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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos, para melhoria da prestação de serviços ao público

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

para a devida destinação final
•

Implantação do Programa da Temporalidade dos Documentos Arquivados, através de uma Comissão de análise

Pagamento de salário família

Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Subsecretaria de Fiscalização e Posturas

Reestruturação dos órgãos da administração

programa a implantar 1

servidor a atender 100%

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar não mensurável não quantificável

Contribuições patronais para o INSS servidor a atender 100%

não quantificávelAmpliação e manutenção do almoxarifado geral

Manutenção das atividades administrativas e operacionais do FMDU não mensurável
Manutenção das atividades administrativas e operacionais do FMMADS não mensurável não quantificável

não quantificável

não mensurável

Programas e Ações

não mensurávelManutenção e operacionalização de bens e serviços a cargo da Unidade Orçamentária

não mensurável

Objetivo:

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil

Programa:

não mensurável

Produto / Unidade Medida Metas

não quantificável

não mensurável não quantificável
não mensurável

não quantificável

não quantificável

não quantificável

não quantificável

não quantificável

setor a implantar 1

não quantificável

não mensurável

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006

Manutenção e reequipamento da Unidade Orçamentária

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da rede de ensino

Ampliação e manutenção do acervo da biblioteca jurídica publicação a adquirir

100%rede a manter

evento a participarParticipação em Congressos e/ou Simpósios

não quantificável

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Cultura não mensurável não quantificável
Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Turismo

não mensurável

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria de Esporte e Lazer

Implantação e manutenção de biblioteca de assuntos técnicos publicação a adquirir

(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Unidade Orçamentária
não quantificável

não quantificável

não mensurável

Manutenção da Ouvidoria Municipal
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Implantar e manter os serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade, para verificação das condições de saúde e prestar informações
sobre medidas de higiene e outros aspectos

•
•

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Atender aos alunos da rede municipal de ensino fundamental no que concerne à suplementação alimentar e orientação nutricional

•

APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
Incentivar e manter atividades ligadas à produção privada teatral e literária, espetáculos de música e danças e outras atividades artísticas

•
•
•
•

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE
Implantar e manter os serviços médicos e demais de saúde para atendimento domiciliar a famílias carentes e ou que vivam em regiões distantes
dos postos de atendimento

•
•

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Manter e ampliar a distribuição de produtos de uso profilático ou terapêutico

• Ampliação e manutenção da distribuição de medicamentos da Farmacia Básica ( PEAFB )
• Criação do Projeto Farmacia Comunitaria
•

Programa:

Ampliação e manutenção dos serviços dos agentes comunitários de saúde pessoa a atender 600.000

100%
pessoa a atender 600.000

não quantificável
comunidade a atender 100%

lona a implantar 2

paciente a atender

218.000

1

servidor a atender

servidor a atender 100%

63.525

não quantificável

não mensurável

curso a realizar

Programa:

Programa:

Objetivo:

Cursos livres de artes

Objetivo:

Contribuições patronais para o INSS

Ampliação e manutenção da merenda escolar

Objetivo:

Ampliação e manutenção da distribuição de medicamentos paciente a atender

Programa:

Apoio a Projetos Culturais

Manutenção da Lona Cultural Lidia Maria da Silva para outros Bairros

Objetivo:

Ampliação e manutenção dos serviços de médico de família
Contribuições patronais para o INSS

Implantação de novas Lonas Culturais

aluno a atender

lona a manter

não quantificável

Programa:

Objetivo:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL
Assegurar a população de uma forma geral o acesso aos serviços médicos assistenciais básicos do SUS

•
• Manutenção do Programa " SAMU"
• Implantação e manutenção do Banco de Leite Materno
•

ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Assegurar o atendimento às crianças carentes de até 6 anos em creches a ao adolescente até 18 anos em abrigos

•
•
•
•
•

ATENÇÃO PSICOSOCIAL ( CAPS )
Implantar e manter serviços de atendimento em saúde mental de qualquer natureza

•

diagnóstico a realizar 10

não quantificável

criança a atender

não mensurável

5

600
pessoa a atender 7.500

Ampliação e manutenção dos atendimentos dos portadores de transtornos mentais

Objetivo:
Programa:

Reordenamento dos abrigos
Manutenção da Creche Municipal
Ampliação e manutenção de convênios com abrigos para crianças e adolescentes

evento a realizar

Programa:
Objetivo:

Capacitação

1

atendimento a efetuar

paciente a atender

criança e adolescente a atender

não quantificável

180

Objetivo:
2.000.000

Atendimento à população com exames de alta complexidade paciente a atender

Manutenção das atividades operacionais da rede de atendimento
não quantificável

banco a implantar e manter

Manutenção do programa FIASG vai à Comunidade

Programa:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

ATRATIVIDADE DE EMPRESAS
Incentivar o mercado para instalação de novas empresas e estimular a modernização das empresas já existentes no Município

•

ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Realizar seção plenária, manter o funcionamento e a atividade parlamentar

•
• Manutenção e reequipamento da Unidade Orçamentária
•

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fornecer auxilio alimentação ao servidor

•

não mensurável

Objetivo:
Programa:

Objetivo:

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Unidade Orçamentária não mensurável

evento a participar

Programa:

não mensurávelinstalação de novas empresas em troca de futuros empregos e de lucrativos impostos para os cofres do Município

não quantificávelParticipação em Congressos e/ou Simpósios

Objetivo:
Reduzir os tributos fiscais atraindo novos investidores para a Cidade,se preciso for desapropriar terrenos para

não quantificável

Programa:

Fornecimento de auxilio alimentação ao Servidor

não quantificável

servidor a atender 100%

não quantificável
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

CAPACITAR PARA CRESCER

•
•
•
•
•

•
•

CENTRO DE BENEFÍCIAMENTO
Atender diretamente as familias que atuam nesta atividade informalmente e sem condições seguras de utilização

•
•

CIDADANIA É DIREITO
Avaliação social para revisão de beneficio por tecnicos da area de Assistência Social, quanto a condição sócio econômica.

