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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si celebram a SC 
PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. E O INSTITUTO 
SEMEIA, PARA OS FINS ESPECIFICADOS ABAIXO. 

 

 
A SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.293.552/0001-84, 
com sede no Centro Administrativo do Governo do Estado, Rod. SC 401 - km. 5, nº 4600, 
bloco 4, Florianópolis-SC, CEP 88032-900, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente RICARDO MORITZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.762.029-49 e pelo seu 
Diretor CARLOS MAGNO DOS SANTOS JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 
645.939.162-91, doravante denominada SCPAR e de outro lado o INSTITUTO SEMEIA, 
associação com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede 
na Rua Amauri, 255, 9º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo, SP, inscrito no 
CNPJ sob o nº 10.621.023/0001-77, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
FERNANDO DE PAIVA PIERONI, portador do RG nº 25.491.797-5 SSP/SP e do CPF nº 
270.840.438-90, doravante denominado SEMEIA. 
 

 

CONSIDERANDO que: 

I. a preservação e a conservação de espaços de elementos naturais, culturais e 
históricos refletem grande preocupação do Poder Público com seu 
desenvolvimento, manutenção dos ecossistemas e a sua fruição sustentável 
por toda a coletividade e, sendo a base do bem comum, também implica 
corresponsabilidade da sociedade como condição para o aperfeiçoamento 
do desenvolvimento humano;  

II. essa corresponsabilidade deve ser estimulada e disseminada na sociedade 
mediante as mais diversas formas de participação ativa, congregando 
entidades e pessoas como exercício de cidadania; 

III. a SCPAR é a instância executiva do Programa de Parcerias e Investimentos 
do Estado (PPI/SC) e este tem em sua carteira de projetos a concessão à 
iniciativa privada de Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do 
Rio do Rastro; e 

IV. o SEMEIA tem por objetivo desenvolver modelos de gestão inovadores, que 
valorizem a conservação, o uso público e a sociodiversidade no entorno de 
áreas protegidas e espaços verdes, com foco em parques, desenvolvendo e 
divulgando conteúdo, difundindo melhores práticas e estimulando o 
engajamento da sociedade sobre o tema do uso público em parques. 
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RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação (“Acordo”), que será regido 
pelas normas da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto estabelecer regime de cooperação mútua entre 
a SCPAR e o SEMEIA para o apoio ao projeto de concessão à iniciativa privada de 
Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, visando à 
construção, operação e manutenção, nos termos estabelecidos no presente Acordo e 
no Plano de Trabalho, que constitui Anexo I deste instrumento.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Amparado em manifestação fundamentada e comum acordo 
entre as partes a SCPAR poderá efetuar modificações incidentes sobre o Plano de 
Trabalho para melhor adequação técnica por meio de Termo Aditivo, vedada a alteração 
do objeto da avença. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os partícipes acordam, desde já, que não é objeto do 
presente Acordo: 

I - a realização e/ou contratação direta de obras, bem como de outros bens ou serviços 
necessários ao funcionamento dos Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra 
do Rio do Rastro, uma vez que o SEMEIA não terá qualquer participação em processos 
licitatórios; 

II - a seleção, contratação e/ou pagamento de remuneração do quadro de servidores 
e/ou funcionários atuantes em unidades de conservação; 

III - a seleção, contratação e/ou pagamento de remuneração do quadro de empregados, 
parceiros ou prepostos do SEMEIA pela SCPAR; 

