
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PORTO BELO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

EDITAL Nº 000/2017 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
PORTO BELO

SABORES DE PORTO BELO ROTEIRO GASTRONOMICO
15 de setembro a 31 de outubro de 2017

O ‘’Sabores de Porto Belo’’ Roteiro Gastronômico é uma ação realizada em parceria entre a 
Prefeitura de Porto Belo por intermédio da Fundação Municipal de Turismo e o Sebrae/SC 
através do projeto DESTINO TURISMO INTELIGENTE.

Os restaurantes interessados devem realizar a inscrição em consonância com os termos 
deste edital:

1-OBJETIVOS
1.1 Valorizar os restaurantes do município de Porto Belo, contribuindo para a formação de 
um destino turístico gastronômico de referência;
1.2 Incentivar o uso de ingredientes culinários regionais e a criatividade na elaboração dos 
pratos, potencializando uma identidade gastronômica para a cidade;
1.3 Fortalecer e divulgar o turismo gastronômico, aumentar o fluxo de visitantes para a 
cidade e combater a sazonalidade;

2-INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições para participar do Roteiro Gastronômico ocorrerão no período 
compreendido entre os dias 11 a 17 de julho de 2017 na Fundação de Turismo, sito a Av. 
Governador Celso Ramos, 1492 – Centro de Porto Belo no seguinte horário: das 12h às 
17h.
2.2 Poderão participar do Roteiro todo tipo de estabelecimentos gastronômicos legalmente 
estabelecidos na cidade de Porto Belo;
2.3 Estarão disponíveis 35 vagas para estabelecimentos gastronômicos da cidade, 
lembrando que serão consideradas as inscrições por ordem de chegada na sede da 
Fundação;
2.4 Deveram ser apresentados no ato de inscrição a documentação relativa ao 
estabelecimento, conforme segue:
- Cartão CNPJ
- Alvará de funcionamento exercício 2017
- Alvará Sanitário exercício 2017
- Termo de Adesão assinado (em anexo)

3-ETAPAS DO EVENTO
3.1 Visitas e divulgações da Fundação de Turismo nos restaurantes e estabelecimentos 
similares para participar do evento e capacitações;
3.2 Reunião de Sensibilização;
3.3 Período de Inscrições e entrega de documentos: 11 a 17 de julho de 2017 na Fundação 
de Turismo, sito a Av. Governador Celso Ramos, 1492 – Centro de Porto Belo no seguinte 
horário: das 12:00h às 17:00h.
3.4 Oficinas orientadas a Bem receber para garçons, Engenharia de cardápios e 
Manipulação de alimentos a ser realizada entre os dias 14 a 26 de agosto de 2017 no 
restaurante Porto dos Piratas (em frente a igreja Matriz);
3.5 Agendamento para fotos do prato no período de 11 a 21 de julho de 2017, para 
materiais de divulgação;
3.7 Divulgação do Roteiro;
3.8 Evento de Lançamento do Roteiro na data de 12 de setembro de 2017;
3.9 Realização do Roteiro de 15 de setembro a 31 de outubro de 2017.
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4-OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
4.1 O estabelecimento inscrito deverá desenvolver um prato exclusivo para o Roteiro, que 
não faça parte do cardápio atual.
4.2 Participar das Capacitações alusivas ao evento com mínimo de 75% (setenta e cinco por 
cento) de freqüência. (Serão oferecidas capacitações sem custo adicional)
4.3 Participar do evento de o Lançamento do Roteiro Gastronômico fornecendo:
- Oferecimento de amostra gratuita do prato para degustação, relativo ao que a será 
ofertado no Roteiro;
- Considerar quantidade para 40 mini degustações do prato oferecido pelo estabelecimento 
participante;
- Disponibilizar descartáveis para servir.
4.4 Feedback dos restaurantes quanto ao número de pratos vendidos e devolução dos 
brindes que restaram.

5-SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
5.1 Serão oferecidas 35 vagas para estabelecimentos gastronômicos da cidade;
5.2 A seleção será conforme ordem de inscrição, respeitando o cumprimento dos critérios 
tratados neste edital;

6-DO ROTEIRO GASTRONÔMICO 
6.1   Informar o horário de funcionamento e dias da semana;

7-OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES
7.1 Fornecer as Oficinas orientadas a Elaboração de pratos, Bem receber para garçons, 
Engenharia de cardápios e Manipulação de alimentos;
7.2   Produzir fotos dos pratos que compõem o cardápio do festival;
7.3 Suporte em toda a comunicação do evento, com serviços de designer gráfico e 
assessoria de imprensa, como segue:
- Elaboração da comunicação visual a ser utilizada na página da Fundação de Turismo nas 
redes sociais;
- Elaboração de vídeo institucional do Festival;
- Elaboração de layout e impressão do Guia de Restaurantes do Roteiro, reunindo fotos dos 
pratos e informações dos participantes do festival;
- Elaboração de layout e confecção dos displays individuais para mesas de cada 
estabelecimento;
- Elaboração do layout e confecção dos banner para fachada dos participantes;
-  Elaboração do layout e impressão dos convites para evento de Lançamento;
- Divulgação em diversas mídias como: rádio, jornal e redes sociais.
- Serviço de assessoria de imprensa;

7.4 Organizar o evento de lançamento do Roteiro Gastronômico: decoração, recepção, 
cerimonial e materiais para exibição audiovisual;

Porto Belo (SC), 00 de ???? de 2017.

Fundação de Turismo de Porto Belo
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ANEXO 01

TERMO DE ADESÃO

Proprietário:

Nome do restaurante: 

CNPJ: 

Chef/ cozinheiro:

Endereço (Rua, n°, bairro):  

Telefone proprietário:

Telefone empreendimento:

Email:

Horário de funcionamento (durante o evento):

Nº de mesas:

Nome do prato:
___________________________________________________________________________________
Descritivo (para o livreto): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Valor do prato: R$ Serve quantas pessoas:

Facebook:

Instagram:

Site:
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Eu ____________________________________________________ responsável legal pela 
empresa_________________________________________________,declaro que concordo 
com os termos apresentados no EDITAL que trata da quarta edição do Roteiro 
Gastronômico Sabores de Porto Belo realizada pela Fundação de Turismo de Porto Belo em 
parceria com o Sebrae, comprometendo-me a cumprir todas as obrigações imputadas aos 
estabelecimentos participantes, sob pena de ser excluído do Roteiro.

Porto Belo, ___/___/_____.

_______________________________

Nome:
CPF:


