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MONITORAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO TURISMO

Santa Catarina está em situação 

de emergência, de acordo com 

o decreto (515/2020), publicado 

no dia 17 de março de 2020, pelo 

governador Carlos Moisés, diante 

da pandemia do coronavírus 

(COVID-19). Esse estado ocasiona 

diferentes mudanças e consequências 

no Turismo. Por isso, a Agência do 

Desenvolvimento do Turismo de 

Santa Catarina - Santur, comunica um 

panorama no que atinge o segmento 

em todo o estado. 

Acesse o boletim 01/2020 >> https://bit.ly/B012020

https://bit.ly/B012020
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Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do 
Governo de Santa Catarina

A SANTUR TOMOU MEDIDAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO “TRADE” E DA POPULAÇÃO 
EM GERAL, NAQUILO QUE TEM RELAÇÃO DIRETA 
COM O TURISMO. 

TEMAS RELEVANTES PARA O TURISMO

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

PACOTES ECONÔMICOS PARA SANTA CATARINA E O TURISMO 

O Turismo é um dos setores mais afetados, nos aspectos econômicos, ante a crise originada 

pela pandemia do coronavírus (Covid-19). Santa Catarina detém 98.940 empresas do Turismo 

que estão ativas e sofrem com o impacto direto da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

Dessas, 4.797 são Empresas de Pequeno Porte (EPP); 5.059 de Médio e Grande Porte e 89.087 

são microempresas

Desta forma, a Santur passou a integrar a Comissão de Desenvolvimento Econômico do 

Governo de Santa Catarina, que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SDE), Secretaria do Estado da Fazenda (SEF) e Secretaria de Agricultura e Pesca (SAR), 

formada ainda por representantes do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), 

Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (Badesc), Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A 

(Celesc) e Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).



ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

AS MEDIDAS ANUNCIADAS 
NESTA SEXTA (20)

A Comissão de Desenvolvimento 

Econômico do Governo de Santa Catarina 

definiu medidas que devem injetar 

recursos na economia catarinense nos 

próximos meses. As propostas preveem 

carência e postergação dos contratos de 

financiamento, novas linhas de crédito 

de capital de giro em até R$ 200 mil para 

micro e pequenas empresas (MPEs), 

com juros parcialmente subsidiados pelo 

Estado, além de linhas de crédito para o 

microempreendedor individual (MEI). Essas 

medidas levaram em conta os pedidos 

também do trade turístico catarinense.

VEJA O QUE FOI ANUNCIADO: 

1. JUNÇÃO DE ESFORÇOS COM 
TESOURO DO ESTADO, BRDE 
E BADESC:
◊ Carência e postergação de dois a seis 

meses dos contratos de financiamento 

em andamento, para pequenas e 

médias empresas.

◊ Linhas de crédito de capital de giro 

para micro e pequenas empresas, 

com carência de 12 a 18 meses e 30 

meses para pagamento, com juros 

parcialmente subsidiados pelo Governo 
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do Estado, em operações de até R$ 200 

mil. A disponibilidade é de R$ 50 milhões 

de recursos próprios  do BRDE.

◊ Ampliação do Programa Microcrédito 

Juro Zero de R$ 3 mil para R$ 5 mil, por 

operação, para MEI com juros pagos pelo 

Estado. A projeção é de R$ 70 milhões de 

recursos próprios.

◊ Linha de Crédito Badesc Emergencial 

para micro e pequenos empreendedores 

em até R$ 150 mil, com carência de 12 

meses e amortização em 36 meses. Juros 

subsidiados parcialmente pelo Estado. A 

disponibilidade é de R$ 50 milhões em 

recursos próprios.

◊ Projeto de Subvenção de juros para 

pequenos empreendimentos rurais, pelo 

FDR – Fundo de Desenvolvimento Rural, 

com juros de 2,5% ao ano, pagamento em 

36 meses e carência de 12 meses. 

◊ Recursos disponíveis são R$ 1,5 milhão da 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca 

e Desenvolvimento Rural. A expectativa é 

alavancar R$60 milhões em investimentos 

no meio rural e pesqueiro de Santa 

Catarina.

◊ Criação de programas de financiamento 

pós-crise para investimento e ampliação 

da disponibilidade dos programas acima 

com recursos do BNDES.



◊ Solicitação ao Conselho do Simples Nacional para a prorrogação do prazo de pagamento da 

parte estadual do Simples Nacional – ICMS, por três meses, na mesma forma da parte federal 

do Simples. 

◊ Solicitação ao Confaz a autorização para conceder isenção ou redução de base de cálculo 

para 7% do ICMS de álcool gel, hipoclorito de sódio, máscaras e luvas.

◊ Prorrogação nos prazos de obrigações acessórias da SEF.