IV – a delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de 
polícia ou de outras atividades exclusivas de ESTADO, nos termos do art. 40 da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os compromissos da SCPAR com o SEMEIA restringem-se 
única e exclusivamente ao disposto neste instrumento, em especial em seu Plano de 
Trabalho. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Para a execução do objeto deste ACORDO, os PARTÍCIPES comprometem-se a atuar em 
estrita consonância com o Plano de Trabalho, observadas as seguintes atribuições: 
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I – Compete à SCPAR: 

a) definir e executar diretrizes e questões prioritárias para atendimento do 
que trata a Cláusula Primeira, em especial, para:  

i. assegurar que o apoio ao projeto de concessão à iniciativa privada 
de Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do 
Rastro seja desenvolvido em consonância com a política ambiental 
e de gestão de recursos naturais do Estado de Santa Catarina; 

ii. maximizar o potencial turístico dos parques, unidades de 
conservação e respectivas regiões adjacentes aos Equipamentos 
Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, em 
consonância com a política estadual de turismo, observando-se 
também as tendências de consumo, boas práticas do setor e o 
desenvolvimento responsável e sustentável da atividade; 

iii. identificar e modular soluções de parceria destinadas ao projeto 
de concessão à iniciativa privada de Equipamentos Turísticos na 
Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro. 

b) disponibilizar dados, informações e documentos sobre os Equipamentos 
Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, bem como 
facilitar o acesso do SEMEIA aos dados públicos necessários para 
atendimento do que trata a Cláusula Primeira; 

c) elaborar, com o apoio do SEMEIA, o relatório final a ser enviado ao 
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). 

d) contribuir para a elaboração dos estudos e diagnósticos destinados ao 
desenvolvimento do projeto de concessão à iniciativa privada de 
Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro; 

e) coordenar a modelagem do edital de concessão ou instrumentos 
análogos decorrentes do ACORDO e do Plano de Trabalho; 

 

IV - Compete ao SEMEIA: 

a) compartilhar experiências e boas práticas que apoiem o desenvolvimento 
do projeto de concessão à iniciativa privada de Equipamentos Turísticos 
na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, conforme descrito na 
Cláusula Primeira;  

b) contribuir na análise e avaliação dos estudos recebidos pelo Chamamento 
Público Nº 002/2021 para os Equipamentos Turísticos na Área do Mirante 
da Serra do Rio do Rastro; 

c) apoiar o planejamento e condução de iniciativas de diálogo entre os 
setores público e privado incluindo divulgação do projeto (roadshows), 
sondagem de  mercado (market sounding), além da participação em 
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audiências e consultas públicas com o intuito de prover esclarecimentos 
e engajar potenciais investidores interessados em participar na licitação; 

d) auxiliar no planejamento e condução de iniciativas de esclarecimento e 
diálogo com a sociedade e captura das percepções para aprimoramento 
do projeto; e 

e) apresentar sugestões que colaborem com a estruturação do relatório final 
que será elaborado pela SCPAR e enviado ao Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina (TCE/SC). 

 

V – Compete a todos os partícipes: 

a) participar das reuniões de trabalho; 

b) envidar esforços para o levantamento de dados, documentos e 
informações técnicas, conforme respectivas competências, para viabilizar 
a implementação do projeto de concessão à iniciativa privada de 
Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro; e 

c) efetuar por escrito as comunicações que se fizerem necessárias, conforme 
nomes e endereços eletrônicos indicados pelos demais partícipes. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS 

A execução do presente ACORDO não envolverá a transferência de recursos financeiros 
e materiais entre os partícipes, arcando, cada qual, com as despesas decorrentes da 
adoção das providências sob sua responsabilidade, sendo que os resultados também 
não implicam em pagamentos. As atividades previstas neste ACORDO não acarretarão 
quaisquer ônus financeiros aos partícipes. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os custos para o apoio técnico realizado pelo SEMEIA 
serão cobertos por recursos privados, próprios do SEMEIA e/ou de entidades privadas 
parceiras, e não implicarão nenhum ônus ou obrigações para os demais partícipes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes 
nas atividades inerentes ao presente ACORDO não sofrerão alterações na sua vinculação 
funcional com as instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os 
encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária decorrentes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente ACORDO é celebrado sem chamamento público, 
conforme disposto no Art. 29 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente ACORDO é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data da assinatura do presente instrumento.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente ACORDO poderá ter seu prazo de vigência prorrogado, 
mediante justificativa e celebração do devido termo aditivo, observados os limites 
legais.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO 