•
•

Programa:

Construção e manutenção do Centro de Escarnadeiras de Siri

Restaurante popular

Possibilitar a inserção dos adolescentes e suas familias no mercado de trabalho. Estimular os jovens e adultos a desenvolverem seus próprios negócios através de
noções de cooperativismo e empreendorismo.

Hortas comunitarias

jovem a empregar

Objetivo:

Construção e manutenção do Centro de Benefíciamento de Peixes Salmourados
centro a construir e manter
centro a construir e manter

Compra direta local de alimentos

Programa:
Objetivo:

1

Implantação de cozinhas comunitarias cozinha a implantar 10
horta a implantar 10

Fomento as cooperativas cooperativas a implantar 2
Meu primeiro emprego 300

Cursos de formação e qualificação profissional aluno a atender 1.000

Programa:
Objetivo:

refeição diaria a fornecer

Concessão dos beneficios eventuais de auxilio natalidade e funeral benefício a conceder
Relatório de avaliação com visita domiciliar pessoa a atender

familia a atender 1.000

900
500

300

1
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

COMBATE A VIOLÊNCIA

•
•
• Manutenção da casa de apoio à adolescente
•
•

COMBATE E PREVENÇÃO À MORTALIDADE PERINATAL E INFANTO-JUVENIL
Combater, prevenir e diagnosticar as causas da mortalidade perinatal e infanto-juvenil em nosso município

•
• Campanhas de conscientização a população
• Buscar parcerias com Defensoria Pública e Polícia Civil
• Implantação e manutenção do Comitê Municipal de Prevenção à Morte Materna e Perinatal 1
•

COMÉRCIO E SERVIÇO
Compreender as ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turístico, planejar e fortalecer o desenvolvimento interno do Município

•
• Turismo Rural
• Sinalização Turística
• Trem turistico da Rota do Sol
• Banco de Imagens
• Participação em Eventos
• Organização de Eventos
• Capacitação Turística
•

24

Capacitação continuada de conselheiros e operadores de direito para conhecimento do ECA

12
parceria a buscar 2

Objetivo:
Foruns, debates, encontros e palestras evento a realizar

curso a participar

campanha a realizar

Elaborar material educativo e sócio-pedagógico

Objetivo:

Criação de centros de recuperação

Turismo Pedagógico

Programa:

Programa:

Programa:

Objetivo: Implantação do núcleo de atendimento psicológico, social, pedagógico, saúde e jurídico e capacitação para os guardas municipais, policiais civis e militares,

profissionais da area social, educacional, saúde e de assistência social sobre o ECA

turista a atender

envento a organizar
profissional a capacitar

100%

não mensurável

criança e adolescente a atender 100
Abrigo Temporário ( Casa de Passagem ) criança e adolescente a atender 70

não quantificável

3

100%

cartilha a elaborar 25.000

turista a atender 100%
turista a atender 100%

banco a implantar
8

Comitê à implantar

Capacitação evento a realizar 24

Ecoturismo em São Gonçalo
não quantificável

13

turista a atender 100%

1
envento a participar

público a atender
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL
Consecução do Projeto Comunicar, prover a criação e manutenção de uma sistema de comunicação e de formaçãode imagem, destinado a consolidar,
juntoao povo de São gonçalo, o papel das instituições públicas e privadas que atuam no Município.

•
•
•

COMUNICAÇÃO SOCIAL, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Efetuar divulgação de ato institucional e publicação de ato oficial por meio próprio ou de terceiro

•
•

CONHECENDO A INFORMATICA E A LINGUA ESTRANGEIRA

•
•
•
•

Programa:
Objetivo:

não mensurável não quantificável

não mensurável
não quantificável
não quantificável

não mensurável
encontros tecnicos

Objetivo:

Ampliação e manutenção do Centro de Linguas

Manutenção de atividades de divulgação de publicidade institucional

Workshop
Simpósios

Programa:

Publicação de atos oficiais

livro a adquirir

Iniciar profissionalmente o aluno da rede municipal, complementando sua formação de Ensino Fundamental através de Cursos de Informatica e Lingua Estrangeira
( Centro Interescolar Ulisses Guimarães )

Objetivo:

não quantificável

aluno a atender
Implantação da Biblioteca do CIUG

Convênios de Tecnologia e Educação

ato a divulgar
ato a publicar

não quantificável

1.000
não quantificável

Manutenção do Curso de Montagem de Computadores kit TV escola curso a manter 1

Programa:

não quantificável

convênio a realizar
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CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Preservar através de fiscalização, o uso de rios e mananciais, bem como desenvolver atividades de conservação de rios e canais

•

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO
Manter atividades de contenção de encostas e tratar áreas de risco

•

CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO
Complementar pagamento de plano de saúde para assistência médica ao servidor Legislativo

•

CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária

•

CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG
Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em Lei

•

CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS
Contribuir para a Previdência Social sobre os Valores pagos na contratação de serviços pessoais

•

não quantificado

100%

Km2 a tratar

Programa:

servidor optante a atender

Objetivo:

Macrodrenagem da bacia e sub-bacias dos rio Guaxindiba e Alcântara
Objetivo:

Programa:
Objetivo:

m2 a conterExecução de obras de contenção de encostas

10

Obrigações tributárias e contributivas - INSS/RPCI

Programa:

Objetivo:

Objetivo:

Programa:

servidor a atender

Contribuições patronais para o INSS

Contribuições patronais para o IPASG

servidor a atender

não mensurável não quantificável

100%

Objetivo:

100%

Programa:

Complementação de pagamento para o plano de saúde

Programa:
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Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

CONVIVENDO SEM DROGAS
Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas.

