
PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019 QUE ENTRE SI
CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE  DOMINGOS  MARTINS  E  A  ASSOCIAÇÃO  MONTANHAS
CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS.

 
O  Município  de  Domingos  Martins,  por  intermédio  da  Prefeitura  Municipal  de
Domingos Martins, inscrita no CNPJ sob nº 27.150.556/0001-10, com sede a Rua
Bernardino Monteiro,  nº 22,  Centro  de Domingos Martins,  doravante   denominada
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato  representada pelo Prefeito Sr.
Wanzete Krüger, brasileiro, casado, CPF nº 488.147.097-34, residente na rua Adolpho
Hülle,  n°  81,  Centro,  Domingos  Martins  -  ES,  CEP.:  29.260-000,  neste  ato
representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, órgão integrante
da  Administração  Pública  Direta,  com sede  na  Rua  Bernardino  Monteiro,  nº  178,
Centro,  Domingos  Martins  –  ES,  inscrita  no  CNPJ  nº  27.150.556/0001-10,
representada pelo Secretária Municipal de  Cultura e Turismo Sra. Rejane Entringer
Lopes Ewald e a ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS,
inscrita no CNPJ  nº 08.492.238/0001-93, com sede em Pedra Azul, Domingos Martins,
doravante  denominada(o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,  representado pelo
Sr. Valdeir Nunes dos Santos,  Diretor Presidente da Organização da Sociedade  Civil,
casado,  residente  a Avenida Rio Branco, n° 1239, aptº 401, Praia do Canto, Vitória -
ES,   portador  do CPF nº 353 652 507 53,  Cédula de Identidade nº 178.702-ES,
resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento ao Termo de Fomento, com
base no disposto no artigo 57 da Lei  nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e suas
alterações posteriores, consoante o Processo Administrativo nº 5507/2019  e mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DO APOSTILAMENTO
1.1 -  Fora apresentado pela Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos à Secretaria de
Cultura e Turismo , pedido de autorização para remanejamento de recursos oriundos do Termo de
Fomento  nº   03/2019  .  Em  análise  interna,  consignou-se  que  a  situação  em  apreço  possui
legalidade amparada no art. 57 da  Lei Federal nº 13.019/2014  que  autoriza adequação ao plano
de trabalho com revisão de seus valores e metas por meio de termo aditivo ou por apostila ao
plano de trabalho original  bem como o  art. 43 do  Decreto Federal nº 8.726 de 27 de abril de
2016: 

1.2 - Em análise interna, consignou-se que a situação em apreço possui legalidade amparada no
art. 57 da  Lei Federal nº 13.019/2014  que  autoriza adequação ao plano de trabalho com revisão
de seus valores e metas por meio de termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original
bem como o  art. 43 do  Decreto Federal nº 8.726 de 27 de abril de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1  -  Configura-se  como  objeto  deste  Termo  de  Apostilamento,  pedido  de  autorização  para
remanejamento de recursos oriundos do Termo de Fomento nº  03/2019, para adequação  das metas ao
Plano de Trabalho, justifica-se pela necessidade da contratação de  locutor para  o acendimento diário das luzes,
por contagem regressiva, em virtude do mau funcionamento do sistema eletrônico, bem como o aumento da
comunicação visual, haja vista a grande quantidade de chuvas que danificou algumas peças, quer seja pela
necessidade de fazer uma visita autoguiada pelos jardins e outros logradouros como identificação para sanitários
públicos, informações referentes a temática “ Papai Noel visita os contos de Grimm, avisos ( cuidado risco de
choque  elétrico).  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES
3.1 - Ficam mantidas e ratificadas, em seu interior teor, todas as Cláusulas que integram o Termo
de Fomento nº 003/2019, inclusive o remanejamento financeiro  não implicará no cumprimento das
metas, tampouco representa aporte financeiro.

E, por estarem assim justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 04
(quatro) vias, de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais.

Domingos Martins - ES, 18 de dezembro de 2019.

WANZETE KRÜGER
Prefeito

Administração Pública Municipal

REJANE ENTRIGER LOPES EWALD
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Administração Pública Municipal

ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS
Valdeir Nunes dos Santos

Organização da Sociedade Civil
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