Para fins de execução do ACORDO, o SEMEIA e a SCPAR indicarão, por ato próprio, um 
gestor a quem competirá acompanhar e monitorar as ações e atividades a serem 
desenvolvidas pelos partícipes durante a vigência do presente ACORDO.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO Qualquer alteração dos gestores, ainda que de forma temporária, 
deverá ser formalmente comunicada aos demais partícipes em até 5 (cinco) dias da 
respectiva mudança, devendo ser adotados os devidos cuidados para mitigar eventuais 
impactos no andamento das atividades. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

O ACORDO deverá ser executado fielmente pelos partícipes, conforme cláusulas 
pactuadas e com a legislação pertinente, respondendo cada um pelas suas ações, 
omissões e respectivas consequências. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A utilização temporária de pessoal que se tornar necessária para 
a execução do objeto deste ACORDO não configurará vínculo empregatício e/ou 
previdenciário de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista 
ou previdenciária para os partícipes.  

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO DAS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO ACORDO PELO 
SEMEIA 
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Os dados e as informações acessados pelo SEMEIA por intermédio deste ACORDO 
deverão ser utilizados única e exclusivamente para a consecução dos objetivos previstos 
no presente instrumento, vedada sua divulgação a terceiros, a qualquer título.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Eventual divulgação, pelo SEMEIA, dos produtos ou dados 
obtidos ou produzidos no âmbito do presente ACORDO dependerão de prévia 
autorização da SCPAR. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo do disposto no caput e no parágrafo primeiro, 
fica autorizado ao SEMEIA realizar referência quanto à celebração do presente ACORDO 
em ação de publicidade, marketing institucional ou promocional ou de divulgação, 
ficando vedada, contudo, a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do parágrafo 
primeiro do artigo 37 da Constituição Federal, bem como a divulgação de detalhes 
relacionados à execução do ACORDO. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO USO DAS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DO ACORDO PELOS 
PARTÍCIPES PÚBLICOS  

Os estudos, levantamentos, propostas e demais dados e documentos apresentados ou 
produzidos no âmbito deste ACORDO poderão ser utilizados pela SCPAR, de forma 
gratuita e independentemente de autorização prévia e específica do SEMEIA, conforme 
critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O disposto no caput aplica-se à toda e qualquer forma de 
utilização dos dados por parte da SCPAR dentro de suas competências legais, sendo-lhes 
facultado o uso integral, parcial e a alteração dos dados, de forma gratuita e 
independente de qualquer forma de indenização, inclusive a título de direitos autorais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não obstante o disposto no caput e no parágrafo primeiro 
desta cláusula, caso a SCPAR tome decisões relacionadas ao projeto de concessão à 
iniciativa privada de Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do 
Rastro que conflitem com as diretrizes de atuação do SEMEIA, este poderá negar à 
SCPAR a autorização do uso do seu nome e/ou logo para divulgações relacionadas ao 
projeto de concessão à iniciativa privada dos Equipamentos Turísticos na Área do 
Mirante da Serra do Rio do Rastro ou ao ACORDO.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente ACORDO não implica em qualquer obrigação à 
SCPAR de utilizar os dados e informações produzidos ou de qualquer forma oriundos do 
presente ACORDO, inclusive em eventuais projetos e processos licitatórios futuros 
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destinados ao estabelecimento de parcerias para os Equipamentos Turísticos na Área 
do Mirante da Serra do Rio do Rastro. 

