
2 001 Abordagem social

2 002 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI

2 003 Adequação e manutenção das unidades móveis de atendimento odontológico

2 004 Adequação e manutenção dos centros de especialidades ambulatoriais

2 005 Ampliação das atividades físicas nas praças

2 006 Ampliação e manutenção da merenda escolar na rede de ensino

2 007 Ampliação e manutenção das equipes de consultório na rua

2 008 Ampliação e manutenção das equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família

2 009 Ampliação e manutenção de cemitérios públicos municipais

2 010 Ampliação e manutenção do serviço de arborização de áreas públicas

2 011 Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades básicas de saúde

2 012 Ampliação, construção, reforma e recuperação de unidades da atenção especializada, hospitalar, urgência e emergência

2 013 Apoio e incentivo às atividades culturais e artísticas

2 014 Apoio e incentivo às atividades turísticas

2 015 Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento das creches voltadas para o ensino infantil

2 016 Aquisição, manutenção, ampliação, construção, reforma e equipamento de imóveis próprios e locados

2 017 Assistência às crianças alocadas nas famílias

2 018 Assistência às populações afetadas

2 019 Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco social

2 020 Atendimento a mulher através de parcerias com instituições

2 021 Atendimento a pessoa com deficiência através de parcerias com instituições

2 022 Atendimento a pessoa idosa através de parceria com instituições

2 023 Atendimento médico e saúde preventiva dos segurados do IPASG

2 024 Atendimento no centro municipal de referência ao idoso, mulher e pessoa com deficiência

2 025 Atividades que promovam prevenção, atenção e acompanhamento à dependência química

2 026 Auxílio no transporte dos servidores

2 027 Avaliação de riscos de desastres

2 028 Benefício de Prestação Continuada - BPC

2 029 BPC na Escola

2 030 Cadastramento de entidades que atendam idosos, mulheres e pessoas com deficiência

2 031 Cadastro de residências populares

2 032 Campanha de prevenção ao tabagismo, álcool e outras drogas

2 033 Campanha de vacinação no controle de febre aftosa e brucelose

2 034 Capacitação de servidores e responsáveis dos alunos da rede escolar municipal e estadual

2 035 Capacitação para inclusão produtiva

2 036 Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política nacional de assistência farmacêutica

2 037 Capacitação para qualificação dos profissionais nas ações da política nacional de atenção básica

2 038 Centro de referência especializado para população em situação de rua - Centro POP

2 039 Centro Dia

2 040 Complemento de plano de saúde do servidor do Legislativo

2 042 Contribuições para o PASEP
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2 043 Contribuições patronais para o FGTS 

2 044 Contribuições patronais para o INSS

2 045 Contribuições patronais para o IPASG

2 046 Convênio de estágio

2 047 Criação e manutenção do centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas

2 048 Criação e manutenção do Programa "Porta a Porta"

2 049 Criança Feliz

2 050 Curso de libras básico

2 051 Defesa da municipalidade

2 052 Desenvolvimento científico e tecnológico

2 053 Desenvolvimento de recursos humanos

2 054 Desenvolvimento institucional

2 055 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro

2 056 Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde

2 057 Estruturação de unidades de atenção especializada em saúde

2 058 Execução de obras de conteção de encostas

2 059 Expansão da rede de drenagem

2 060 Fornecimento de energia da rede de iluminação pública

2 061 Fornecimento de energia elétrica para os semáforos

2 062 IGD - Bolsa Família

2 063 IGD - Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

2 064 Implantação e manutenção das ações do Procon municipalizado

2 065 Implantação e manutenção das atividades extracurriculares da rede de ensino

2 066 Implantação e manutenção das unidades de conservação

2 067 Implantação e manutenção do centro de especialidade odontológica

2 068 Implantação e manutenção do centro de imagem odontológica

2 069 Implantação e manutenção do laboratório de prótese dentária

2 070 Implementação das atividades de educação continuada dos profissionais da vigilância em saúde

2 071 Implementação das práticas integrativas e complementares em saúde na rede

2 072 Implementação de ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis e agravos de interesse epidemiológico

2 073 Implementação e manutenção das ações da vigilância ambiental, controle de vetores e programa saúde do trabalhador

2 074 Implementação e manutenção das ações de prevenção e controle de IST/AIDS/Hepatites Virais

2 075 Implementação e manutenção das ações de promoção e controle de doenças crônicas não transmissiveis

2 076 Implementação e manutenção das ações de vigilância sanitária e controle de zoonoses

2 077 Informatização da atenção básica com implementação do Telessaúde (Programa Telessaúde Brasil Redes)

2 078 Infraestrutura, pavimentação, recuperação de vias urbanas e praças nos bairros

2 079 Interlocução entre o Executivo e o Legislativo

2 080 Manutenção da distribuição de medicamentos da farmácia básica

2 081 Manutenção da Feira da Mulher Empreendedora de São Gonçalo

2 082 Manutenção da fiscalização ambiental

2 083 Manutenção da gestão das ações da Assistência Social

2 084 Manutenção da rede de iluminação pública
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2 085 Manutenção das ações e fomento ao trabalho

2 086 Manutenção das ações e fomento do projeto convênio único - SINE

2 087 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Defesa Civil

2 088 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Junta Militar

2 089 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria Municipal de Fiscalização de Posturas

2 090 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Subsecretaria Municipal de Ordenamento Urbano

2 091 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária

2 092 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Cerimonial

2 093 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CMDCA e CMAS

2 094 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M

2 095 Manutenção das atividades da administração tributária

2 096 Manutenção das atividades da educação pré-escolar, manutenção e fiscalização de creches

2 097 Manutenção das atividades de divulgação e publicidade institucional

2 098 Manutenção das atividades de recadastramento imobiliário e atividades econômicas

2 099 Manutenção das atividades do Programa "Informática na Educação"

2 100 Manutenção das atividades operacionais da rede de ensino

2 101 Manutenção das atividades operacionais das unidades industriais, dos DCO'S e da usina de asfalto

2 102 Manutenção das atividades operacionais do Brasil Alfabetizado

2 103 Manutenção das atividades operacionais, dos serviços e das ações de assistência básica nas unidades

2 104 Manutenção das atividades para o atendimento aos portadores de necessidades especiais

2 105 Manutenção das diversas atividades de educação para o trânsito

2 106 Manutenção das secretarias executivas dos conselhos

2 107 Manutenção das unidades de atenção às urgências e emergências

2 108 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados

2 109 Manutenção de logradouros esportivos e de lazer, próprios ou conveniados

2 110 Manutenção de veículos leves, pesados e máquinas operatrizes

2 111 Manutenção do centro de habilitação e reabilitação

2 112 Manutenção do Centro de Imagem

2 113 Manutenção do conselho municipal de cultura

2 114 Manutenção do conselho municipal de desporto

2 115 Manutenção do conselho municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável

2 116 Manutenção do conselho municipal de políticas sobre álcool  e drogas

2 117 Manutenção do conselho municipal de saúde

2 118 Manutenção do conselho municipal dos direitos da mulher

2 119 Manutenção do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência

2 120 Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso

2 121 Manutenção do conselho municipal para acompanhamento do FUNDEB

2 122 Manutenção do Programa "Projovem"

2 123 Manutenção do programa de agentes comunitários de saúde

2 124 Manutenção do programa de apoio à creche - Brasil Carinhoso

2 125 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA
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2 126 Manutenção do programa de modernização administrativa

2 127 Manutenção do programa de tratamento fora do domicílio

2 128 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

2 129 Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS

2 130 Manutenção do Programa Nacional de Saúde Escolar

2 131 Manutenção do Programa SAMU

2 132 Manutenção do projeto de ordenamento de atracação de embarcações

2 133 Manutenção do Projeto FUNASG Mais

2 134 Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD

2 135 Manutenção do Trabalho Social - Minha Casa, Minha Vida

2 136 Manutenção do transporte escolar para alunos da rede

2 137 Manutenção dos CEOM's Zuzu Angel e Patrícia Acioli

2 138 Manutenção dos conselhos municipais de educação, alimentação escolar, conselho social e dos conselhos escolares

2 139 Manutenção dos conselhos tutelares

2 140 Manutenção dos serviços de preservação e educação ambiental, reflorestamento e proteção da flora em áreas públicas

2 141 Manutenção dos serviços de proteção social básica

2 142 Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Guarda Municipal

2 143 Manutenção e ampliação dos serviços da área da saúde mental

2 144 Manutenção e atendimento da Casa Abrigo

2 145 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura continental

2 146 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura familiar

2 147 Manutenção e desenvolvimento da aquicultura marinha

2 148 Manutenção e desenvolvimento de aquicultura em pequenos espaços

2 149 Manutenção e desenvolvimento do programa de saúde ao pescador e aquicultor

2 150 Manutenção e operacionalização de bens e serviços a cargo da unidade orçamentária

2 151 Manutenção e operacionalização dos serviços de atendimento

2 152 Manutenção e qualificação das equipes de estratégia saúde da família

2 153 Manutenção e qualificação das equipes dos núcleos de apoio à saúde da família

2 154 Manutenção do centro municipal de referência do idoso, mulher e pessoa com deficiência

2 155 Manutenção, ampliação e modernização da sinalização viária

2 156 Mapeamento de áreas de risco

2 157 Modernização administrativa da Procuradoria Geral

2 158 Modernização da administração tributária

2 159 Mudança cultural

2 160 Oficina de artesanato

2 161 Oficinas de bolos, doces e salgados

2 162 Oficina de dança - ballet para pessoas com deficiência

2 163 Oficina de informática

2 164 Oficina de musicoterapia

2 165 Operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário

2 166 Orientação e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência
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2 167 Pagamento das unidades credenciadas

2 168 Pagamento de benefícios assistenciais diversos

2 169 Pagamento de inativos, pensionistas ou beneficiários da administração municipal

2 170 Pagamento de salário-família

2 171 Parceria com clubes de serviços para uso de piscinas

2 172 Parceria com universidades para capacitação de cuidadores de idosos

2 173 Parcerias com unidades de acolhimento e grupos de mútua ajuda

2 174 Participação em congressos e/ou simpósios

2 175 Planejamento operacional e de contingência

2 176 Prevenção e atenção ao uso de álcool e outras drogas

2 177 Prevenção é Proteção - pessoas que se encontram em situação de rua (POP de Rua)

2 178 Prevenção nas praças

2 179 Programa "Trabalho Doméstico Cidadão"

2 180 Programa Cozinhas Comunitárias

2 181 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Residência Inclusiva

2 182 Programa de fiscalização eletrônica do trânsito e dos transportes

2 183 Promoção de eventos e festas no município

2 184 Promoção de plantio de mudas de plantas ornamentais e revitalização da paisagem da escola

2 185 Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI

2 186 Publicação de atos oficiais

2 187 Publicidade das atividades legislativas

2 188 Reabilitação dos cenários dos desastres

2 189 Realização de projetos e eventos esportivos e de lazer

2 190 Realização de seminários, fóruns e conferências com autoridades e sociedade civil

2 191 Realocação populacional e construção de moradias para a população de baixa renda

2 192 Recuperação da infraestrutura de serviços públicos

2 193 Recuperação de áreas degradadas

2 194 Redução das vulnerabilidades aos desastres naturais, humanos e mistos

2 195 Redução das vulnerabilidades às inundações e aos escorregamentos em áreas urbanas

2 196 Resignificar - Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

2 197 Serviço de dragagem de rios e canais

2 198 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

2 199 Serviços de proteção no domicílio para pessoas com deficiência e idosos

2 200 Socorro às populações em risco

2 201 Transporte para pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas em tratamento

2 202 Treinamento e capacitação de servidores

2 203 Varrição e coleta de lixo

2 204 Visitação dos alunos da rede à área de preservação ambiental - APA Engenho Pequeno

2 205 Manutenção de terminais rodoviários


