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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, com validade de sete dias, pelo governador 

Carlos Moisés, diante da pandemia do coronavírus (COVID-19) - e estendido por mais 

sete dias, neste dia 23 de março de 2020. 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
Acesse o boletim 02/2020  >>  https://bit.ly/B022020

https://bit.ly/B022020
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Aqui você irá saber as medidas do Governo Federal e do Governo de Santa Catarina

TEMAS RELEVANTES PARA O 
TURISMO

ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

GOVERNO ESTENDE SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA POR MAIS SETE DIAS

PORTARIA PARA O FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIAS

Nesta segunda-feira (23), o governador Carlos Moisés estendeu a 

vigência do decreto que determina que o estado de Santa Catarina 

fique em situação de emergência. Agora, o período de “quarentena” 

seguirá por mais sete dias. O decreto (515/2020, foi publicado no dia 17 

de março de 2020. Portanto, todas as determinações seguem em vigor 

até a nova data estabelecida.

Uma portaria foi publicada nesta segunda (23) para estabelecer regras para as 

atividades industriais em território catarinense. Nela, a classificação de padarias, 

mercearias, açougues e peixarias como serviços essenciais. O documento permite que 

as indústrias mantenham a operação, desde que reduzam ao menos 50% do número 

de trabalhadores por turno de trabalho. As exceções são agroindústrias, indústrias de 

alimentos e indústrias de insumos de saúde, que não precisarão ter redução do número 

de trabalhadores. 



REPATRIAÇÃO DE 
TURISTAS

A Secretaria de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade (SIE) 

autorizou a entrada em território 

catarinense de veículos de 

transporte coletivo e de fretamento 

vindos de outros países para 

repatriar turistas que estão em 

Santa Catarina e precisam retornar 

para casa. Para entrar no estado, 

os ônibus devem estar vazios. Os 

veículos serão escoltados até o 

local onde os turistas irão embarcar 

e o retorno deverá ser imediato 

ao país de origem. As empresas 

catarinenses de transporte coletivo 

que tenham linhas para outros 

países também estão autorizadas a 

levar os turistas de volta ao seu país 

- sempre com o retorno vazio, sem 

passageiros.

COMÉRCIO DE REFEIÇÕES 
NAS RODOVIAS ESTADUAIS

O Governo do Estado esclarece que, a 

partir desta segunda-feira, 23, passam a 

ser adotadas novas medidas referentes ao 

transporte aquaviário e no que se refere ao 

transporte rodoviário, com a autorização da 

abertura de oficinas e borracharias e venda 

de refeições por restaurantes localizados às 

margens das rodovias estaduais e federais 

em território catarinense.

•  A comercialização de refeições pode 

ser feita por restaurantes localizados 

às margens das estradas e oferecida 

exclusivamente para profissionais de 

serviços considerados essenciais;

• Os restaurantes não podem estar abertos 

para acesso do público. Recomenda-se 

que o atendimento seja no modelo “drive 

thru” (compra e retira), para que não haja 

permanência de pessoas no local;

• Oficinas e borracharias localizadas 

às margens das rodovias estaduais 

e federais podem ficar abertas; é de 

responsabilidade do estabelecimento 

limitar a entrada de pessoas para que 

não haja aglomeração;
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)
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ESFERA ESTADUAL (Santa Catarina)

TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO OPERA COM 
RESTRIÇÕES

LUZ E ÁGUA: FAMÍLIAS 
DE BAIXA RENDA TERÃO 
FACILIDADES NAS CONTAS

O transporte aquaviário deverá 

operar com restrições. A travessia 

por ferry boat só poderá ser realizada 

por veículos e os passageiros 

deverão permanecer no interior dos 

automóveis durante todo o trajeto. 

A travessia de pedestres ou ciclistas 

será autorizada somente em balsas 

específicas para os profissionais 

dos serviços considerados como 

essenciais pelo Governo do Estado, 

ou nos locais onde o transporte é 

necessário para subsistência da 

comunidade, por esta ser isolada.

A Celesc e a Casan anunciaram, 

juntamente com o Governo do Estado de 

Santa Catarina, facilidades nas tarifas de 

luz e água. Em relação à energia elétrica, 

o pagamento das faturas dos meses de 

março e abril serão adiados. Já a Casan 

irá isentar estas famílias do pagamento 

da conta por 60 dias. A medida é para 

as famílias catarinenses que estão em 

situação de baixa renda. 

