para crianças e 

adolescentes.
R$ 660.000,00

R$ 5.793.158,00

R$ 80.000,00

R$ 128.500,00

Centro de referência  
Especializado da assistência 

social 

2112

1087

CRAS -  Centro de Referência 
Assistência Social 

R$ 1.121.500,00

Assistência a 
criança e ao 
adolescentes.

243

Assistência ao 
idoso

R$ 160.000,00

28

2152

2151

TOTAL  GERAL 

Manutenção da política pública 
para juventudeAssistência as 

crianças 
adolescentes e 

jovens.

29

Abrigamento e Apoio aos Idosos
Assistência a 
terceira idade

Ação comunitária 27
Assistência 
comunitária.

244

Assistência 
social

8

241
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