
Folha:          15

1 001 Ampl. dos pólos de geração de renda e atend. às crianças e adolesc. em situação de vulnerabilidade social

1 002 Apoio a manifestações populares

1 003 Apoio e incentivo as atividades culturais e artisticas

1 004 Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação

1 005 Aquisição de imóvel para sede do instituto de previdência 

1 006 Aquisição de veiculos leves para o instituto de previdência

1 007 Buscar parceiras com a defensoria pública da polícia cívil 

1 008 Capacitação das comunidades ligadas a pesca e a agropecuária

1 009 Capacitação dos servidores para utilização de novos sistemas de gestão administrativa e tributária

1 010 Concurso público para diversas áreas 

1 011 Construção da casa abrigo para mulheres 

1 012 Construção de alojamentos, cabines e abrigos para viaturas

1 013 Construção de abrigo municipal para a terceira idade

1 014 Construção do centro dia da terceira idade

1 015 Contratação de concursados para o IPASG - Previdência

1 016 Criação do centro de convenções em São Gonçalo 

1 017 Desenvolver ações em áreas de maior vulnerabilidade no municipio

1 018 Desenvolver projetos na área empresarial para as empresas de tecnologia 

1 019 Encontro de procuradores municipais

1 020 Exposição de moda em São Gonçalo

1 021 Fornecimento de auxilio alimentação ao servidor

1 022 Fornecimento de vale transporte aos estudantes do município

1 023 Implantação de atividades esportivas e de entreterimento

1 024 Implantação de oficinas culturais

1 025 Implantação de palestras educativas para jovens e adolescentes

1 026 Implantação de planos de cargos e salários

1 027 Implantação de projeto de geração de trabalho e renda

1 028 Implantação de técnicas de gerenciamento da saúde

1 029 Implantação de terminais de consulta e sistema call center atendimento 0800

1 030 Implantação de terminais rodoviários e abrigos intermodais

1 031 Implantação do centro de atendimento para a criança deficiente

1 032 Implantação do núcleo para atender aos jovens 

1 033 Implantação do plano diretor de informática

1 034 Implantação do plano diretor de urbanismo

1 035 Implantação do plano municipal de habitação de interesse social - PMHIS

1 036 Implantação do programa juventude cidadã 

1 037 Implantação do projeto centro de multiplas atividades

1 038 Implantação do projeto fala mulher gonçalense

1 039 Implantação do projeto meu primeiro emprego

RELAÇÃO DE PROJETOS
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1 040 Implantação dos pólos avançados de orientação a mulher

1 041 Implantação e manutenção da biblioteca de assuntos técnicos

1 042 Implantação e manutenção do projeto qualidade total

1 043 Implantar banco de dados relacionados a pólos, comércios e indústrias

1 044 Implementação de politicas estratégicas

1 045 Implementação do programa especial de fiscalização eletrônica no trânsito

1 046 Implementação do projeto de padronização de calçadas, marquizes e fachadas

1 047

1 048 Modernização do sistema de controle do patrimônio mobiliário 

1 049 Plano diretor de transportes municipais e plano diretor integrado

1 050 Projetos especiais na área de urbanismo

1 051 Promoção de eventos relacionados a pesca e a agricultura

1 052 Revitalização do parque empresarial do município 

1 053 Revitalização dos aglomerados comerciais de São Gonçalo

1 054 Treinamento do concurso público para o IPASG - Previdência 



Folha:          17

2 001 Adquirir, manter, ampliar, construir, reformar, equipar, imóveis, próprios e locados

2 002 Ampliação e manutenção da merenda escolar

2 003 Ampliação e manutenção de cemitérios públicos municipais

2 004 Ampliação e manutenção do acervo da biblioteca jurídica

2 005 Ampliação e manutenção do almoxarifado geral

2 006 Ampliação e manutenção do arquivo geral

2 007 Ampliação e manutenção do serviço de arborização de áreas públicas

2 008 Ampliação e manutenção dos serviços de agentes comunitários de saúde

2 009 Ampliação, construção, manutenção, reforma, e recuperação de unidades hospitalares e ambulatoriais

2 010 Apoio e incentivo as atividades turisticas

2 011 Atender crianças e adolesc. de rua ou não com idade de 07 à 17 anos em situação de risco 

2 012 Auxilio emergencial de moradia para mulheres em situação de risco doméstico

2 013 Cadastramentos e distribuição de cestas básicas e leite em pó

2 014 Campanha de prevenção ao tabagismo

2 015 Capacitação continuada de conselheiros

2 016 Capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso

2 017 Capacitação dos conselheiros

2 018 Capacitação para profissionais na área de assistência social no atendimento a mulher