 

 

CLÁUSULA NONA – CESSÃO 

A cessão de direitos e obrigações previstas neste ACORDO dependerá da prévia e 
expressa concordância de todos os partícipes, estando essa sujeita à observância das 
regras da Lei Federal nº 13.019/2014.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente ACORDO poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, 
mediante notificação prévia dos demais, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias. Não obstante o disposto anteriormente, o presente ACORDO poderá ser rescindido 
antecipadamente:  

I. caso se evidencie a inviabilidade ou impossibilidade de serem executadas as 
atividades ou alcançados os objetivos estabelecidos no presente instrumento 
e/ou no Plano de Trabalho, mediante notificação escrita ao outro partícipe, em 
que deverá ser informada e justificada tal inviabilidade/impossibilidade; 

II. em comum acordo pelos partícipes, mediante instrumento próprio; ou 

III. por meio de resolução em decorrência do inadimplemento unilateral de 
obrigação por um dos partícipes, desde que o partícipe culpado não tenha 
sanado tal inadimplência no prazo razoável definido pelos partícipes. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de resolução antecipada do ACORDO, a execução 
das atribuições pendentes será estabelecida em termo de ação que passará a integrar o 
presente ACORDO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em caso de paralisação das atividades pelo SEMEIA, a 
administração pública tem a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade 
pela execução do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade. 

 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ANTICORRUPÇÃO 
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No desempenho deste ACORDO, os partícipes se comprometem a cumprir todas as leis 
anticorrupção aplicáveis e declaram que proíbem, dentre outras condutas, a oferta, a 
promessa, a doação, o pagamento, a solicitação ou a aceitação de qualquer espécie de 
dinheiro, objeto, favor, bem ou postura com reflexo financeiro/patrimonial, seja direta 
ou indiretamente, para/de qualquer pessoa, incluindo oficiais públicos, para obter ou 
manter um negócio ou para garantir qualquer outra vantagem indevida ou benefício 
ilegal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - "Oficiais Públicos" incluem quaisquer funcionários públicos, 
candidatos a cargos públicos, funcionários de empresas controladas ou de propriedade 
do Estado de Santa Catarina, organizações internacionais públicas, partidos políticos ou 
seus candidatos, nacionais ou estrangeiros, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica 
agindo em nome de ou para o benefício de quaisquer Órgãos ou Oficiais Públicos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

Caberá à SCPAR proceder à publicação do extrato do presente instrumento no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina nos termos do artigo 38 da Lei federal nº 13.019, de 
31 de julho de 2014. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. É assegurado o livre acesso de servidores dos sistemas de controle externo e 
interno ao qual estejam subordinados a SCPAR a qualquer tempo e lugar, a todos 
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com os instrumentos 
pactuados, quando em missão de fiscalização, inspeção, diligência ou auditoria. 

II. Nenhum dos partícipes será responsável por descumprimento ou atraso no 
cumprimento se este for decorrente de superveniência de caso fortuito ou força 
maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do ACORDO. 

III. O não exercício de um direito (ou a demora em exercê-lo) não será considerado 
como renúncia, não prejudicando, assim, a faculdade de os partícipes exercerem 
o seu direito a qualquer tempo. 

IV. Se qualquer previsão (ou parte de uma previsão) deste instrumento vier a ser 
considerada inválida, ilegal ou inexigível, o restante do ACORDO continuará em 
vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da capital do Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões oriundas ou relativas à execução ou interpretação do presente ajuste, não 
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resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

E, por estarem de acordo, firmam os partícipes o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas. 

 

 

 Florianópolis/SC,  

 

 

 

RICARDO MORITZ 

Diretor Presidente da SC Participações e Parcerias S.A. 

 

 

 

 

CARLOS MAGNO DOS SANTOS JÚNIOR 

Diretor da SC Participações e Parcerias S.A.  

 

 

 

 

FERNANDO DE PAIVA PIERONI 

Instituto SEMEIA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Nome: Bárbara Matos Soares de Sá 

CPF: 079.482.906-64 

 Nome: Ramiro Zinder da Silva 

CPF: 006.245.769-14 
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Anexo I – Plano de Trabalho 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
INSTITUTO SEMEIA (“SEMEIA”) 

CNPJ 
10.621.023/0001-
77 

 

ENDEREÇO 
Rua Amauri, 255 9º andar 

CIDADE 
Jardim Europa 

UF 
SP 

CEP 
01448-000 

 

DDD/TELEFONE 
(11) 5180-0260 

SITE INSTITUCIONAL 
http://www.semeia.org.br 

Nome Do Responsável 
Fernando Pieroni 

CPF 
270.840.438-90 

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR 
25.491.797-5 SSP/SP  

CARGO 
Diretor-Presidente 

E-MAIL 
fernando@semeia.org.br 

Responsável pela equipe técnica 
Barbara Matos – barbara@semeia.org.br    

 

2. OBJETIVO 

O presente documento descreve o escopo, as atividades e as dimensões do trabalho 
objeto do ACORDO DE COOPERAÇÃO e enuncia as responsabilidades e funções de cada 
uma das Partes. 
 
Os trabalhos a seguir descritos tem como finalidade produzir elementos para a sólida 
tomada de decisão sobre o desenho e potencial implementação da concessão à 
iniciativa privada dos Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do 
Rastro, de forma a aumentar a visitação, atrair novos investimentos e a viabilizar o 
cumprimento de suas finalidades básicas, gerando benefícios à sociedade. 
 
3. ESCOPO, ATIVIDADES E DIMENSÕES DO TRABALHO 

As atividades descritas a seguir serão executadas pelo SEMEIA na forma de apoio 
estratégico à SCPAR. Tais atividades compreenderão o apoio técnico: na análise e 
avaliação dos estudos decorrentes do Chamamento Público Nº 002/2021 para 
concessão à iniciativa privada de Equipamentos Turísticos na Área do Mirante da Serra 
do Rio do Rastro, na ampliação do diálogo com a sociedade civil interessada e com o 
mercado. 

 
 
ESCOPO DE TRABALHO DO SEMEIA: 

3.1. Apoio na supervisão e acompanhamento da elaboração dos projetos  

http://www.semeia.org.br/
mailto:fernando@semeia.org.br
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Apoio na análise e avaliação dos estudos recebidos pelo Chamamento 
Público Nº 002/2021 para concessão à iniciativa privada de Equipamentos 
Turísticos na Área do Mirante da Serra do Rio do Rastro, cuidando para que 
reflitam, de forma coerente e convergente, às boas práticas vigentes e aos 
objetivos de política pública pretendidos pelo ESTADO. 

 
Atividades relacionadas:  
 Apoiar a liderança do projeto com recomendações relacionadas às 

decisões estratégicas, à condução dos trabalhos e ao gerenciamento de 
riscos;  

 Apresentar referências, como projetos, estudos e documentos, que 
possam auxiliar no processo de elaboração dos documentos 
provenientes do projeto; 

 Contribuir com sugestões e críticas aos estudos técnico-operacionais; 
econômico-financeiro e jurídico recebidos no âmbito do PMI; 

 Colaborar com recomendações relacionadas ao edital e demais 
documentos formais a ele relacionados, incluindo as contribuições 
obtidas nos processos de consulta pública. 

 
3.2. Apoio à realização de diálogo com o mercado  

Apoio ao planejamento e condução de iniciativas para prover 
esclarecimentos e engajar potenciais investidores interessados em 
participar do processo de licitação dos Equipamentos Turísticos na Área do 
Mirante da Serra do Rio do Rastro. 

 
Atividades relacionadas: 
 Contribuir em iniciativas cujo propósito seja a captura das perspectivas 

do mercado ao longo da elaboração dos estudos, editais e demais 
documentos (market sounding); 

 Colaborar com as iniciativas de divulgação do projeto e de engajamento 
de partes interessadas (roadshows); 

 Apoiar nos processos de audiência e consulta públicas, sobretudo na 
interação e elaboração de respostas aos questionamentos apresentados 
pela sociedade civil e potenciais licitantes do projeto; 

 Sugerir canais de comunicação com os potenciais investidores, assim 
como boas práticas relacionadas à condução do processo de diálogo 
entre os setores público e privado; 

 Ajudar na elaboração de relatórios de análise quanto à percepção dos 
investidores quanto ao projeto. 

