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ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade Proponente  
Prefeitura Municipal de Colorado  - RS 

C.N.P.J. 
87.613.527/0001-70 

Endereço 
Av. Boa Esperança, 692 
Cidade 
Colorado 

U.F. 
RS 

C.E.P. 
99.460-000 

DDD/Telefone 
(54) 3334-1151 

Conta Corrente 
04.088040.0-4 

Banco 
041 - Banrisul 

Agência 
0589 

Praça de Pagamento 
Colorado/RS 

Nome do Responsável 
Celso Gobbi 

C.P.F. 
061.145.710.53 

C.I./Órgão Expedidor 
3008729943 SSP/PC RS 

Cargo 
Prefeito Municipal 

Função 
Prefeito Municipal 

Endereço 
Rua Getúlio Vargas, 574 

C.E.P. 
99.460-000 

Home Page: 
www.colorado.rs.gov.br 

e-mail: 
planejamento@colorado.rs.gov.br 

 
 

2. OUTROS PARTÍCIPES 
 

Nome C.N.P.J/C.P.F. 

Endereço C.E.P. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Título do Projeto 
 
Pavimentação em basalto irregulares da estrada que liga o 
município de Colorado a Saldanha Marinho, passando pelas 
comunidades rurais de Nova Trípole e Arroio das Pacas 

Período de Execução 

Início 

A partir da Publicação no 
DOE 

Término (em dias) 
 

365 dias 

Identificação do Objeto  
 
Pavimentação em basalto irregulares da estrada que liga o município de Colorado a Saldanha Marinho, passando pelas 
comunidades rurais de Nova Trípole e Arroio das Pacas  
Justificativa da Proposição 