2 019 Central de regularização de vagas

2 020 Complementação de plano de saúde do servidor

2 021 Compra direta local 

2 022 Concessão dos beneficios eventuais de auxilio natalidade e funeral 

2 023 Conhecer para reconhecer - seminários, workshops, paletras, e cursos

2 024 Construção e manutenção do restaurante popular

2 025 Construção, reforma, e aquisição de unidades habitacionais 

2 026 Construções de pontes e pontilhões

2 027 Contribuição para o consórcio - CONLEST

2 028 Contribuições patronais para o INSS

2 029 Contribuições patronais para o INSS - Assistência

2 030 Contribuições patronais para o INSS - Previdência 

2 031 Contribuições patronais para o IPASG

2 032 Convênio com a rede municipal de atendimento ao portador de deficiência 

2 033 Convênio com abrigos para idosos 

2 034 Convênio com albergues para adultos

2 035 Convênios com abrigos para crianças e adolescentes

2 036 Convênios para abrigos 

2 037 Cursos de capacitação para inclusão produtiva

2 038 Desenvolver interlocução com os municipios do CONLEST/COMPERJ

2 039 Desporto e lazer

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
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2 040 Divulgação das ações sociais

2 041 Drogas nada haver, meu corpo é tdb - tudo de bom

2 042 Elaborar material educativo e sócio-pedagógico para o CMDCA

2 043 Empresas parceiras para o desenvolvimento social 

2 044 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro

2 045 Execução de obras de contenção de encostas

2 046 Expansão da rede de drenagem

2 047 Expansão do programa do apoio e incentivo a novos negócios 

2 048 Fornecimento de auxilio alimentação aos servidores

2 049 Fornecimento de vale transporte aos servidores

2 050 Fornecimento de vale transporte aos servidores - Previdência 

2 051 Foruns de capacitação de gestores e trabalhadores de assitência social 

2 052 Implantação e manutenção do centro de convivência da terceira idade

2 053 Implantação e manutenção da procuradoria itinerante

2 054 Implantação e manutenção da rede de coleta de dados relacionados aos setores de pesca e agropecuária

2 055 Implantação e manutenção das atividades da Câmara do futuro

2 056 Implantação e manutenção de hortas ecológicas em escolas públicas

2 057 Implementação e manutenção do plano de segurança do parque empresarial 

2 058 Infra-estrutura, pav. e recuperação de vias urbanas, praças e etc. nos bairros

2 059 Iniciativa esportiva e lazer para portadores de deficiência

2 060 Interlocução entre o executivo e legislativo para um pleno desenvolvimento do município

2 061 Juventude sem drogas

2 062 Juventude sem drogas - cursos de agentes multiplicadores

2 063 Manter o fornecimento e oferta de prest. de serviços das diversas concessionárias

2 064 Manut. de ações de prevenção, controle e assist. aos portadores de doenças transmissiveis e epidemiológica

2 065 Manutenção administrativa da casa de apoio aos adolescentes

2 066 Manutenção da casa abrigo para mulheres

2 067 Manutenção da casa da passagem para população de rua 

2 068 Manutenção da farmácia popular

2 069 Manutenção da rede de microdrenagem

2 070 Manutenção das ações de combate ao uso e abuso de drogas

2 071 Manutenção das ações e fomento ao trabalho

2 072 Manutenção das atividades administrativas do CMDCA

2 073 Manutenção das atividades administrativas do instituto - Previdência 

2 074 Manutenção das atividades administrativas e capacitação de funcionários da área social 

2 075 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil

2 076 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar 

2 077 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

2 078 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CMDCA
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2 079 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do FMDU

2 080 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do FMMADS

2 081 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do instituto de previdência

2 082 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do IPASG - Assistência 

2 083 Manutenção das atividades amadoras, estudantis, comunitárias e de projetos especiais desportivos

2 084 Manutenção das atividades da educação pré-escolar, manutenção e fiscalização de creches

2 085 Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional 

2 086 Manutenção das atividades do programa informárica na educação 

2 087 Manutenção das atividades operacionais da rede atendimento 

2 088 Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino

2 089 Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais dos DCOs e da Usina de asfalto

2 090 Manutenção das atividades para atendimento de portadores de necessidades especiais

2 091 Manutenção das atividades recreativas, comunitárias e de projetos especiais de lazer 

2 092 Manutenção das cozinhas comunitárias

2 093 Manutenção das diversas atividades da educação para o trânsito

2 094 Manutenção das secretarias executivas dos conselhos 

2 095 Manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes

2 096 Manutenção do centro de referência de assistência social - CRAS

2 097 Manutenção do CEOM Zuzu Angel 

2 098 Manutenção do COMAD

2 099 Manutenção do complexo esportivo Vila Olimpica Fazenda do colubandê

2 100 Manutenção do conselho municipal de cultura

2 101 Manutenção do conselho municipal de saúde

2 102 Manutenção do conselho municipal para o acompanhamento do FUNDEB

2 103 Manutenção do núcleo especial de atendimento a terceira idade

2 104 Manutenção do parque ambiental de São Gonçalo (Piscinão de São Gonçalo)

2 105 Manutenção do programa "Samu"

