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PLANO DE TRABALHO MUNICÍPIO DE VILA FLORES 

 

01 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE: 

 

Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 

Associação de Turismo da Serra Nordeste - Atuaserra 90.481.227/0001-99 

Endereço: Município: 

RUA HERNY HUGO DREHER, 227, SALA 11 BENTO GONÇALVES - RS 

UF: CEP: Telefone: 

RS 95.700-012 (54)3451-1718/981148987 

Banco: SICREDI Agência:0167 Conta Corrente: 50893-9 

 

 

  

 

02 - DADOS CADASTRAIS DO RESPONSÁVEL: 

 

Nome do Responsável: CPF: C. Identidade: 

Roberson dos Santos  009.084.140-99 3079630301 SJS/RS 

Endereço:  Município: Função: 

 Avenida Presidente Vargas, SN - 

Centro – 95.3200-000 

Nova Prata/RS 

 

Nova Prata - RS Presidente 

 

03 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

- A execução deste Plano de Trabalho com o Município de VILA FLORES tem como objeto o 
levantamento histórico, paisagístico e cultural da Praça Central Frei Adelar Primo Rigo, 
envolvendo a participação das comunidades do interior, a fim de resgatar as características do 
espaço público frente as condições pré-existentes, culminando com a elaboração de projeto 
técnico de revitalização da praça que contemple os elementos apurados. 

 

04 – METAS A SEREM A DESENVOLVIDAS ENTRE AS PARTES COMPROMETIDAS: 

 
Atuaserra - Governança da Serra Gaúcha -   Região Uva e Vinho visa cumprir: 
De acordo com o objeto proposto define a intervenção de ações planejadas, tendo a 
responsabilidade sob a valorização e preservação do patrimônio, a presente Associação tem por 
finalidade disponibilizar equipe técnica especializada para e execução do Objeto contrato com as 
seguintes ações: 
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 Reunião com prefeitura e equipe Técnica Coordenado pela Atuaserra; 
 Definição do Calendário de atividades; 
 Promover reuniões com a comunidade e lideranças - em suas representações para propor 

a elaboração do projeto a fim de obter ideias e plano de necessidades; 
 Elaboração do diagnóstico e análise das áreas do objeto; 
 Apresentação de referências, ideias, propostas, localização e demais necessidades; 
 Apresentação de implantação com estudo de layout; 
 Apresentação do plano de equipamentos urbanos (bancos, luminárias, placas, floreiras, 

lixeiras); 
 Apresentação das plantas completas; 
 Apresentação em imagens 3D; 
 Discussão ampla, com registros em ata dos Projetos; 
 Alterações e ajustes que necessitam serem executados; 
 Entrega de Projeto Executivo e Planilhas (cortes Fachadas); 
 Entrega de Detalhamentos Específicos e quantitativos; 
 Colocação da pedra Fundamental para a revitalização da obra; 
 Execução da Obra arquitetônica;  
 Acompanhamento e monitoramento durante a execução. 

 

 

 

05 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 

Vila Flores, associado da Atuaserra, Região Uva e Vinho, cumpre as prerrogativas do Programa 
de Regionalização e a integração no Mapa Turístico. Assim sendo, a territorialidade a que 
pertence, está também como elemento fundante, considerado o mais importante para o 
desenvolvimento regional, que são os aspectos indentitários e culturais. 
Diante disso, considerando das metas acima assumidas entre as partes, justifica-se a 
inexigibilidade, enquanto instrumento legal que vinculará e oficializará as ações aos quais ambas 
as partes se comprometem de cumprirem solidária e conjuntamente. 
Também justifica-se para fins da inexigibilidade que  a Atuaserra é a única Instância de 
Governança Regional, responsável diante do MTUR e Setur/RS,  do Destino Uva e Vinho. 

 

 

06 – POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA: 

 

 O Destino turístico Vila Flores, enquanto associado e integrante do Destino Serra Gaúcha 
- Uva e Vinho; 

 O Patrimônio local que está sendo revitalizado para usos diversos; 
 Criação de possibilidades de salvaguardar os espaços públicos existentes;  
 Tornar a cidade atrativa e democrática para usos diversos 
 Os empreendimentos locais, integrados ou não em rotas e roteiros; 
 Os turistas e visitantes ao perceberem e vivenciarem a hospitalidade, através da 

revitalização de elementos da cultura local; 
 A municipalidade, por contar com assessoria e conhecimentos especializados em 

patrimônio religioso e arte sacra; 
 A comunidade local, por introduzir gradativamente economias criativas e, novas 

alternativas de espaços de vivências e hospitalidade; 
 A estética da cidade como elemento da economia criativa; 
 Acessibilidade universal para tudo e todos 
 A Educação, pelos elementos educativos presentes em toda a intervenção, com  

informações e possibilidade de visitação; 
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 Todas idades e gêneros pela possibilidade dos encontros e  partilhas; 
 Espaços pet friendly. 

 

07 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
 

Data de Início:  Data Término:  

  Fev/2023  Jun/2024 

 

08 – ETAPAS/FASE DE EXECUÇÃO: (MESES/ANO) 
 

Reuniões e definição de Calendário  Fevereiro à junho/23 

Apresentação do Diagnóstico e referências Fevereiro/23 

Apresentação de Implantação e estudo de Layout Março/23 

Imagens em 3D Abril/23 

Projeto Executivo Maio/23 

Detalhamento Completo Junho/23 

Acompanhamento da execução do Projeto 
apresentado 

Junho/24 

 

09 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

PARTICIPAÇÃO VALOR DA PARCELA (R$) TOTAL (R$) 

MUNICÍPIO: - 01 parcela de R$120.000,00 

  

 

 

R$ 120.000,00 

 

REAJUSTE:  

 

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: (MESES/ANO) 

 O recurso será 100 % utilizado entre Fev/2023 a Jun/2023 nas ações justificadas acima. 

PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

A Atuaserra compromete-se com a Administração Municipal para fins de prestação de contas: 

- Envio de Relatório Contábil,  comprovando os gastos ocorridos e a  apresentação da prestação 
de contas final contendo relatório de execução. 

- Envio de Atas das reuniões; 

- Publicar as atividades realizadas pela IGRS  no Destino Serra Gaúcha- Uva e Vinho IGRs ,   nos 
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sites www.atuaserra e www.serragaucha.com e nos canais do município; 

- Visitas Técnicas pontuais, em atendimento à solicitações da Secretaria de Turismo e Cultura do 
Município. 

 

11 – CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE: 
Execução do objeto previsto no item 03 deste instrumento e acompanhamento da execução do 
Projeto apresentado. 
 

 

12 – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 

Data de Início: Data Término: 

  Fevereiro de 2023 Junho de 2024 

 

13 – ORIGEM DOS RECURSOS 

- As despesas decorrentes deste Plano de Trabalho ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias específicas do Município de Vila Flores 

 

14 – DECLARAÇÃO: 

 

Na qualidade de representante legal do proponente, para fins de prova declaro para todos os 
efeitos legais e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 
inadimplência com o Tesouro Municipal, Estadual e Federal,   ou qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos dos referidos Município, na forma deste plano de trabalho. 
 
Obs: O Plano de Trabalho está firmado em duas vias. 

 

Bento Gonçalves, 26 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberson dos Santos 
PRESIDENTE - ATUASERRA 
 

Gestão 2022/2024 

 

 

http://www.atuaserra/
http://www.serragaucha.com/
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