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TERMO DE FOMENTO N.º 001/2023 
 
 

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI,   
O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES E A 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL A MAGIA DO NATAL. 

 
 

                               Por este instrumento, de um lado O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS 

MISSÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santa Teresa, n.º 

821, Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 87.612.859/0001-30, representado por seu Prefeito 

Municipal, Senhor CARLOS JUSTEN, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na RS 307, 

n° 68, nesta cidade, CPF n.º 760.805.600-20 e, de outro lado a ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

A MAGIA DO NATAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

20.045.692/0001-00, com sede na Avenida Santa Teresa, 290, neste município, neste ato 

representada legalmente pelo Senhor ERCI ANTONIO SAUER, Presidente, brasileiro, 

casado, Militar Estadual Reformado, inscrito no CPF sob n.º 503.244.030-20, RG n.º 

1042686749 SSP/RS, residente e domiciliado Rua Cruz Alta, 684, Centro, nesta cidade, nos 

termos da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações, na Lei Municipal 3.275/2022 – da 

Política Municipal de Desenvolvimento da Cultura Natalina e, no Processo Administrativo nº 

029/2023,  Inexigibilidade nº 002/2023, firma o presente, visando a realização anual das 

festividades natalinas em Campina das Missões”, mediante o estabelecimento das seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:  

O MUNICÍPIO autorizado nos termos da Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas 

alterações, na Lei Municipal 3.275/2022 – da Política Municipal de Desenvolvimento da 

Cultura Natalina e, no Processo Administrativo de Inexigibilidade de Chamamento Público, 

firma o presente Termo de Fomento visando à transferência de recursos financeiros para a 

ASSOCIAÇÃO, com o objetivo de execução do CONSTANTE no “PLANO DE 

TRABALHO” apresentado, pertinente ao A MAGIA DO NATAL - 13ª Edição - 2023. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO:  

O MUNICÍPIO como partícipe do presente compromete-se a transferir à 

ASSOCIAÇÃO recursos financeiros para custear as ações previstas no valor de R$ 
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R$270.827,18 (duzentos e setenta mil, oitocentos e vinte e sete reais e dezoito 

centavos), em repasse único, em até 10 (dez) dias após a assinatura do presente 

instrumento. 

               § 1.º - Os recursos deverão ser empregados na execução do constante no PLANO 

DE TRABALHO apresentado pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL A MAGIA DO NATAL, 

pertinente ao A MAGIA DO NATAL - 13ª Edição - 2023. 

                § 2.º - O repasse financeiro de que trata o caput, será efetuado em CONTA 

ESPECÍFICA para a execução do objeto conveniado, de titularidade da Entidade.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS COMPROMISSOS DA ASSOCIAÇÃO: 

                   a) Aplicar corretamente os recursos recebidos, em conformidade com o Projeto, 

devolvendo ao Município os saldos por ventura existentes ao final de execução do projeto - 

caso não tiverem sido usados dentro do objeto; 

                   b) Comprometer-se com a realização do constante no PLANO DE TRABALHO 

do A MAGIA DO NATAL - 13ª Edição - 2023; 

                  c) Prestar contas ao MUNICÍPIO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o 

vencimento do presente instrumento, da importância recebida, na forma da legislação 

vigente;                                       

        d) Comprovar as despesas através de documentos fiscais e relatórios.    

 
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

              As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da Unidade 

Orçamentária: 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

06.05 13 392 6004 2.646 3.3.50.43.07 3729 
. 

Parágrafo Único: Os recursos financeiros transferidos e os saldos 

remanescentes, bem como os rendimentos das aplicações somente poderão ser utilizados 

no objeto do presente convênio, vedado o seu emprego em finalidades diversas das 

estabelecidas. Visando a agilidade dos trabalhos e, a aquisição com melhores preços dos 

materiais necessários para a execução, a ASSOCIAÇÃO CULTURAL A MAGIA DO NATAL 

poderá executar despesas com seus recursos logo após a assinatura deste Termo de 
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Fomento, inclusive nas despesas previstas para o CONCEDENTE, ressarcindo-se da conta 

específica onde residem os recursos oriundos do Município. 

CLÁUSULA QUINTA: DO MARKETING DO PROJETO: 

Parágrafo Único: É permitido a ASSOCIAÇÃO CULTURAL A MAGIA DO NATAL 

angariar recursos de pessoas/empresas privadas através de concessão de exploração de 

marketing de qualquer item constante no Plano de Trabalho, com a obrigatoriedade de 

reinvestir os valores captados no Projeto Cultural A MAGIA DO NATAL. A exploração de 

marketing compreende fixar a marca do patrocinador no item do projeto de artesanatos 

comercializado entre ASSOCIAÇÃO e PATROCINADOR para este fim, além de produção 

de folders, banner, publicações na rede social, entre outros mecanismos que possam 

configurar Marketing. O exposto neste parágrafo compreende um dos caminhos visando 

aumentar a autosuficiência financeira do A MAGIA DO NATAL. Quanto ao período do 

contrato, tal negociação envolve única e exclusivamente a Associação e futuros 

investidores. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO: O Convênio terá vigência até 31 de janeiro de 2024. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO:  

Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões, para dirimir toda e qualquer 

controvérsia que se fundar neste instrumento que não puder ser solucionada pelas partes 

signatárias. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas.  

 
 

Campina das Missões, 06 de março de 2023. 
 
 
 

 
                CARLOS JUSTEN                                           ERCI ANTONIO SAUER                                      

                Prefeito Municipal                                          Presidente da Associação                

              

Testemunhas:  
 
 

1. _________________________                      2. _______________________ 

 


