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TERMO DE FOMENTO N. 01/2021 
 

Termo de fomento que celebram entre si o município de Gravatal e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Grataval/SC.  
 
O Município de Gravatal, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n. 
82.926.569/0001-47, situada à Rua Eng. Annes Gualberto, n. 121, Centro, 
Gravatal/SC, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Cleinils Rodrigues 
da Silva, brasileiro, inscrito no CPF n. 037.072.259-09 e com intermediação da 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e da Secretaria Municipal de 
Turismo e a Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL, pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n. 80.489.818/0001-59, estabelecida à 
Av. Pedro Zapelini, n. 51, sala 20, Termas do Gravatal, Gravatal/SC, representada 
por seu Presidente Maciel Almeida Marcos, brasileiro, inscrito no CPF n. 
056.693.199-07, resolvem firmar o presente TERMO DE FOMENTO, o qual será 
regido em conformidade com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto: este Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições de 
cooperação entre as partes para o custeio da ornamentação natalina.  
 
Da Justificativa: as festividades do natal são de suma importância para a inclusão 
de toda a população do município e também serve de incentivo para a população 
de municípios vizinhos visitarem a cidade, o que se torna de extrema importância, 
já que se trata de uma cidade turística. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  
Da Legalidade: Este termo possui fundamentação legal na Lei 13.019/14 e no 
Decreto Municipal 17/2017.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Valores do repasse: a Prefeitura de Gravatal repassará a Câmara de 
Dirigentes Lojistas – CDL a importância de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco 
mil reais) em parcela única, destinada ao pagamento de tudo o que for necessário 
para o cumprimento do objeto do presente Termo de Fomento.  
 
CLÁUSULA QUARTA   
Da dotação orçamentária: as despesas do presente convênio ocorrerão por conta 
da seguinte dotação orçamentária:  
 
Entidade: Secretaria Municipal do Turismo, Indústria e Comércio 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - Secretaria Municipal do Turismo, Indústria e Comércio 
Proj/Ativ.: 2.007 – Manut do Funtur 
Transf.à Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos ... R$ 30.000,00 
 
Entidade: Secretaria Municipal do Turismo, Indústria e Comércio 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - Secretaria Municipal do Turismo, Indústria e Comércio 
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Proj/Ativ.: 2.006 – Manut do Serviço de Turismo 
Transf.à Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos ... R$ 195.000,00 
 
 
CLÁUSULA QUINTA  
Das atribuições:  
I) cabe a Câmara de Dirigentes Lojistas:  
 

a) Responsabilizar-se pela compra e contratação de mercadorias, produtos e 
serviços objeto do presente Termo, bem como das questões trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias oriundas da contratação;  

b) Manter contato com a Secretaria de Turismo a fim de dar bom 
atendimento ao presente Termo;  

c) Prestar contas do Município dos recursos recebidos através deste Termo 
de Fomento, obedecida as normas dispostas na Lei 13.019/14 e a 
legislação municipal;  

 
II) Cebe a Prefeitura municipal:  
a) Repassar a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, os recursos financeiros 

previstos na cláusula Terceira.  
b) Controlar os recursos repassados acompanhando a sua correta aplicação;  
c) Sustar os recursos na hipótese de desvio das finalidades na hipótese de 

desvio das finalidades do Termo;  
d) Efetuar a cessão de uso temporário ao CDL e imóveis que sejam 

necessários para a colocação da ornamentação natalina, ou ainda, para a 
exploração com o objetivo de realização do Natal;  

e) Custear, por si, ou através da COSIP os gastos com energia elétrica 
proveniente da ornamentação natalina.  

 
CLÁUSULA SEXTA 
Do prazo: o prazo de vigência do presente Termo inicia-se em 12 de novembro de 
2021 com término em 6 de janeiro de 2022.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA  
Da Rescisão: o presente Termo de Fomento poderá ser rescindido a qualquer 
momento, por qualquer das instituições envolvidas, desde que oficializada a 
intenção com 15 (quinze) dias de antecedência, ficando as mesmas responsáveis 
pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência, e creditando-lhes, igualmente, 
os benefícios adquiridos no mesmo período.  
 
CLÁUSULA OITAVA 
Disposições finais: o presente termo não gera responsabilização trabalhista ou 
penal para a prefeitura quanto ao seu objeto.  
 
CLÁUSULA NONA 
 A Câmara de dirigentes Lojistas poderá realizar Fomento com outras prefeituras, 
outras esferas de Poder, bem como com a iniciativa privada para que se possa 
executar o objeto do presente Termo de Fomento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
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Do Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Armazém para dirimir quaisquer 
questões referente ao presente Termo de Fomento .  
 
E, por estarem assim justos e acordados, os titulares das instituições envolvidas 
assinam o presente Termo em 2 (duas) laudas de igual teor, na presença de 2 
(duas) testemunhas.  
 
Gravatal, 25  de outubro de 2021. 
 
 
 

 
Cleinils Rodrigues da Silva 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

Maciel Almeida Marcos 
Presidente do CDL 
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