
2 001 Adquirir, manter, ampliar, construir, reformar e 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 às atividades turísticas

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

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

2 014 Campanha de prevenção ao tabagismo

2 015 Capacitação de conselheiros e servidores da assistência social

2 020 Complemento de plano de saúde do servidor

2 022 Concessão dos benefícios eventuais de auxílio natalidade e funeral 

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

2 025 Construção, reforma e aquisição de unidades habitacionais 

2 026 Construção 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 

2 035 Convênios com abrigos para crianças e adolescentes

2 037 Cursos de capacitação para inclusão produtiva

2 038 Interlocução com os municípios do CONLEST/COMPERJ

2 042 Elaboração de material educativo e sócio-pedagógico para o CMDCA

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

2 048 Fornecimento de auxílio alimentação aos servidores

2 049 Fornecimento de vale-transporte aos servidores

2 050 Fornecimento de vale-transporte aos servidores - Previdência 

2 053 Implantação e manutenção da procuradoria itinerante

2 058 Infraestrutura, pavimentação e recuperação de vias urbanas e praças nos bairros

2 060 Interlocução entre o Executivo e o Legislativo para um pleno desenvolvimento do município

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
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2 062 Juventude sem drogas - cursos de agentes multiplicadores

2 064 Manut. das ações de prevenção, controle e assist. aos portadores de doenças transmissíveis e epidemiológicas

2 065 Manutenção administrativa da Casa de Apoio aos Adolescentes

2 068 Manutenção da farmácia popular

2 069 Manutenção da rede de microdrenagem

2 071 Manutenção das ações e fomento ao trabalho

2 073 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária - Previdência 

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

2 082 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária - Assistência 

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 informática na educação 

2 087 Manutenção das atividades operacionais da rede de atendimento 

2 088 Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino

2 089 Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais, dos DCO's e da usina de asfalto

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

2 093 Manutenção das diversas atividades de educação para o trânsito

2 094 Manutenção das secretarias executivas dos conselhos 

2 095 Manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes

2 097 Manutenção do CEOM Zuzu Angel 

2 100 Manutenção do conselho municipal de cultura

2 101 Manutenção do conselho municipal de saúde

2 102 Manutenção do conselho municipal de educação para o acompanhamento do FUNDEB

2 105 Manutenção do programa "SAMU"

2 107 Manutenção do projeto auxílio moradia

2 109 Manutenção do projeto cidadania emergencial 

2 112 Manutenção do programa de educação de jovens e adultos

2 114 Manutenção do projeto de volta para minha terra

2 115 Manutenção do programa dinheiro direto na escola

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 Projovem

2 123 Manutenção do projeto suplementação alimentar

2 124 Manutenção dos cons. mun. de educação, alim. escolar, conselho social e dos conselhos escolares

2 125 Manutenção do conselho municipal de desporto 
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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

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

2 132 Manutenção e ampliação da estratégia de saúde da família - 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

2 138 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

2 145 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 Orientações à comunidade sobre os direitos da criança e do adolescente

2 150 Pagamento de benefícios 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 

2 157 Prevenção é proteção - orientação familiar

2 158 Prevenindo com arte

2 161 Programa bolsa-família - IGD

2 163 Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI

2 167 Promoção de eventos e festas no município 

2 168 Publicação de atos oficiais 

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

2 171 Realização de seminários na área de controle social 

2 172 Recuperação, impla. e exp. da rede de abast. de água e da rede de esg. sanitário

2 175 Relatório de avaliação com visita domiciliar - BPC

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 
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2 185 Contribuições 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

2 189 Transporte escolar no ensino fundamental

2 190 Manutenção da ouvidoria municipal

2 191 Realização de seminários, fóruns e conferências com autoridades e sociedade civil

2 192 Manutenção das ações e fomento ao projeto convênio único - SINE

2 195 Construção e manutenção da casa abrigo para mulheres

2 197 Implantação e manutenção de feiras artesanais para autonomia econômica das mulheres

2 198 Ações públicas gerais voltadas para o fim da violência contra a mulher

2 199 Manutenção do conselho municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável

2 200 Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais

2 209 Manutenção das atividades administrativas e contábeis do FMAS

2 213 Manutenção e construção de logradouros esportivos e de lazer, próprios ou conveniados