◊ Prorrogação do prazo de pagamento de ICMS das empresas fechadas em função das 

medidas de restrição de atividades. Em estudo, para os fatos geradores a partir de março de 

2020.
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

2. TRIBUTOS ESTADUAIS:

AS EMPRESAS DE TURISMO DE SC E O CONTEXTO COM O 
CORONAVÍRUS

◊ Santa Catarina detém 98.940 empresas do Turismo que estão ativas e sofrem com o impacto 
direto da pandemia. A região turística Grande Florianópolis é a que possui o maior número 
de empresas ligadas ao setor, com 24.850 empresas ativas, seguido pela região Costa Verde 
& Mar, com 16.822 e Caminho dos Príncipes, com 13.459.

◊ Do total de empresas em Santa Catarina, 59,41% são dos setores de alimentação; 14,85% 
do setor de transporte; 13,39% do setor de atividades culturais, desportivas e recreativas; 
8% são agências e organizadoras de viagens; 4,45% do setor de hospedagens. Dentro 
disso, 4.797 são Empresas de Pequeno Porte (EPP); 5.059 Médio e Grande Porte; 89.087 são 
microempresas.

◊ Nesse contexto, é possível dimensionar o tamanho do prejuízo que o setor já sofre - e ainda 
sofrerá - com a pandemia da Covid-19. Por isso, as medidas voltadas aos empresários e 
pessoas que trabalham com o turismo em Santa Catarina são tão fundamentais. 



Nesta sexta-feira (20), o aeroporto de 
Joinville teve uma queda de 50% na sua 
operação - de 10 voos passou para cinco 
voos. Em Navegantes, houve também 
uma queda no número de voos: de 20 
para 11. Em Florianópolis, no Floripa 
Airport, a concessionária relatou 23 voos 
cancelados - uma queda de quase quatro 
mil passageiros por dia.  
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SANTUR, FORNATUR E MTUR DISCUTEM MEDIDAS

DIVISAS COM OUTROS 
ESTADOS FECHADAS

VOOS E AEROPORTOS

SANTUR SUSPENDE PESQUISA 
DE DEMANDA TURÍSTICA

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), o Ministério do Turismo 
e o Fórum Nacional do Turismo (Fornatur) realizaram reunião por videoconferência, na quinta-
feira (19), para discutir ações que ajudem a minimizar os impactos no turismo em decorrência 
da pandemia do coronavírus. 

A Santur elencou as medidas que podem ser tomadas em conjunto com o Ministério do 
Turismo para enfrentar o momento de crise, tomando por base as reivindicações do trade e 
também do Conselho Estadual do Turismo de Santa Catarina.

As divisas com os estados do Paraná e 
do Rio Grande do Sul foram fechadas, 
de acordo com a atualização do decreto 
estadual de quinta-feira (19). Desta forma, 
as restrições para evitar aglomerações 
de pessoas foram intensificadas. As 
novas medidas proíbem a circulação e 
ingresso de veículos de fretamento e 
transporte coletivo, público ou privado, de 
passageiros no Estado. 

A Santur suspendeu, por prazo indeterminado, 
o pregão eletrônico número 06/2020, que 
previa a seleção de empresa para execução 
da Pesquisa Estudo da Demanda Turística. 
O objeto da pesquisa é levantar dados que 
ajudarão a compreender a dinâmica da 
atividade turística em Santa Catarina. A Santur 
publicará as novas datas e atualizações do 
processo licitatório de 2020 em momento 
oportuno.



p. 06

No Brasil, entre os desafios e impactos que a pandemia gerou na economia e cadeia 

produtiva do turismo, destaca-se:

Fechamento das fronteiras

• Cancelamento de voos

• Dificuldades das agências em viabilizar o retorno dos seus clientes ao país de origem

• Redução da oferta de serviços turísticos

• Impacto pela variação e aumento do dólar

• Redução de divisas

• Crise financeira

• Desemprego

• Falta de amparo na legislação nacional e internacional

• Estresse emocional 

• Portaria do Ministério do Turismo, assinada nesta sexta-feira (20), apresenta medidas 

de facilitação de acesso a crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para micro, 

pequenos e médios empresários do setor:

• disponibilidade de R$ 381 milhões do Fungetur;
• suspensão dos limites impostos para a aplicação dos recursos;

• prazo maior para começar a aplicar os recursos, sendo 50% para fluxo de caixa;

• redução da taxa de juros de 7% para 5%;

• a carência no pagamento dos empréstimos passou de seis meses para 1 ano;

• adiamento dos pagamentos de empréstimos para as empresas que estão adimplentes;

• prazo de até seis meses de carência para contratos vigentes, em fase inicial;

• os empréstimos podem ser utilizados pela cadeia produtiva do turismo para capital de 

giro, implantação, ampliação, modernização ou reforma de atrativos, além da aquisição 

de máquinas e equipamentos;

• 90% do recurso será destinado a municípios integrantes do Mapa do Turismo Brasileiro.

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO SETOR DO TURISMO (Covid-19)

MINISTÉRIO DO TURISMO FACILITA ACESSO A CRÉDITO DO 
FUNGETUR

ESFERA FEDERAL
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Países-membros do Mercosul vão trabalhar conjuntamente para facilitar o retorno de turistas 

aos seus locais de origem e garantir a circulação de bens e serviços nas fronteiras. Brasil, 

Paraguai, Argentina e Uruguai vão trocar uma lista com cidadãos ou residentes nesses países que 

manifestaram a vontade de retornar aos seus locais de origem ou residência. 

No caso dos países que possuem companhias aéreas nacionais em atividade, os respectivos 

governos irão administrar as operações de retorno, de acordo com suas possibilidades.

ACORDO FACILITA RETORNO DE TURISTAS DE PAÍSES DO 
MERCOSUL

ESFERA FEDERAL

Para enfrentamento da situação de emergência 
declarada, ficam suspensas, em todo o território 
catarinense até o dia 24/03/2020:

DECRETO 515/2020

A circulação do transporte coletivo 

urbano municipal, intermunicipal e 

interestadual de passageiros;

Atividades e serviços públicos não 

essenciais, no âmbito municipal, 

estadual e federal;

Eventos e reuniões de qualquer 

natureza, de caráter público ou 

privado, incluídas excursões, cursos 

presenciais, missas e cultos religiosos 

ficam suspensos em todo o território 

catarinense por 30 dias;

Atividades e serviços privados não 

essenciais, a exemplo de academias, 

shopping centers, restaurantes e 

comércio em geral;

A entrada de novos hóspedes no setor 

hoteleiro;

Circulação de pessoas em parques, 

praias e praças;

Proibição da circulação de ônibus 

de viagens em todo o território 

catarinense;

* *

*

*

*

*

*
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* *

*

As indústrias deverão operar 

em sua capacidade mínima 

necessária nas regiões em que já 

tenha sido identificado o contágio 

comunitário.

Ficam proibidos a circulação e o 

ingresso, no território estadual, 

de veículos de transporte coletivo 

de passageiros, interestadual ou 

internacional, público ou privado, 

e de veículos de fretamento para 

transporte de pessoas;
Ficam proibidas a concentração 

e a permanência de pessoas em 

espaços públicos de uso coletivo, 

como parques, praças e praias, em 

todo o território catarinense;

A Santur integra o Grupo Estadual de 

Ações Coordenadas (Grac) e está com uma 

equipe diariamente na Defesa Civil, em 

Florianópolis, cooperando e trabalhando 

de forma conjunta para buscar as ações 

para diminuir os prejuízos do Turismo. 

Além disso, a Santur montou o Gabinete de 

Crise para receber e atender as demandas 

do trade e também do Conselho Estadual 

de Turismo.

Também na esfera federal, a Santur 

realiza articulação para buscar recursos 

E A SANTUR, COMO ESTÁ PARTICIPANDO DISSO?

e benefícios para a atender às necessidades 

do Turismo catarinense. Junto destas ações, 

a Santur passou a integrar a “Comissão de 

Desenvolvimento Econômico do Governo 

de Santa Catarina” que é coordenada pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Secretaria do Estado da Fazenda, formada ainda 

por representantes, Banco de Desenvolvimento 

do Extremo Sul (BRDE), Agência de Fomento de 

Santa Catarina S.A. (Badesc), Centrais Elétricas 

de santa Catarina S.A (Celesc) Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) e 

Secretaria de Agricultura e Pesca (SAR). 



A MELHOR FORMA DE FREAR O AVANÇO DO 
CORONAVÍRUS É A PREVENÇÃO.
Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas 
devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde.

www.saude.sc.gov.br/coronavirus

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS 

(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:

Leia mais aqui:

Coronavírus em SC: Governo anuncia pacote econômico para minimizar impactos da pandemia

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-anuncia-pacote-

economico-para-minimizar-impactos-da-pandemia

Coronavírus: Santur, Fornatur e Mtur discutem medidas para o Turismo no país e também nos 

Estados

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5235-coronavirus-santur-fornatur-e-mtur-

discutem-medidas-para-o-turismo-para-o-pais-e-tambem-os-estados

Coronavírus em SC: Santur suspende a licitação para contratação de empresa de pesquisa sobre 

Demanda Turística

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5232-coronavirus-em-sc-santur-suspende-

a-licitacao-para-contratacao-de-empresa-de-pesquisa-sobre-demanda-turistica

Coronavírus em SC: Santur publica boletim com orientações e monitoramento do Turismo

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5235-coronavirus-santur-fornatur-e-mtur-

discutem-medidas-para-o-turismo-para-o-pais-e-tambem-os-estados

MTur assina portaria para facilitar acesso a crédito e adiar pagamentos para empresas do setor

http://www.santur.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/5236-mtur-assina-portaria-para-facilitar-

acesso-a-credito-e-adiar-pagamentos-para-empresas-do-setor

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SANTA CATARINA
GABINETE DE CRISE

Assessoria de comunicação
Gerência de Marketing Digital
contato: ascom@santur.sc.gov.br
www.santur.sc.gov.br
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