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

1 002 Apoio à 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 

1 006 Aquisição de veículos leves para o instituto de previdência

1 007 Buscar parceiras com a defensoria pública da polícia civil 

1 008 Capacitação das comunidades ligadas à pesca e à 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 município

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 auxílio-alimentação ao servidor

1 022 Fornecimento de vale-transporte aos estudantes do município

1 023 Implantação de atividades esportivas e de entretenimento

1 024 Implantação de oficinas culturais

1 025 Implantação de palestras educativas para jovens e adolescentes

1 026 Implantação de plano 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 e revitalização 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 múltiplas atividades

1 038 Implantação do projeto fala mulher gonçalense

1 039 Implantação do projeto meu primeiro emprego

RELAÇÃO DE PROJETOS



RELAÇÃO DE PROJETOS

1 040 Implantação dos pólos avançados de orientação à 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 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 

1 049 Plano diretor de transportes municipais e plano diretor integrado

1 050 Projetos especiais na área de urbanismo

1 051 Promoção de eventos relacionados à pesca e à 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 

1 055 Implantação do projeto capacitar para empreender seu próprio negócio