•
•
• Juventude sem drogas - curso de agentes multiplicadores jovem a treinar
• Drogas nada haver - Meu corpo é TDB ( tudo de bom) - Campanha nas escolas aluno da rede a atender
• Prevenindo com arte
•

COORDENADORIAS REGIONAIS
Implantar e manter as atividades administrativas e operacionais das Coordenadorias Regionais para melhoria do atendimento
e prestação de serviços ao público.

•
•

Objetivo:

Programa:

Prevenção é proteção - Orientação familiar

Manutenção das ações de combate ao uso e abuso de drogas
Objetivo:

5.000criança e adolescente a atender

coordenadoria a implantar 12

família a orientar

Conhecer para reconhecer - Seminários, workshop e palestras cursos

Programa:

500

300
3.000

2.000profissionais a treinar
não mensurável não quantificável

Manutenção das atividades administrativas e operacionais das Coordenadorias Regionais não mensurável não quantificável
Implantação e equipamento das Coordenadorias Regionais
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Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

CRESCENDO E VIVENDO COM DIGNIDADE - JUVENTUDE 10!

•
• Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano (PSB )
• Programa Sentinela ( PSEMC )
• Projeto Jovem Gonçalense ( PSB )
• Convênio com abrigos para crianças e adolescentes
• Projeto Unidunitê - Mais informações para você
• Protegendo, ressocializando e reintegrando
•

DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADES
Desenvolver e manter atividades preventivas dos efeitos de cheias e inundações, incêndios, deslizamentos e outras calamidades,
bem como medidas de atendimento emergencial à população atingida

•
• Divulgação e Campanhas educativas e preventivas com maior entrosamento da subsecretaria de obras,

Infra-Estrutura e Meio Ambiente, a Defesa Civil e a Sociedade Gonçalense
•
•

100
criança e adolescente a atender

criança e adolescente a atender 120

20
não quantificável

Equipamento de deslocamento, comunicação e socorro

600

200

Objetivo:

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ( PSEMC )

Implantação e Manutenção de Centro de Multiplas Atividades

Bolsa Moradia para atender famílias atingidas por calamidade

200

250
centro a implantar e manter 1

adolescente a atender

adolescente a atender

criança e adolescente a atender
criança e adolescente a atender

Objetivo:

Manutenção das atividades preventivas dos efeitos das calamidades e socorro a população

não mensurável

não mensurável

Programa:

família a atender

não quantificável

Programa:

não quantificável

Desenvolver ações voltadas para a população infanto-juvenil que viabilizem o seu desenv. pleno, garantindo-lhe os direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente e na Lei Organica da Assist. Social.

equipamentos a adquirir

1.200criança e adolescente a atender
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Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

DESBUROCRATIZAR É FÁCIL
Criar mecanismos para simplificação e desburocratização dos atendimentos prestados pelos órgãos que compoem a Administração Municipal

•
•

DESPORTO E LAZER
Incentivar as atividades esportivas amadoras, estudantis e comunitárias, auxiliar na preparação de atletas nas diversas modalidades

•
• Criação de núcleos comunitários esportivos
• Construção de quadras polivalentes nos Bairros
•

DIÁLOGO EM AÇÃO

•
• Seminarios, foruns e conferências
•

quadras a construir . 4

Objetivo:
Programa:

Programa:

Manutenção das atividades esportivas praticadas por profissionais amadores ou estudantes da rede de ensino

norma a editar

conselho a manter

esportista a atender

comunidade a atender

Objetivo:

Editar normas e procedimentos para simplificação do atendimento

Manut. das Secretarias Executivas e da Infra-Estrutura dos Conselhos CMAS, CMDCI, CMDM, COMAD e COPED
36

100%

100%

nucleo a criar . 1

não quantificável
não mensurável não quantificávelBuscar parcerias com a FIRJAN, SEBRAE e Órgãos Públicos

5

Programa:

Capacitação de Conselheiros

Atender aos Conselhos Municipais com material informativo, de expediente e administrativo, objetivando a melhor qualidade de funcionamento dos mesmos.

12
evento a participar

Objetivo:

evento a participar

Eventos de Lazer
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Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

DIFUSÃO CULTURAL
Incentivar e desenvolver atividades direcionadas para a captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural

•
•
•
•
• Cursos Livres
• Teatro e Dança
• Calendario Musical
• Incentivo a Leitura
• Manifestações Culturais Populares
• Manutenção da Escola de Musica Pixinguinha

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
Educar de modo preventivo alunos de 1º e 2º graus e profissionais de transportes

•
•
•

EMPREENDORISMO JUVENIL - JOVENS TALENTOS
Possibilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho através de estratégias de capacitação.

•

1
1

Programa:

escola a manter 1

1.000

Programa:
Objetivo:
Possibilitar a inserção de jovens no mercado

Divulgação e campanhas educativas e preventivas

teatro a manter

Palestras para os profissionais de transporte

Manutenção da Casa das Artes

aluno a atender

jovem a capacitar

curso a realizar
evento a realizar

profissional a atender

12

5.000

casa das artes a manter

120.000

7
evento a realizar

Palestras e formação do Guarda Mirim

Festival de teatro, música, dança, circo e feira de artes evento a realizar

evento a realizar

Manutenção doTeatro George Savallia Gomes

não quantificávelnão mensurável

Projeção audiovisual e multimídia 100%público a atender

Programa:
Objetivo:

17

Objetivo:

11
evento a realizar 12

16
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

ENGENHARIA DO TRÂNSITO
Manter e ampliar as atividades relacionadas com sinalização das vias, fiscalização do tráfego e educação do trânsito

•
•
•
•
•

ESPAÇO CIDADÃO - RECONSTRUINDO VIDAS

•
•
•
•
•

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR
Ampliar a oferta de salas de aula e melhorar as condições físicas da rede de ensino

•
•
• Construção e reforma de quadras Poli Esportivas nas unidades escolares
• Construção de Centro Poli Esportivo

não quantificável
não quantificável

Instalação e manutenção de espaços fisicos nas comunidades

120
jovem a atender

Objetivo:

Pesquisar a demanda apresentada nas comunidades jovem a atender

2.800

Contribuir para novas perspectiva de vida, a partir de discussões temáticas que envolvem o cotidiano de crianças e adolescentes pertecentes a rede de ensino.