2 215 Fornecimento de vale-transporte aos servidores - Assistência

2 216 Abrigamento de crianças

2 217 Abrigamento de pessoas em situação de rua

2 218 Abrigamento para mulheres e famílias

2 219 Adolescentes em cumprimento de LA / PSC

2 220 Ampliação e manut. do banco de dados com inform. geográficas, estatísticas, sociais, ecológicas e urbanas

2 221 Assistência às crianças alocadas nas famílias

2 222 Atenção especial à pessoa em situação de rua

2 223 Atenção especial ao PPD

2 224 Atendimento médico e saúde preventiva dos segurados do IPASG

2 225 Capacitação de gestores e trabalhadores da assistência social

2 226 Central de regulação de vagas pelos conselhos

2 227 Centro de convivência da terceira idade

2 228 Centro dia da terceira idade

2 229 Conhecendo e exercendo os direitos humanos das mulheres

2 230 Construção e manutenção do espaço gênero, trabalho e empreendedorismo da rua Salvatori

2 231 Contribuições para o PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

2 232 Convivendo com a terceira idade

2 233 Coordenação de atendimento à crianças

2 234 Coordenação de atendimento à outras pessoas

2 235 Coordenação de atendimento ao idoso

2 236 Coordenação de atendimento ao PPD

2 237 Coordenação de atendimento às mulheres

2 238 Criação e manutenção do centro de oportunidades e qualificação profissional
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2 239 Criação e manutenção do centro de planejamento familiar

2 240 Fornecimento de auxílio-alimentação ao servidor - Assistência

2 241 Fornecimento de auxílio-alimentação ao servidor - Previdência

2 242 Gênero, raça e etnia - Discutindo a igualdade

2 243 Implantação e manutenção do projeto juventude cidadã - Projovem trabalhador

2 244 Manutenção da avaliação das instituições da assistência social

2 245 Manutenção das ações de prevenção e controle das DST / AIDS

2 246 Manutenção das ações de vigilância sanitária

2 247 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Agricultura e Pesca

2 248 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Compras

2 249 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Comunicação Social

2 250 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Parques e Jardins

2 251 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Cerimonial

2 252 Manutenção das unidades credenciadas

2 253 Manutenção do conselho municipal dos direitos da mulher

2 254 Manutenção do programa "Saúde bucal"

2 255 Manutenção do programa "Saúde escolar"

2 256 Manutenção do programa de modernização administrativa

2 257 Manutenção do projeto capacitar para empreender seu próprio negócio

2 258 Manutenção dos serv. de preservação e educ. ambiental, reflorestamento e proteção da flora de áreas públicas

2 259 Manutenção e ampliação dos núcleos de apoio à saúde da família - NASF

2 260 Manutenção e atualização da biblioteca de assuntos técnicos

2 261 Núcleo de inclusão produtiva - NIP

2 262 Núcleo especial de atendimento à terceira idade

2 263 Pagamento de salário-família - Inativos

2 264 Prevenção, manutenção e reconstrução de áreas afetadas por desastres

2 265 Programa Bem Acompanhado

2 266 Programa Divulgação

2 267 Programa Trabalho Doméstico Cidadão

2 268 Promoção da integração regional e gerência de projetos estratégicos

2 269 Proteção social básica - Piso básico fixo / CRAS

2 270 Proteção social básica - Piso básico transição (idoso) / capacitação

2 271 Realização de projetos e eventos esportivos e de lazer

2 272 Serviço de dragagem de rios e canais

2 273 Substituição e ampliação do mobiliário das praças

2 274 Treinamento e capacitação de servidores - EMASG

2 275 Compensação de especificidades regionais 

2 276 Contribuições patronais para o FGTS

2 277 Implantação e manutenção das atividades extracurriculares da rede de ensino
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2 278 Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica

2 279 Manutenção das atividades de recadastramento imobiliário e atividades econômicas

2 280 Manutenção das atividades operacionais da educação patrimonial

2 281 Manutenção das atividades operacionais da rede de assistência 

2 282 Manutenção das atividades operacionais do Brasil Alfabetizado

2 283 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde

2 284 Manutenção do programa de saúde da família - PSF