            A relação entre o presente projeto de Pavimentação em basalto irregulares da estrada que liga o município de 
Colorado a Saldanha Marinho, passando pelas comunidades rurais de Nova Trípole e Arroio das Pacas, os objetivos e as 
diretrizes do PROGRAMA PAVIMENTA, desenvolvido pela  SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS 
MUNICÍPIOS/SAAM, são diretas, uma vez que o objeto atende ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 11 
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das Nações Unidas (ODS 11) – Cidades e Comunidades Sustentáveis, que visa a tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, por meio da promoção e implementação da segurança 
rodoviária; da urbanização inclusiva e sustentável; do acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis 
e verdes e de relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, dentre 
outros. 
 A presente intervenção, também vem de forma direta,  proporcionar níveis satisfatórios de segurança, 
velocidade e economia na circulação e no transporte de mercadorias e pessoas, inclusive no acesso a serviços públicos,  
conferindo melhores condições de conforto, interação e limpeza urbana à população do entorno, contribuindo para o bem-
estar e a saúde pública. 
 A via, objeto da intervenção  possibilita a ligação do município de Colorado, ao município vizinho de Saldanha 
Marinho, passando ainda por comunidades rurais, como Arroio das Pacas e Nova Trípole, empreendimentos de 
agroindústrias, como a Naturale Del Colônia, no setor gastronômico e de produção de rosas, no ponto turístico Capitel 
Oratório de Santo Antônio, onde são realizadas procissões e visitação para orações, também com uma cerealista, a 
3Tentos, que atua no recebimento e  comercialização de  grãos (soja, milho, trigo, cevada), defensivos, entre outros. 
Segundo estatísticas comercializa mais 400 mil sacas de soja ano. 
 Trata-se  de uma via, além de acesso à pontos turísticos do município, de escoamento de produção agrícola, 
bem como acesso desta população a atendimentos de saúde, educação, cultura entre outros. 
 No quesito de desenvolvimento econômico, o Projeto visa a promoção do desenvolvimento local e regional, 
estruturação e dinamização das atividades produtivas da Região do Alto Jacuí, bem como o desenvolvimento sustentável 
local integrado e a promoção de investimentos de infraestrutura econômica.  
Tem como prioridade,  reduzir as desigualdades de nosso município frente aos mais desenvolvidos, promovendo o 
desenvolvimento territorial sustentável, voltado para a inclusão social, proporcionando uma melhor distribuição das 
oportunidades para desenvolvimento do município, tendo como foco a estagnação econômica que hora se apresenta.  
Com esta pavimentação, estaremos estruturando e  dinamizando as atividades produtivas locais e regionais, pois 
estaremos dotando o município de infraestruturas e apoio logístico que possibilitarão a resolução de um gargalo 
primordial, o da produção, escoamento e comercialização do resultado das atividades econômicas desenvolvidas no 
município e região. 
   A pavimentação de uma via incentiva a atividade econômica no entorno dela e consequentemente muitos 
benefícios proporciona, como o crescimento do turismo e do comércio. Às vezes, pequenas ações podem significar muito 
para a qualidade de vida dos cidadãos e da cidade como um todo.   
  No que tange a importância turística, o município integra o CONSÓRCIO REGIONAL TURÍSTICO ROTA DAS 
TERRAS, ao qual a presente via que pretendemos pavimentar faz parte, pois liga a cidade de Colorado, com sua A 
IGREJA MATRIZ SÃO JOAO BATISTA, construída no estilo Romano e ao  Capitel Oratório de Santo Antônio. Para 
corresponder ao fluxo turístico, o município necessita desta pavimentação, pois pretende-se divulgar a marca da cidade e 
fazer com que cada visitante contemple e leve consigo uma mensagem positiva de nossa cultura, além da promoção do 
turismo, como alternativa de desenvolvimento econômico, através de geração de empregos diretos e indiretos, 
diversificação da economia, aumento da receita do município, desenvolvimento da infraestrutura local, valorização do 
turismo local, incentivo ao resgate da história pela comunidade local; proteção e preservação do patrimônio histórico, 
através de um trabalho de revitalização e proteção dos mesmos; intercâmbio turístico e cultural entre a comunidade 
receptiva e os turistas, possibilitando a troca de experiências e de costumes vindos e diferentes culturas. 
              Ainda sob o prisma da importância deste investimento  no segmento turístico, temos a reforçar que estaremos 
desenvolvendo uma política pública de conservação ou de preservação do meio ambiente e, em especial, dos locais 
considerados como atrativos turísticos do município; promovendo ações que estimulem a criação de programas de 
geração de emprego na área de turismo rural e do ecoturismo.  
             Consideramos o turismo como um agente transformador social, como elementos essenciais para a 
transformação do caráter e mentalidade, onde fundamenta a condução dos rumos da sociedade. Notadamente se 
quisermos reconstruir nossa nação, necessariamente teremos que percorrer esses novos caminhos Também,  vai 
ocasionar a projeção de desenvolvimento e fomento turístico e cultural, econômico no local. Proporcionará o acesso entre 
municípios, comunidades urbanas e rurais. 
  A concepção de nossa proposta incide em uma projeção de impacto no desenvolvimento e fomento 
econômico, social, urbanístico, ambiental e turístico, uma vez que esta pavimentação,  engloba todas essas ações. 
  Desta forma, com a realização das ações prevista no presente Projeto, estaremos dotando o município de uma 
infraestrutura alavancadora do  desenvolvimento econômico com reflexo direto no meio social. O mesmo virá fortalecer as 
atividades produtivas de nossa economia, pois proporcionará a inserção destas atividades, forte no mercado regional, 
gerando mais renda e reduzindo de forma direta as desigualdades sociais. 
. 
 
 

Indicação do público alvo 
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Diretamente aproximadamente 3.550 pessoas e indiretamente, aproximadamente 5.000 pessoas, que se utilizarão destas 
vias, para seus deslocamentos e  turistas e visitantes regionais . 

Descrição dos resultados esperados 

Promoção do desenvolvimento local e regional, estruturação e dinamização das atividades produtivas da Região do Alto 

Jacuí, bem como o desenvolvimento sustentável local integrado e a promoção de investimentos de infraestrutura 

econômica.  

