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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROCESSO DE CONCESSÃO DO 

CENTRO DE EVENTOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

Data: 24 de julho de 2019 

Local: Teatro Municipal Bruno Nitz – Balneário Camboriú/SC 

 

Às 14h17min, tenente-coronel Ricardo, chefe de cerimonial da Casa Militar, se apresentou e 

expôs os objetivos da audiência pública. Convidadas as autoridades para compor a mesa: 

Prefeito de Balneário Camboriú Fabrício Oliveira, Presidente da SCPar Gustavo Salvador, e 

Presidente da Santur Flavia Didomenico. Convidado a fazer uso da palavra o prefeito 

agradeceu a presença de todos, cumprimentou as demais autoridades da mesa e falou sobre a 

importância do equipamento não só pra Balneário Camboriú, mas pra toda região de Santa 

Catarina, uma das regiões mais procuradas do turismo no Brasil. Por fim, destacou que a 

participação da sociedade é fundamental para o sucesso do edital, a fim de consolidar o mais 

rápido possível a abertura do Centro de Eventos. Passada a palavra ao presidente da SCPar, 

Gustavo afirmou que, após a reforma administrativa, a SCPar assumiu um papel responsável 

pela modelagem dos projetos de desestatização. Disse que é um momento importante para 

Santa catarina, pois nenhuma concessão aconteceu nos últimos anos. Por fim, ressaltou que a 

SCPar, através de sua equipe técnica, ficou responsável pela modelagem do estudo que será 

apresentado. Dada a palavra à presidente da Santur, Flavia Didomenico afirmou que, em nome 

do Governador Carlos Moisés, estende os cumprimentos à Deputada Paulinha, presente na 

audiência. Disse que quando assumiram o Governo, logo no início do ano, foram definidas 

duas grandes prioridades: a conclusão das obras do centro de eventos e, também, a concessão 

do espaço. Disse ainda que a melhor solução é a concessão para a iniciativa privada para que 

consiga de forma comercial desenvolver o turismo de todo o município e da região. Falou que 

este ato não tem obrigatoriedade em todo processo de concessão, mas entendem que há 

necessidade nessa elaboração. Finalizou dizendo que torçe para que não haja recursos, o que 

poderia atrasar o cronograma. Após a exposição das autoridades, foram chamados para 

compor a mesa o secretário executivo da SCPar Ramiro Zinder e o coordenador de negócios da 

SCPar Maurício Melo, o presidente da comissão de licitação Daniel Souza e o diretor de 

planejamento da Santur Leandro “Mané” Ferrari. Tal grupo foi responsável pela apresentação 

técnica do termo de referência, edital, contrato e do processo licitatório. Ramiro Zinder iniciou 

lembrando que se trata da primeira concessão à iniciativa privada da historia do governo de 

Santa Catarina e, em seguida, explanou sobre as premissas básicas e fundamentais da 

concessão. Falou sobre o objeto da concessão, a modalidade de concorrência e a vigência do 

contrato por 20 anos, justificando a definição deste período com base na previsão de desgaste 

do equipamento no 22º, 23º ano de operação, quando é necessário incluir uma reforma 

estrutural. Tal fato desequilibra a viabilidade econômico-financeira e pode tornar o edital 

menos atrativo. Com a concessão por 20 anos não é necessário um investimento alto em 

reforma estrutural, que poderá ser prevista no próximo edital. Na sequência, falou que o valor 

do contrato está estimado em 144 milhões de reais, com base nas projeções referenciais de 
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receitas pelo prazo de 20 anos.  Afirmou que, com base nesse cálculo, o valor da outorga inicial 

mínima é de 10 milhões de reais pagos ao governo de Santa Catarina como condição prévia à 

assinatura do contrato. Também disse que a outorga variável é de 5% do faturamento bruto da 

concessionaria, a partir do primeiro ano de contrato e que a apuração será feito pelo regime 

de caixa. Disse que a garantia de execução é de 1% do valor do contrato, representado pela 

soma das receitas da concessionária. Sobre as premissas financeiras, indicou que a TIR é de 

13,8%, o payback é de 7 anos e 10 meses e que o VPL é de R$ 3.294.189,97. Mauricio fez um 

breve aprofundamento nas premissas financeiras e se colocou à disposição para esclarecer 

dúvidas a respeito da matemática financeira envolvida nos cálculos. Dando continuidade, 

Ramiro falou sobre os investimentos mínimos e obrigatórios, o plano de operação e o 

estacionamento do zoológico com 50% de desconto. Por fim, foram apresentados alguns 

aspectos contratuais e agradeceu a todos os envolvidos, Governo do Estado, Santur, SCPar e  

Secom. Com a palavra, o diretor da Santur Leandro Ferrari disse que a partir de julho de 2020 

estão disponíveis datas para eventos. Agradeceu equipe da Santur que viabilizou tudo em 

tempo recorde e sem medir esforços. Em seguida, foi dada a palavra para o presidente da 

comissão de licitação, Daniel Souza, que apresentou detalhes do edital  e pediu aos 

interessados que se atentem a todos os detalhes e prazos. Ao fim, agradeceu a equipe da 

Santur e da SCPar e informou que se entraria nos questionamentos enviados por whatsapp. O 

chefe do cerimonial Ricardo detalhou os procedimentos para as perguntas e iniciou a 

participação do público. Foram respondidos 17 questionamentos enviados por mensagem, no 

quais foram solicitadas informações sobre licenças e alvarás, sobre a participação de empresas 

estrangeiras, sobre as datas pré-agendadas, sobre o custo mensal de operação do Centro de 

Eventos, sobre a destinação dos recursos adquiridos através da concessão, sobre o risco de o 

contrato com a concessionária não estar assinado até julho de 2020, sobre a participação do 

município de Balneário Camboriú na outorga, sobre o valor venal para incidência de IPTU, 

sobre a possibilidade de criação de um conselho para acompanhar a concessão, entre outras 

perguntas que foram respondidas. Encerrou-se a audiência com a fala do mestre de cerimônias 

que finalizou o encontro às 16h25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























