
ALTERAÇÃO NA LDO 2021 

 

02.019 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

 

✓ Promoção e apoio a eventos; 

✓ Promoção e realização de cursos de qualificação; 

✓ Planejamento de condições para a implantação do Distrito Industrial de São 

Gonçalo do Amarante; 

✓ Estímulo e promoção da atração de novas empresas para o Município; 

✓ Fomento ao empreendedorismo para a regularização e abertura de novas pequenas 

e médias empresas; 

✓ Desenvolvimento de medidas para o fortalecimento das empresas já instaladas no 

Município; 

✓ Apoio a implantação da zona de processamento de exportação – ZPE; 

✓ Promoção e realização de eventos comerciais e industriais; 

✓ Construção do Complexo de Entretenimento Regional de São Gonçalo do 

Amarante; 

✓ Implantação de infraestrutura do polo gastronômico de Pajuçara;   

✓ Implantação de uma campanha de propaganda turística do município; 

✓ Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; 

✓ Implantação do projeto Cidade Digital;  

✓ Construção do complexo de entretenimento regional de São Gonçalo do 

Amarante; 

✓ Implantação da festa dos protomártires de Uruaçu; 

✓ Implantação do Festival Gastronômico de Pajuçara; 

✓ Elaboração de material de propaganda para o setor de turismo e desenvolvimento 

econômico; 

✓ Implantação de espaço destinado ao trabalho e desenvolvimento de pequeno e 

médio empreendedor com atividades no município; 

✓ Criação de Políticas Públicas para desenvolvimento sustentável no município; 

✓ Implantação da Festa dos Protomártires de Uruaçu; 

✓ Implantação do Festival Gastronômico de Pajuçara; 

✓ Caminhada Histórica dos Mártires; 



✓ Criação FEMARP Feira Municipal de Arte Popular; 

✓ Implantação de eventos da parceria nota 10; 

✓ Elaboração e realização do Festival para divulgação com objetivo de fomentar a 

implantação de novas empresas no município; 

✓ Construção da central de informações turística com objetivo de atrair empresas 

para o município; 

✓ Apoio, participação e organização de eventos de promoção turística que valorizem 

o município; 

✓ Elaboração de projeto de sinalização turística; 

✓ Aperfeiçoamento e Manutenção do Inventário Turístico do Município; 

✓ Levantamento documental das potencialidades turísticas e culturais do município; 

✓ Criação do portfólio com informações turistas e econômicas do município; 

✓ Implantação de curso de gastronomia; 

✓ Implantação de cursos na área de hotelaria, restaurante, bares e similares; 

✓ Implantação de cursos de gestão financeira para os proprietários de restaurante; 

✓ Promover a implantação de cursos de qualificação de mão de obra para o turismo; 

✓ Implantação do Espaço Destinado ao Trabalho e Desenvolvimento do Pequeno e 

Médio Empreendedor com Atividades no Município; 

✓ Qualificar a população do município nos diversos setores ligados no turismo e 

desenvolvimento; 

✓ Criação, construção e implementação de infraestrutura turística; 

✓ Modernização do parque tecnológico; 

✓ Datacenter; 

✓ Sistema de Transmissão de Dados; 

✓ Desenvolvimento de softwares; 

✓ Serviço Público via internet; 

✓ Inclusão Digital; 

✓ Qualificação e capacitação; 

✓ Call Center; 

✓ Política de TI; 

✓ Cidade Digital São Gonçalo do Amarante 

✓ Mapa Digital; 

✓ Atendimento Online; 

✓ Centro Vocacional Tecnológico; 



✓ Polo Tecnológico de São Gonçalo do Amarante; 

✓ Tecnologia na iluminação pública; 

✓ Monitoramento Municipal; 

✓ APL; 

✓ Projeto Digital para divulgação do município; 

✓ Aquisição de licença de software; 

✓ Criação e implantação do Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia; 

✓ Biblioteca Virtual; 

✓ Site Municipal; 

✓ Sistema de Dados Georeferenciado; 

✓ OUTSOURSING de Impressão; 

✓ Gerenciamento eletrônico de documentos; 

✓ Programas Cidades Inteligentes; 

✓ Programa de Modernização Administrativa Tributária. 

✓ Criação do fundo municipal de turismo. 

 

02.19020 – Programa de Ações Estruturantes – PAES  

✓ Manutenção e Ampliação das Estações de Tratamento; 

✓ Construção do Parque das Nascentes – Rio Golandim; 

✓ Construção do Parque Ecofolclórico Rockfeller; 

✓ Encargos da Dívida Externa; 

✓ Elaboração de Projetos de Urbanização de Diversas Áreas; 

✓ Implementação e Manutenção de Estudos e Projetos; 

✓ Infraestrutura e Desenvolvimento; 

✓ Pavimentação de Vias Públicas; 

✓ Substituição e Ampliação da Rede de Água. 

 