Redução das desigualdades de nosso município frente aos mais desenvolvidos, promovendo o desenvolvimento territorial 

sustentável, voltado para a inclusão social, proporcionando uma melhor distribuição das oportunidades para 

desenvolvimento do município. 

 Possibilitar melhor  qualidade de vida e desenvolvimento à comunidade, desenvolvimento do comércio local, agregação 

de renda, devido aos turistas que vem visitar os pontos turísticos e os eventos de nível internacional. 

 Incentivar a atividade econômica no entorno das vias a serem pavimentadas e consequentemente proporcionando 

muitos benefícios, como o crescimento do turismo e do comércio; 

Minimizar os conflitos entre os diversos modos de transporte e de circulação urbana, contribuindo de forma significativa 

para a redução dos acidentes de transito nestas ruas de intenso fluxo de carros, pedestres e ciclistas; 

Promoção do turismo, como alternativa de desenvolvimento econômico, através de geração de empregos diretos e 

indiretos, diversificação da economia, aumento da receita do município, desenvolvimento da infraestrutura local, 

valorização do turismo local, incentivo ao resgate da história pela comunidade local; proteção e preservação do 

patrimônio histórico, através de um trabalho de revitalização e proteção dos mesmos; intercâmbio turístico e cultural entre 

a comunidade receptiva e os turistas, possibilitando a troca de experiências e de costumes vindos e diferentes culturas. 

Criação de programas de geração de emprego na área de turismo rural e do ecoturismo. 

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto. 

Dispomos de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto desta proposta, tais como: 

1. Capacidade Técnica e Gerencial para Execução, Fiscalização e Gerencia Administrativa, onde já executamos 

satisfatoriamente outros convênios com objetos pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos iguais 

e superiores ao presente projeto, estando  aptos para desempenho das atividades, nas quantidades e prazos exigidos; 

2. Possuímos em nosso Quadro Funcional Servidores Efetivos, Capacitados e Habilitados para execução, 

fiscalização e gerenciamento administrativo, indicando o Secretario Municipal de Obras como responsável pela 

fiscalização, gerenciamento do Projeto. 
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3. Possuímos disponibilidade de aparelhamento técnico adequado para acompanhamento e fiscalização, com 

operadores do quadro permanente do município, devidamente treinados e habilitados e ainda possuímos a capacidade 

instalada para assegurar o atendimento do objeto para o qual o apoio financeiro está sendo solicitado. 

Dessa forma, o Município encontra-se apto e perfeitamente ajustado a executar as metas especificadas neste Plano de 

Trabalho. 

Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos). 
 
R$ 585.644,35 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) 

 

 
 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Meta Especificação Indicador Físico Valor R$ Duração 

Etapa/Fase Unidade Quantidade Unitário Total Início Término 

01 01 
Pavimentação em 
basalto irregulares 

Metros 
quadrados 

33.450,00 46,90 1. 568.805,00 

A partir da 
data de 

publicação 
no DOE 

12 meses 

 
 

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 
 

Natureza da Despesa 
Total R$ Concedente R$ Proponente R$ 

Código Especificação 

44905100 – Obras e Instalações 1. 568.805,00 983.160,65 585.644,35 

TOTAL GERAL 1. 568.805,00 983.160,65 585.644,35 

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO¹ (R$ 1,00) 
 
CONCEDENTE 
 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1 294.948,19 294.948,19 393.264,27 - - - 
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PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 
 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1 175.693,30 175.693,30 234.257,75 - - - 

 

 

O cronograma de desembolso deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto 

do instrumento. 

7. DECLARAÇÃO 

 

7.1. DECLARAÇÃO PARA MUNICÍPIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Na qualidade de Prefeito Municipal de Colorado, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Articulação e 

Apoio aos Municípios para os efeitos e sob as penas da lei, que: 

Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica 

Municipal. 

Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:  

Projeto : 1017   Dotação: 449051       Valor:  R$ 585.644,35 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e 

Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) 

Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do 

Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho. 

Colorado-RS, 7 de fevereiro de 2022. 

 
CELSO GOBBI 

PREFEITO 

 