Evidenciar as demandas apresentadas pelas comunidades e as inovações no ambito profissional

Programa:

1.000

800

15.000

não quantificável

Programa:

Implantação de unidade móvel automatizada para inspeção técnica veicular dos transportes públicos

Manutenção e operacionalização da engenharia, educação e fiscalização do trânsito
Objetivo:

Objetivo:

Manutenção e expansão do controle de infrações de trânsito

não mensurável

veículo a rebocar

ponto a instalar e manter não quantificável

multa a aplicar
unidade móvel a implantar

Expansão, modernização e manutenção das sinalizações semafórica, vertical e horizontal

Manutenção e expansão dos serviços de reboque e do depósito público

encontro a realizar
jovem e adolescente a atender

unidade a atender
desapropriação a realizar

quadra a construir e reformar

Fórum de discussões

15
30

centro a construir

40

criança e adolescente a atender
Eventos e Seminarios

Desapropiação de terrenos e edificações para uso escolar e de creches
Ampliação, construção, reforma e restauração de unidades escolares

Programa:

2

2
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CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE
Melhorar as condições físicas da rede existente e ampliar o atendimento

•
•
•
•

FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
Contribuir com o programa de formação do patrimônio do servidor público

• Pagamento de parcelamento do PASEP
•

FRUTIFICANDO NA MELHOR IDADE
Possibilitar a reintegração do idoso na sociedade através de atividades que permitam a socialização, evitando dessa forma a exclusão social.

•
• Núcleo especial de atendimento à terceira idade ( PSEMC )
• Abrigo Municipal para a terceira idade ( PSEAC )
•
•

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Reunir autoridades e a sociedade civil organizada para discutir, propor e realizar ações que visem ao desenv. da cidade e a geração de trabalho e renda

•

Implantação de Centro de Referência em Reabilitação e fabricaçaõ de próteses e órteses

Objetivo:

Contribuições para o PASEP

Convênio com abrigos para idosos

Manutenção das ações de fomento aos programas e projetos na área do trabalho

Cultura, esporte e lazer para a terceira idade ( PSB )

Objetivo:

Programa:

servidor a atender

Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades hospitalares e laboratoriais unidade a atender

posto a adaptarAdaptação dos postos de saúde para os programas de saúde de família e atendimento 24 horas em todos os Postos

Objetivo:

Programa:

Programa:

centro a implantar
100%

não quantificável
Adaptação da Unidade SANDU como centro de referência da mulher com atendimento 24 horas 1centro a adaptar

1

12

5

idoso a atender 500
abrigo a atender 1

centro a atender
3núcleo a atender

100%

500idoso a atender

não mensurável não quantificável

parcela a quitar

Programa:
Objetivo:
Centro de convivência da terceira idade ( PSB )
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GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico suporte à formulação de política de educação

•
•

GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO NAS DIVERSAS FUNÇÕES
Desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico suporte à formulação das políticas das diversas funções
de governo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Implantação e manutenção do sistema de estatística agrícola, pesqueira e sócio-econômica do Município
• Criação e manutenção do grupo de atividades coordenadas de Defesa Civil (GRAC-SG)
• Criação e manutenção do Conselho de Entidades Não Governamentais para ações de Defesa Civil (CENG-SG)
• Implantação do Plano Diretor de Defesa Civil
• Implantação e manutenção do projeto Quakidade Total

Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública reunião a realizar 12

não quantificável
não mensurável não quantificável

não mensurável não quantificável
não quantificável

Manutenção administrativa do CMDCA não mensurável não quantificável

Manutenção dos Conselhos Tutelares
reunião a realizar

12

não quantificável

reunião a realizar

Objetivo:
Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, Nutrição Escolar e Controle Social
Manutenção dos Conselhos Escolares

Manutenção do Conselho Municipal de Urbanismo ( COMURB )
Manutenção do Conselho Municipal de defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável ( COMMADES )

não mensurável

Programa:

Manutenção dos serviços de controle, preservação e educação ambiental

Manutenção do C.M.D

Implantação do plano diretor de urbanismo
30%Banco a implantar e manter

sistema a implantar e manter

não mensurável

Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objetivo:

reunião a realizar 12

não mensurável

não mensurável

2

Gerenciamento das unidades de conservação

Formação e manutenção de banco de dados estatísticos, geográficos, sócio-econômicos e urbanos

Manutenção do Conselho Municipal de Turismo
12

reunião a realizar
reunião a realizar

Programa:

reunião a realizar

não quantificávelnão mensurável

12

12

reunião a realizar
12

não quantificável

12

12
reunião a realizar

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Página 16 de 30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
Desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico suporte à formulação da política de governo para a saúde
pública, implementada pelas diversas Unidades

•

HORTAS ECOLÓGICAS EM ESCOLAS PÚBLICAS
Incentivar o alunado a construir uma horta ecológica em sua escola, promovendo o aumento da renda familiar e melhoria das condições de vida

•
•

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em próprios municipais ou imóveis locados

•
•

INATIVOS E PENSIONISTAS
Efetuar pagamento de inativo e pensionista a ex-servidor ou beneficiário da Administração Municipal

•

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
Aplicar a tecnologia da informática à educação, através de programas específicos

• Manutenção das diversas atividades do programa Informatica na Educação
•

horta a implantar

rede a atender

12

Programa:
Objetivo:

Ex-servidor e beneficiário a atender

Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública
Manutenção da iluminação em imóveis próprios e locados

Incentivar a utilização de culturas alternativas

Programa:
Objetivo:
Formar parceria com a Emater

Objetivo:

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

imóvel a atender

Objetivo:
rede a manter

não mensurável

Objetivo:
Programa:

Pagamento de inativos e pensionistas

Programa:

Programa:

Informática educativa aplicada ao aluno com necessidades especiais

100%

não quantificável
não quantificável

reunião a realizar

sala a instalar

100%

100%
15
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INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS
Dotar de infra-estrutura e manter equipamentos necessários ao processo de desenvolvimento urbano

•
•
•

INTERVINDO COM QUALIDADE
Qualificar a intervenção social dos profissionais que atuam na Assistência Social, buscando assegurar a efetividade das ações.

• Forum de capacitação de gestores e trabalhadores de Assistência Social
•
•

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Atender alunos portadores de necessidades educativas especiais tendo em vista os fundamentos da educação inclusiva

•
• Projeto Equoterapia e Hidroterapia
•

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Atender crianças na faixa de idade de 0 a 6 anos

•
•

1unidade a implantar e manter

Objetivo:

Manutenção das atividades da educação pré-escolar

Objetivo:

Programa:

Divulgação de demonstrativos, prospectos e folderes

Manutenção de atividades para atendimento aos portadores de necessidades especiais

Objetivo:

Construção de pontes e pontilhões

Capacitação continuada em serviços - Cursos, Seminários e Conferências

Aquisição de equipamentos para a Usina de Concreto
Canalização de Rios

Programa:

Programa:

Implantação e manutenção do Centro de Integração Municipal - PNE

escola a atender
Objetivo:

Manutenção e fiscalização de creches 100%creche a fiscalizar e manter
100%

rio a canalizar

100%

equipamento a adquirir 57

não mensurável

20.000

2

2
evento a participar 5

não quantificável
aluno a atender

encontro a realizar

100

material a distribuir

m2 a construir

Programa:
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MANUTENÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
Manter e ampliar as unidades industriais para aumento de produção de massa asfáltica e artefatos de concreto

•

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEF
Manter as atividades voltadas para o ensino fundamental com a utilização dos recursos do FUNDEF

•
•
•
•
•
•
•

MARICULTURA
Expandir de forma produtiva a agricultura através da utilização de áreas marinhas legalizadas

•
•

MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS
Atender a população de baixa renda possibilitando o acesso e a melhoria de habitação

•
•

60

Programa:

100%

5
100%

12

não quantificável

não mensurável

1
100%

não quantificável
estrutura a construir 1

reunião a realizar

família a atender

servidor a atender

não mensurável

servidor a atender

imóvel a adquirir

escola a atender

família a atender

Construção de estrutura flutuante
Objetivo:

Captar recursos através de linha de financiamento

não quantificável

Programa:

Ampliação, construção, reforma e restauração de imóveis

Objetivo:
Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais

Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação

Programa:

Objetivo:
Habitar Brasil / Casas populares / CEF / BID / PMSG

Fornecimento de vale transporte aos servidores

servidor a atender

servidor optante a atender
Manutenção do Conselho Municipal para acompanhamento do FUNDEF
Pagamento de salário-família

Melhoria da habitabilidade em assentamentos subnormais ou habitacionais irregulares

Programa:

Contribuições patronais para o IPASG

Objetivo:
Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino fundamental 100%
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MELHORIA DE CONDIÇÕES E INFRA-ESTRUTURA URBANA
Dotar de infra-estrutura as áreas urbanas, possibilitando a melhoria na qualidade de vida e possibilidade de expansão

•

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA
Reaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização dos procedimentos administrativos

•
•
• Aquisição de software de Gestão Pública
• Reestruturação da Rede com rotinas de segurança
• Interligação de todas as Secretarias Municipais
•
•
•
•
• Informatização dos diversos setores da SEMTRAN setores a informatizar
•
•
•
•
•
•
• Implantação e manutenção do Projeto de Qualidade Total
• Informatização, aquisição e manutenção de equipamentos para os setores da Defesa Civil

projeto a realizar

unidade a modernizar

não quantificávelbem a adquirir

não quantificável
não mensurável não quantificável
não mensurável não quantificável

bem a adquirir

100%

1

100%unidade a modernizar

equipamento a adquirir não quantificável

60%

60%

Modernização administrativa da SEMAD

Setores a informatizar

100%
unidades administrativas a atender

4
não quantificável

7

6

Aquisição de computadores e periféricos

5unidade a instalar e manter

não mensurável

100%

população a atender

linha a instalar e manter

não mensurável não quantificável

Manutenção de equipamentos de informática

Objetivo:
Implantação do plano Diretor de Informática

Implantação e manutenção de terminais de consulta e sistema call center - atendimento 0800

unidade a modernizar
Aquisição de equipamentos para a modernização tributária

unidade a atender

Modernização da saúde com a implantação do cartão SUS

Programa:

Modernização da Administração Tributária - Recursos PMAT/BNDES/PMSG
Modernização do sistema de controle do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário

Implantação e manutenção da Procuradoria Itinerante

Implantação de técnicas de gerenciamento da saúde

Programa:
Objetivo:
Projetos especiais na área de urbanismo

20Aquisição de instrumetos e aparelhos de informatica para SEMIURME equipamento a adquirir

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Página 20 de 30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
CHEFIA DE GABINETE

Programas e Ações Produto / Unidade Medida Metas

Metas e Prioridades para o Exercício de 2006
(art. 165, § 2º da Constituição Federal )

MUITO ALEM DOS NÚMEROS

•
•

NOSSA FAMÍLIA
Implementar a Política Nacional de Assistência Social, através do desenvolvimento de ações de proteção social básica e especial,

tendo como base o núcleo de atendimento a familia, visando sua inclusão social através da rede socioassistencial.
•

•

•

•

•

•

OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE

•
• Oficinas Culturais
• Atividades esportivas e de entreterimento
• Palestras educativas
•

1.000

2.200

1.500

Criar o Ponto de Referência da Juventude, que propiciará aos jovens, oportunidades de se desenvolverem educacionalmente, oferecendo atividades culturais e
esportivas.

jovem a atender 200

22

jovem a atender 1.500
jovem a atender

reunião a realizar

Objetivo:

família a atender 600

Objetivo:

família a atender 600

Implementar um Sistema de Informação Municipal integrado de forma a mensurar a eficiência e a eficacia das ações previstas na Política de Assistência Social.

jovem a atender

Programa de atendimento integral familia - PAIF/RJ

Programa Bolsa Familia - coordenação de programas e outros
Manutenção dos núcleos de atendimento a família - NAF

Audiência da Juventude

Núcleo de Apoio Educacional - Monitoramento realizado por jovens

Programa Bem-Viver Familia ( atendimento e acompanhamento às familias beneficiarias de programas sociais )

Programa:

Manutenção e locação de imóveis dos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Programa:

Objetivo:

equipe de coordenação a atender 1

instituição a avaliar

600

familia a atender
não mensurável não quantificável

Programa:

Programa de atendimento integral familia - PAIF/Federal familia a atender

1
Mapeamento e avaliação dos serviços da rede conveniada
Implantação e manutenção de central de regulação de vagas central a implanta e manter

60
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
Manter atividades de divulgação do acervo histórico, arqueológico, livros e documentos e outros bem como a sua preservação

• Preservação do Patrimônio Cultural
• Implantação dos Cursos : Conhecendo São Gonçalo e História de São Gonçalo

PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE
Adquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação

•
•
• Aquisição de imóveis para a sede do IPASG
•
•
• Construção de Teatro
• Aquisição de imóvel para Junta Militar de São Gonçalo
• Construção e instalação de depósito para bens apreendidos - Posturas
• Construção do Centro Municipal de Zoonozes
• Construção do Novo Centro Administrativo ( Poder Executivo e Poder Legislativo )
• Construção do Centro de Excelência de Trânsito
•

2

4

centro a construir 1

cursos a implantar

1

1

2
1

6

não quantificável

1

não quantificável

veículo a manter

100%imóvel a atender

imóvel a adquirir
Aquisição e manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes veículo a adquirir e manter
Manutenção de veículos leves e de sinalização viária

Ampliação, construção, reforma, restauração e conservação de imóveis próprios e locados

teatro a construir

centro a construir

pólo a atender

imóvel a adquirir

Programa:

Reforma e reaparelhagem do Pólo Municipal de Vista Alegre

Objetivo:

Aquisição de imóveis por compra ou desapropriação imóvel a adquirir
2

100%
Objetivo:

Programa:

imóvel a construir

sala a construir

patrimônio a preservar
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PEIXARIA ITINERANTE
Atender demanda por pescado da população carente levando o produto diretamente a estes consumidores

•

PENSÃO POR SENTENÇA JUDICIAL
Efetuar pagamento de pensão determinada em sentença judicial

•

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO
Criação e consecução de um planejamentoi ntegral,abrangente: Administrativo, Econômicos, Sociais e Fsico

•
• Cursos de capacitação para o poder local
• Oficinas
• Diagnosticos
• Fórum
•

1

Programa:

Pagamento de pensões

Objetivo:
Aquisição e manutenção de veículo com carroceria climatizada veículo a adquirir

Programa:

100%beneficiário a atender
Objetivo:

Revisão do Plano Diretor da Cidade

Plano de desenvolvimento integrado e auto sustentado

atualizar Plano Diretor

progr./projetos/acão

Programa:
Objetivo:

1
não mensurável não quantificável

evento 1
não mensurável

encontros a realizar 12
pesquisa 4
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PLANTÃO SOCIAL
Assessorar e executar as ações do município de acordo com os projetos: " De volta para minha terra "; " Carência Alimentar " e " Auxílio Moradia "

•
• Suplementação Alimentar - Fornecer alimentação em carater emergencial
• Cidadania Emergêncial - Ações públicas para fornec. de documentos e orientação para os direitos da cidadania
•

PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS E IMUNOPREVENÍVEIS
Prevenir e manter o controle de doenças transmissíveis e as passíveis de imunização

•
• Manutenção das Atividades de combate ao Aedes Aegypti
• Manutenção do Programa de Ações e Metas DST / AIDS
•

PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
Efetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência ao servidor

•
•

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Manter o repasse do Programa no âmbito da rede Municipal

•

passagem a atender

4
Auxilio Moradia - Fornecer material de construção para pequenos reparos em habitações simples

Objetivo:

não quantificável

100
não quantificável

36

2.662
Objetivo:
Manutenção das ações de prevenção, controle e assistência aos portadores de doenças transmissíveis e epidemiológica

Ampliação e manutenção das vacinações de rotina e de campanha

familia a atender

Programa:

Pagamento de salário família

Programa:

De volta para minha Terra - Retorno das Familias Migrantes a sua Terra Natal

pessoa a atender
pessoa a atender

cesta basica a fornecer
evento a realizar

Programa:

Repasse de recursos financeiros - FNDE/PMSG
Objetivo:

42.000

escola a atender

Pagamento de benefícios assistenciais diversos

pessoa a vacinar

Programa:

Objetivo:

100%
100%

pessoa a atender

100%

348.552

servidor a atender
servidor a atender
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PROMOÇÃO DE ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS
Promover a integração entre Procuradores Municipais, identificando prioridades, falhas e necessidades dos Municípios

•

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
Realizar e promover eventos tradicionais da cidade