2 106 Manutenção do programa audiência da juventude

2 107 Manutenção do programa auxilio moradia

2 108 Manutenção do programa bem-viver família

2 109 Manutenção do programa cidadania emergêncial 

2 110 Manutenção do programa de ações e metas DST/AIDS

2 111 Manutenção do programa de cultura, esporte e lazer para a terceira idade

2 112 Manutenção do programa de educação de jovens e adultos

2 113 Manutenção do programa de hortas comunitárias

2 114 Manutenção do programa de volta pra minha terra

2 115 Manutenção do programa dinheiro direto na escola

2 116 Manutenção do programa de fomento as cooperativas

2 117 Manutenção do programa jovem edil gonçalense
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2 118 Manutenção do programa juventude cidadã

2 119 Manutenção do programa nacional de saúde escolar

2 120 Manutenção do programa prevenindo com arte

2 121 Manutenção do programa pro jovem

2 122 Manutenção do programa protegendo, ressocializando e reintegrando

2 123 Manutenção do programa suplementação de alimentação

2 124 Manutenção dos Cons. Mun. de Educação, Alim. Escolar e Const. Social e dos C. Escolares

2 125 Manutenção dos conselhos municipais de desporto 

2 126 Manutenção dos conselhos tutelares

2 127 Manutenção dos diversos serviços e atividades de divulgação e difusão cultural 

2 128 Manutenção dos equipamentos de informática

2 129 Manutenção dos serviços, preservação e educação ambiental 

2 130 Manutenção e ampliação da distribuição de medicamentos da farmácia básica

2 131 Manutenção e ampliação da distribuição de outros medicamentos

2 132 Manutenção e ampliação da estratégia de saúde da familia - PSF

2 133 Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública

2 134 Manutenção e ampliação dos atendimentos aos portadores de transtornos mentais 

2 135 Manutenção e ampliação das atividades operacionais da guarda municipal

2 136 Manutenção e ampliação das vacinações de rotina e de campanha 

2 137 Manutenção e ampliação de ações típicas de vigilância sanitária 

2 138 Manutenção e expansão do controle de infrações de trânsito

2 139 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados

2 140 Manutenção e operac. da engenharia, educação e fiscalização do trânsito e transporte

2 141 Manutenção e operacionalização de bens e serviços a cargo da unidade orçamentária

2 142 Manutenção e reequipamento da unidade orçamentária

2 143 Mapeamento das situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes

2 144 Mapeamento e avaliação das instituições de assistência social 

2 145 Modernização da administração tributária - PNAFM/BID/PMSG

2 146 Modernização e reestruturação da SEMAD

2 147 Obrigações tributárias e contributivas - INSS/RPCI

2 148 Operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário

2 149 Orientar a comunidade sobre os direitos da crianças e adolescente

2 150 Pagamento de beneficios assistenciais diversos

2 151 Pagamento de inativos e pensionistas - Previdência

2 152 Pagamento de salário família

2 153 Pagamento de salário família - Assistência 

2 154 Pagamento de salário família - Previdência 

2 155 Participação em congressos e/ou simpósios 

2 156 Planejamento urbano regional 
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2 157 Prevenção e proteção - orientação famíliar

2 158 Prevenindo com arte

2 159 Profissionalização aos adolescentes e adultos com deficiência

2 160 Programa agente jovem

2 161 Programa Bolsa Família

2 162 Programa de atendimento integral a família - PAIF

2 163 Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI

2 164 Programa jovem gonçalense

2 165 Programa sentinela

2 166 Projeto unidunitê - mais informações para você

2 167 Promoção de eventos e festas tradicionais do municipio 

2 168 Publicação de atos oficiais 

2 169 Qualificação e resgate da cidadania para a população de rua 

2 170 Realização de cursos especificos na área de agricultura e pesca

2 171 Realização de seminários na área de controle social 

2 172 Recuperação, impla. e ext. da rede de abast. de água e da rede de esg. Sanitário

2 173 Reequipamento e modernização da unidade orçamentária

2 174 Reflorestamento e proteção da flora - revitalização dos bairros

2 175 Relatório de avaliação com visita domiciliar - BPC

2 176 Reurbanização da orla de São Gonçalo

2 177 Revitalização do setor agropecuário no municipio

2 178 Revitalização do setor pesqueiro 

2 179 Sistema municipal de defesa civil focado no planej. espec. para o parque empresarial

2 180 Substituição e ampliação do mobiliário urbano

2 181 Treinamento e capacitação de profissionais da rede de ensino 

2 182 Treinamento e capacitação de servidores

2 183 Urbanização dos corredores viários

2 184 Varrição e coleta de lixo 

2 185 Contribuição para o PASEP

2 186 Campanha de vacinação no controle da febre aftosa e brucelose

2 187 Contribuições Patronais para o IPASG - Previdência

2 188 Contribuições Patronais para o IPASG - Assistência


