
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 às atividades culturais e artísticas

1 004 Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação

1 005 Aquisição de imóvel para sede do instituto de previdência 

1 010 Concurso público para diversas áreas 

1 012 Construção de alojamentos, cabines e abrigos para viaturas

1 017 Desenvolvimento de ações em áreas de maior vulnerabilidade no município

1 026 Implantação de plano de cargos e salários

1 027 Implantação do projeto de geração de trabalho e renda

1 030 Implantação e revitalização de terminais rodoviários e abrigos intermodais

1 033 Implantação do plano diretor de informática

1 034 Implantação do plano diretor de urbanismo

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

1 038 Implantação do projeto fala mulher gonçalense

1 039 Implantação do projeto meu primeiro emprego

1 040 Implantação dos pólos avançados de orientação à mulher

1 042 Implantação e manutenção do projeto qualidade total

1 044 Implementação de políticas estratégicas

1 045 Implementação do programa especial de fiscalização eletrônica no trânsito

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

1 048 Modernização do sistema de controle do patrimônio mobiliário 

1 051 Promoção de eventos relacionados à pesca e à agricultura

1 056 Concurso público para o IPASG

1 057 Construção da sede da Guarda Municipal de São Gonçalo

1 058 Construção de cemitério vertical

1 059 Construção de residências para indenização de desabrigados

1 060 Construção de residências unifamiliares - Projeto Teto Lar

1 061 Construção do estádio poliesportivo de São Gonçalo

1 062 Informatização da biblioteca municipal

1 063 Macrodrenagem da bacia e sub-bacias dos rios Guaxindiba, Alcântara, Imboaçu e Brandoas

1 064 Programa "Minha casa, minha vida"

1 065 Programa de reordenamento do trânsito e transporte

1 066 Promoção de eventos relacionados à agricultura

RELAÇÃO DE PROJETOS