• Feira de Negócios do Município de São Gonçalo
• Dia do Pescador e do Agricultor
• Dia da emancipação do Município ( 22 de setembro)
• Corpus Cristis - confecção de de tapetes
• Marcha de Jesus com os evangélicos
• Carnaval - desfile das escolas de samba
• São Gonçalo está na Moda

PROMOÇÃO DO TURISMO
Fomentar atividades voltadas para o desenvolvimento do turismo histórico, cultural e ecológico divulgando as potencialidades municipais

•

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Implantar e manter atividades de correção de áreas ou terrenos urbanos alagados ou sujeitos à erosão, ou anteriormente ocupados por
atividades de mineração e revitalizar áreas para o exercício de atividades econômicas e habitacionais

•
•

1

dia a comemorar 1

dias a comemorar não quantificavel

Objetivo:

feira a criar 1

dia a comemorar 1

evento a realizar 1

Objetivo:
Programa:

30%
Revitalização do Bairro Alcântara

2

não quantificávelpúblico a atingir

1

encontro a realizar

Objetivo:
Programa:

área a revitalizar 50%
Reurbanização da orla de São Gonçalo área a reurbanizar

Encontro de Procuradores

Programa:
Objetivo:

Divulgação das potencialidades turísticas do Município

dia a comemorar

Programa:

dia a comemorar
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REFLORESTAMENTO E PROTEÇÃO DA FLORA
Manter os serviços de fiscalização e combate ao desmatamento predatório, recompor a vegetação através do plantio de mudas e sementes

•

REFORMA ADMINISTRATIVA
Modernizar a estrutura funcional da Administração Municipal, com a conseqüente valorização do funcionalismo e melhoria
da operacionalidade no atendimento aos munícipes.

•
•
•

REINSERÇÃO FAMILIAR
Atender crianças e adolescente na faixa etaria de 07 a 14 anos, em situação de riscos pessoal e social, vítimas de violência
doméstica, fisica, psicológica e / ou sexual abrigadas ou não, promovendo a sua reintegração no seu núcleo consanguineo
ou, em grupo substituto, com o intuito de oferecer-lhes uma vida familiar e social

• Levantamento da demanda junto às Instituições para cadastro
•
•

RIO SIMPLES
Reunir em um mesmo espaço o maior número de serviços públicos e / ou concedidos para melhor atendimento ao público.

• Formalizar parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico para a sua implantação
•

RODA DO SABER

• Levantamento das necessidades junto aos conselheiros e profissionais
•
•

pesquisa a realizar
Cursos ( Capacitação Continuada ) curso a participar 4

não quantificavel

Reflorestamento e sinalização de áreas verdes

Programa:

vagas a suprirConcurso Público para diversas áreas

família a atender

criança a cadastrar

não quantificável

grupo de estudo a implantar 4

Objetivo:

Concurso Público para diversas áreas do IPASG

Objetivo:

Supervisão Continuada

Contactar as familias de crianças e adolescentes institucionalizados ou não

Programa:

Objetivo:
Programa:

Implantar e implementar um programa de capacitação e supervisão continuada para conselheiros e profissionais que atuam na defesa, promoção e garantia dos
direitos das criança e adolescente

Programa:

300Buscar parcerias para a manutenção dos núcleos familiares

100%

família a contactar 200

Programa:

60%

200

servidor a atender

concurso a realizar 1

Objetivo:

Implantação do Plano de Cargos e Salários

área a preservar

1
Buscar parceria com o setor privado para instalação fisica do projeto m² a disponibilizar 500

Objetivo:
parceria a formalizar
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SAIA DA RUA ! EM BUSCA DE UMA OPORTUNIDADE
Estimular crianças / Adolescentes à mudanças de hábitos e atitudes, buscando a melhoria da qualidade de vida numa
estreita relação entre a família, a escola e a sociedade

• Contrução de uma ação de proteção social
•

SANEAMENTO BÁSICO
Manter os serviços de operação dos sistemas de esgotamento sanitário, ampliar a rede de coleta e deposição de resíduos sólidos e drenagem destinada
a melhoria das condições sanitárias

•
•
•
•

SÃO GONÇALO COMERCIAL - REVITALIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS COMERCIAIS
Promover ações de apoio e requalificação dos aglomerados comerciais de rua, melhorando a sua atratividade e competitividade.

•

SÃO GONÇALO EFICIENTE
Abilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência e promover sua integração a vida comunitaria

•
•
•
•

1

reestruturação a executar 40%Reestruturação urbana do Shopping a ceú aberto de Alcântara

Programa:

Programa:

Expansão da rede de drenagem
Criação de Convênio com o CREA/RJ, Criação da Engenharia Pública

1.000

20

200ppd a atender

Profissionalização aos adolescentes e adultos com deficiência

Iniciação esportiva e lazer para pessoa portadora de deficiência - PPD ( PSB )
Convênio com a rede municipal de atenção e atendimento especializado ao PPD

familia a atenderInstalação de espaço fisico para atendimento

convenio a realizar

Objetivo:

rede a atender (Km)

Objetivo:

rede a atender (Km)

Programa:

Manutenção da rede de microdrenagem

Programa:

3rede a atender (Km)

criança e adolescente a atender
600

Objetivo:

12
Recuperação, implantação e extensão da rede de abastecimento de água e da rede de esgoto sanitário

Objetivo:

Implantação e manutenção de Centro de Atendimento para Criança Deficiente centro a implantar e manter 1
ppd a atender

ppd a atender 1.900

150
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SÃO GONÇALO - MULHER

•
•
•
•
•

SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL
Efetuar pagamento de dívida decorrente de sentença judicial

•
•
•

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM ENTIDADES PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS
Efetuar pagamento de dívida decorrente de despesa realizada em exercício anterior com entidade privada não financeira

•

SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS
Efetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o Instituto Nacional de Seguridade Social

•

não mensurável

Programa:

100%

não quantificável

100%
processo judicial a atender

parcela a quitar

processo judicial a atender
processo judicial a atender

Programa:

Objetivo:

Pagamento de precatórios, sentenças e decisões judiciais

Programa:

Pagamento de sentença judicial ao servidor do Legislativo

Objetivo:
Pagamento de parcelamento com o INSS 12

100%

200

Reconhecimento e pagamento com despesas de exercícios anteriores

Pagamento de débitos judiciaisde pequeno valor ( EC 37/02 )
Objetivo:

Objetivo:

Fala Mulher Gonçalense - Ouvidoria para a mulher ( 0800 )

Transversalizar a abordagem de gênero nas politicas sociais desenvolvidas pala SMDST, para promoção de ações afirmativas que assegurem a equidade de gênero.

Manutenção do CEOM - Zuzu Angel ( PSEAC )

Implantação dos Polos avançados de orientação a mulher
Cursos diversos para mulheres

Programa:

mulher a atender 1.000

call center a instalar 1
Implantação e manutenção de Casa Abrigo para mulheres

polo a implantar 4

mulher a atender 60
mulher a atender
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SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE FOMENTO
Efetuar pagamento em cumprimento a parcelamento de dívida com o FGTS e com instituição financeira decorrente de
financiamento

•
• Outros encargos sobre a dívida por contrato
•

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Manter e ampliar os serviços de varrição, coleta e destinação do lixo: manter o aterro sanitário

•
•

SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Manter e ampliar o atendimento à população com serviços funerários

•

TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS E ABRIGOS INTERMODAIS
Implantar e manter terminal rodoviário e abrigos intermodais no corredor de transporte

•
•

Objetivo:

Pagamento de financiamento com a Caixa Econômica Federal

Programa:

terminal rodoviário a construir 1

100%
100%

12

população a atender
Operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário

Pagamento de parcelamento do FGTS 12
não quantificável

parcela a quitar

parcela a quitar
não mensurável

Programa:

abrigo a instalar e manter

lixo coletado a tratar

Programa:

cemitério a manter

Objetivo:

Varrição e coleta de lixo

Objetivo:

20

5Ampliação e manutenção dos cemitérios públicos municipais

Objetivo:
Programa:

Construção de Terminal Rodoviário
Implantação e manutenção de abrigos intermodais
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TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS
Implantar ações que promovam tratamento para Dependentes Químicos

• Implantação e Manutenção de Clínica para tratamento e recuperação de dependentes químicos
•
•

TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS
Manter e ampliar os serviços de parques e jardins, arborizar ruas, logradouros e áreas públicas

• Contrução de Parque Municipal Eco-Científico
•
•
•
•

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, conseqüentemente melhor prestação de serviço
ao público

•
•

UNINDO FORÇAS
Atendimento sócio-psicológico às famílias de baixa renda que necessitem de ajuda alimentar imediata e conscientizá-las da
necessidade da busca pela garantia de seus direitos

•
•

1

40
pacientes a atender

4
Ampliação e manutenção do serviço de arborização em áreas públicas

mobiliário a substituir

Urbanização dos corredores viários corredor a tratar

Criação de novo mapa dos logradouros que são corredores viários mapa a criar 1

parque a construir

Treinamento e capacitação de profissionais da rede de ensino profissional a treinar

Programa:
Objetivo:

muda a plantar

100%

20%

Programa:

Objetivo:

Cadastramento de familias após diagnóstico sócio-econômico - Visando auxilio alimentar

Substituição e ampliação do mobiliário urbano

1500

Treinamento e capacitação de servidores

familia a atender

servidor a treinar

Firmar parceria que possam contribuir mensalmente com cestas básicas e / ou leite em pó

Objetivo:

cesta básica a distribuir não quantificável

não quantificável

5.000

Programa:

clínica a implantar 1
Celebrar convênios com abrigos e centros de Terapia ocupacional para atender a dependentes pacientes a atender

Programa:
Objetivo:

Atendimento ambulatorial para dependentes químicos no PAM de Alcantara e Hospital Luiz Palmier não quantificável
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VALE TRANSPORTE
Fornecer auxílio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho e trabalho/residência.

•

VEM COM A GENTE

•
•
•

VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
Manter e ampliar a pavimentação de vias,construção e reforma de praças e demais logradouros urbanos

•
• Duplicação e restauração de avenidas
•

VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIO
Manter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público através da Guarda Municipal

•
•
•

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Manter e ampliar as ações típicas da vigilância sanitária e controle da saúde pública

• Campanha de vacinação no combate da febre aftosa e brucelose
•

não quantificávelvacina a aplicar

Programa:
Objetivo:

visitas a efetuar 1.200Manutenção e ampliação das ações típicas de vigilância sanitária

35unidade a construir

Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Guarda Municipal

Construção e alojamentos, cabines e abrigos para viaturas
equipamento a adquirir 200Equipamentos de deslocamento, comunicação e apoio

Objetivo:
não quantificável

Programa:

não mensurável

Fornecimento de vale transporte aos servidores

Objetivo:

Objetivo:

adolescente e adulto a atenderPrestação de serviços de qualificação e resgate da cidadania

adolescente e adulto a atender

Programa:

avenida a duplicar e restaurar 2
avenida a implantar 2Implantação de Avenida Canal sobre Rios

100%

Km a atender 100

servidor optante a atender

400
50

Implementar no Município uma casa de passagem para atendimento à população que vive nas ruas. Reinserção desta população junto a familia e a sociedade.

Implantação e manutenção de Centro de Referência para a população de rua 100
Convênio com Albergue para adultos adulto a atender

Infra-estrutura, pavimentação, recuperação de vias urbanas e praças

Programa:

Programa:

Objetivo:
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