3.3. Apoio à realização de diálogo com a sociedade  

Apoio ao planejamento e condução de iniciativas esclarecimento e diálogo 
com a sociedade e captura das percepções para aprimoramento do projeto. 
 
Atividades relacionadas: 
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 Auxiliar na elaboração de conteúdo e materiais de apoio aos planos de 
comunicação do governo; 

 Colaborar com a comunicação, iniciativas de engajamento, divulgação e 
ampla publicidade dos atos públicos do projeto;  

 Ajudar na elaboração de relatórios de análises relacionadas à percepção 
da sociedade. 
 

 
 
4. PRAZO 

O prazo total estimado para execução deste plano de trabalho é de 24 meses.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente ACORDO poderá ter seu prazo de vigência prorrogado, 
mediante justificativa e celebração do devido termo aditivo, observados os limites 
legais.  

 
 

5. RESPONSABILIDADES 

Compete a SCPAR: 

 Coordenar os trabalhos voltados à execução do ACORDO; 

 Acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução do presente 
Plano de Trabalho; 

 Mobilizar os atores técnicos e sociais envolvidos; 

 Coordenar a modelagem do edital de concessão ou instrumentos análogos para 
os equipamentos turísticos envolvidos neste Plano de Trabalho; 

 Definir o nível de aproveitamento dos estudos e demais insumos oriundos do 
presente ACORDO na modelagem final dos projetos e licitações de sua 
competência; 

 
Compete ao SEMEIA: 

 Contribuir tecnicamente com a execução das atividades relacionadas ao Plano de 
Trabalho, observadas as competências legais da SCPAR e do Estado de Santa 
Catarina, bem como o disposto no ACORDO DE COOPERAÇÃO;  

 Auxiliar a SCPAR na coordenação dos trabalhos. 

 
Sem prejuízo do apoio ofertado pelo SEMEIA no âmbito deste ACORDO, a análise e 
seleção das propostas recebidas de apoio externo (item 3.1), bem como a elaboração 
do edital e anexos referentes ao objeto deste plano de trabalho são de 
responsabilidade da SCPAR, conforme respectivas competências legais, podendo 
esta contar com o apoio do SEMEIA nas atividades descritas no item 3. 
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Não é obrigação do SEMEIA, conforme o item 3 deste Plano de Trabalho, a 
contratação ou financiamento de consultores para a realização de estudos de 
viabilidade técnica, econômico-financeira e/ou jurídica para a modelagem dos 
projetos ou elaboração dos documentos editalícios. 

 
 
6. EQUIPES ENVOLVIDAS 

As equipes envolvidas na parceria serão compostas por membros da SCPAR, que 
atuam no Programa de Parcerias e Investimentos do Estado de Santa Catarina (PPI-
SC), e do SEMEIA indicados em ato próprio, pelos respectivos representantes legais. 
 
As equipes deverão estar em contato ao longo de toda a evolução das atividades 
objeto deste Plano de Trabalho, devendo haver sinergia tanto nos níveis estratégico, 
quanto no tático/gerencial, operacional e técnico. 
 
O SEMEIA e a SCPAR, poderão receber apoio de especialistas externos no 
desenvolvimento dos trabalhos previstos. 
 
 
 

Florianópolis/SC,  

 

 

 

RICARDO MORITZ 

Diretor Presidente da SC Participações e Parcerias S.A. 

 

 

 

 

CARLOS MAGNO DOS SANTOS JÚNIOR 

Diretor da SC Participações e Parcerias S.A.  

 

 

 

 

FERNANDO DE PAIVA PIERONI 

Instituto SEMEIA 
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Testemunhas: 

 

 

 

Nome: Bárbara Matos Soares de Sá 

CPF: 079.482.906-64 

 Nome: Ramiro Zinder da Silva 

CPF: 006.245.769-14 
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