
Prezados Secretários municipais de Turismo e hoteleiros das cidades de Florianópolis e São José. 
  
Em decorrência da pandemia proveniente da COVID-19, o estado de Santa Catarina 
organizou  um comitê junto às Instâncias Regionais de Turismo buscando organizar a 
contratação de leitos junto a hotéis próximos dos hospitais destinados a atender pacientes da 
COVID-19. 
  
Para tal, foi editada a portaria SES Nº. 244 de 12 de abril de 2020, com a descrição destas 
contratações e suas diretrizes. 
  
Visando auxiliar a hotelaria interessada em ofertar leitos para a operação COVID-19, 
formalizamos um questionário com perguntas e respostas, que seguem anexo as informações 
necessárias para cadastro dos hotéis.  
 
Ressaltamos que será dada a preferencia pela proximidade hotel/hospital.  
 
Os hospitais que atendem pacientes da COVID-19 em cada cidade: 
 
Florianópolis 
  
Hospital Universitário  
CEPON 
Hospital de Caridade 
Hospital de Florianópolis - Hospital Covid 
Hospital Nereu Ramos  
Hospital Governador Celso Ramos 
Hospital Infantil Joana de Gusmão  
Maternidade Carmela Dutra 
  
São José 
  
Hospital Instituto de Cardiologia 
Hospital Regional de São José  
  
Os hotéis interessados devem encaminhar as seguintes informações:  
  
Nome do Hotel 
Distância do Hospital Referência 
Fone de Contato 
Nome do Responsável 
Valor da Diária 
Serviços 
Pensão Completa (sim ou não) 
Endereço   
E-mail 
Quantidade de leitos disponível 
Caso tenha, observações 
 
 
 
 



 
 
1. A hospedagem precisa ser exclusiva para os colaboradores da saúde ou o hotel poderá 
receber outros hóspedes? 
  
- Não precisa ser exclusivo, mas o ideal era que tenhamos andares destinados aos servidores ou 
alas separadas quando for possível. Sugerimos disponibilizar o primeiro andar para que os 
contaminados não  façam uso do elevador, assim como, dispensa de check-in e nem no check-
out. 
  
2. Referente às normas sanitárias a serem adotadas, há algum manual específico para ser 
compartilhado com os hotéis interessados na demanda? 
  
- Quanto às normas o principal é o isolamento, quartos individuais, com cuidados quanto a 
higiene do quarto, uso de EPI pelos colaboradores do hotel.  Quando for limpar o quarto o 
hóspede deve estar fora, enfim, regras básicas de conduta. Mas podemos criar um manual para 
apresentar a rede de hotéis (defesa civil) 
  
3. Há restrição de percentual de ocupação ou o hotel poderá atender com 100% de sua 
capacidade definida pelo decreto (50%)? 
  
- Não há restrição de percentual para atendimento ao público.  Devendo apenas manter isolada 
a parte de apartamentos com os hóspedes da quarentena. 
  
4- A contar de quando serão  as hospedagens ? 
  
A Secretaria de saúde não tem como prever e nem por quanto tempo pois vai depender da 
necessidade, da evolução da pandemia no Estado e tudo mais.  
  
5- Quantos dias o hóspedes  ficarão no hotel? 
  
De 7 a 14 dias, dependendo da evolução  do paciente. Caso tenham algum sintoma de piora e o 
hóspede  precise de atendimento hospitalar, se interrompe a hospedagem. 
  
6- Quantas refeições  precisam ser servidas? 
  
Café,  Almoço e Jantar.   
Mas e se o hotel não  tem cozinha funcionando nestes horários?  
Sugerimos a parceria com restaurantes que entregam marmitex, assim evita até  mesmo o uso 
de louça do hotel. O valor da diária, deve englobar todos os custos da refeição.  
  
7-  Tenho garantia de recebimento? 
  
Sim, nenhum hoteleiro será  prejudicado sem recebimento e antes de qualquer 
contratação  será informado a cada um a forma de pagamento.  
  
8- Posso preencher a planilha e se não  concordar com as condições de pagamento do 
Estado  retirar minha nominata ? 
  
Sim, este é  um levantamento  de dados, para que a defesa civil possa quantificar quantas vagas 
tem a disposição  em cada hospital referência de atendimento ao covid-19.  



Quanto se tratar de cidades com hospitais de referência para uma grande região é possível 
cadastrarmos mais de 3 hotéis  caso haja desistência. 
  
9- Por qual motivo não  utilizam as escolas para este fim? 
  
Porque seria muito mais complexo a montagem de quartos dentro de sala de aulas, 1 banheiro 
exclusivo  para cada infectado e mais a distribuição de comida e higienização dos locais. 
Acreditamos, pois a ideia partiu de próprios  hoteleiros, que a solução de hospedagem nos 
hotéis agora seria a mais assertiva, visto que não tendo hóspedes de turismo, e com tantas 
restrições  poucos hotéis estariam com sua lotação completa. 
  
10-  Hospedando pessoas possivelmente contaminadas podemos ser responsabilizados por 
outros hóspedes ou colaboradores que venham a apresentar o vírus. Qual a orientação neste 
caso? 
  
Excelente pergunta!! Levarei aos mais habilitados este questionamento!! Setor jurídico 
acionado. ( ainda não  tive essa resposta) 
  
11- Quantas pessoas vou receber no meu hotel? 
  
Informamos novamente que esse número  não pode ser mensurado, mas como os 
senhores  estarão com os hotéis abertos para pernoites de clientes, com a mesma forma de 
atendimento de café,  almoço e jantar somente nos quartos e possivelmente sem lotação total, 
peço que analisem a situação como  um extra que poderá surgir garantindo hospedagem.  
  
12- Quantos quartos  devo garantir para esta operação  da defesa civil?  
  
É  difícil  quantificar. Sugerimos liberarem no mínimo  7 quartos, para hotéis de 40 leitos e assim 
no proporcional de outros hotéis  maiores. O andar de ser isolado e devem anotar o número de 
leitos fornecidos  na tabela onde diz observação. 
  
A IGRTur-GF e está representando as cidades de Florianópolis e São José  neste comitê da defesa 
civil. Solicitamos o auxílio das secretarias de turismo municipais destas cidades e entidades de 
classe representativas do setor para que consigamos de alguma forma tirar todas as 
dúvidas  quanto a estas hospedagens. Coloco-me inteiramente a disposição para tirar dúvidas e 
auxiliá-los no que for necessário .  
  
Mantemos contato direto com o Sub-Tenente Bernardo do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa 
Civil do Estado, responsável pela logística da operação COVID-19 em todo o estado de Santa 
Catarina sobre essa operação. 
  
 