As medidas da Celesc irão beneficiar 

mais de 36 mil famílias cadastradas 

junto ao Programa Social do Governo 

Federal (Cadastro Único ou que recebem 

o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social). A empresa concedeu o 

adiamento de pagamento das faturas dos 

meses de março e abril para que sejam 

parceladas em até 12 vezes, a partir da fatura 

do mês de maio. Já a Casan beneficiará 

cerca de 7 mil famílias que usufruem 

do benefício da Tarifa Social Social da 

empresa estadual de saneamento, que 

estão isentas de pagamento da fatura 

pelos próximos 60 dias.
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ESFERA FEDERAL

BNDES ANUNCIA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE 
EMPRÉSTIMOS

Os micro, pequenos e médios empresários de setores como aeroportos, portos, 

comércios e serviços, segmentos ligados ao turismo, terão seis meses de carência 

no pagamento de empréstimos feitos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES).

Entre outras medidas, a oferta de R$ 5 bilhões em crédito para micro, pequenas e 

médias empresa de todo o país. O banco também aumentou o limite de crédito, que 

sairá de R$ 10 milhões para R$ 70 milhões por ano, facilitando o capital de giro desses 

empreendimentos. Além disso, também estão incluídos no pacote a transferência de 

R$ 20 bilhões do PIS/Pasep para o FGTS dos trabalhadores e o apoio a micro, pequenas 

e médias empresas.

Santa Catarina detém 98.940 empresas do Turismo que estão ativas e sofrem com o 

impacto direto da pandemia. 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.
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ESFERA FEDERAL

REMARCAÇÃO DE VIAGENS

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

Os ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública divulgaram, nesta segunda-

feira (23), nota técnica conjunta que reforça a adesão de segmentos turísticos na 

plataforma oficial do governo Consumidor.gov.br. O site viabiliza a mediação entre as 

empresas e o consumidor em relação aos cancelamentos e remarcações de viagens e 

eventos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Na plataforma é possível negociar, de forma mais efetiva e individualizada, a remarcação 

de pacotes turísticos, evitando-se o cancelamento e a necessidade de reembolso neste 

momento. Para os consumidores, a plataforma é um meio seguro de estabelecimento 

de acordos, uma vez que todas as manifestações ficam registradas por escrito e podem 

ser acessadas pelo consumidor e pelas empresas, posteriormente.

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 
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O QUE DIZ O DECRETO 515/2020 DE “ESTADO DE 
EMERGÊNCIA” E O QUE ESTÁ EM VIGOR

• A circulação do transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual 

de passageiros;

• Atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping 

centers, restaurantes e comércio em geral;

• Atividades e serviços públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e 

federal;

• A entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro

• 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;

• 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;

PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA, FICAM 
SUSPENSAS, EM TODO O TERRITÓRIO CATARINENSE ATÉ O DIA 31/03/2020 :

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 benefícios 

E A SANTUR, COMO ESTÁ PARTICIPANDO 
DISSO?



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). 

Fontes:

Governo do Estado estabelece novas medidas para o transporte aquaviário e comércio de 
refeições nas rodovias
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/governo-do-estado-estabelece-novas-
medidas-para-o-transporte-aquaviario-e-autoriza-a-comercializacao-de-refeicoes-nas-
rodovias-estaduais-e-federais-para-profissionais-de-servicos-essenciais

Governo publica portaria que regulamenta a operação de indústrias
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-publica-
portaria-que-regulamenta-a-operacao-de-industrias

Governo facilita pagamento de contas de água e luz para famílias de baixa renda
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-governo-facilita-
pagamento-de-contas-de-agua-e-luz-para-familias-de-baixa-renda

Suspensão da cobrança de empréstimos anunciada pelo BNDES beneficiará segmentos 
do Turismo
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13418-suspens%C3%A3o-da-
cobran%C3%A7a-de-empr%C3%A9stimos-anunciada-pelo-bndes-beneficiar%C3%A1-
segmentos-do-turismo.html

Turismo e Justiça assinam nota técnica conjunta sobre remarcações de viagens
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13420-turismo-e-justi%C3%A7a-
assinam-nota-t%C3%A9cnica-conjunta-sobre-remarca%C3%A7%C3%B5es-de-viagens.html
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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.

GABINETE DE CRISE
Assessoria de Comunicação
Gerência de Marketing Digital
contato: ascom@santur.sc.gov.br
www.santur.sc.gov.br

www.saude.sc.gov.br/coronavirus

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS 
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:


