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Florianópolis, 30 de março de 2020

Ilmo Sr. Carlos Moisés da Silva
Governador do Estado de Santa Catarina

Gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina – Florianópolis/SC

Rodovia SC/401, Km 5, n. 4.400, Saco Grande CEP 88032-005

Ref.: Medidas Emergenciais - Segmento Turístico

Prezado Sr. Governador,

O Conselho Estadual de Turismo, vem através deste documento, debatido e aprovado em 
seu pleno,  apresentar de forma unificada o pleito das entidades e representantes do segmento 
turístico, divididos nas 5 (cinco) cadeias produtivas do setor aqui representadas, qual sejam 
transportes e agencias, hospedagens, gastronomia, eventos e lazer, para que de forma 
organizada e unida, estando este Conselho como interlocutor oficial do setor junto ao Governo 
do Estado de Santa Catarina, promovendo o diálogo e composição, diante das urgentes 
necessidades de adoção de medidas, que logicamente priorizem a saúde de todos, mas tendo 
um equilíbrio frente a atual situação econômica provocadas pelas medidas preventivas ao 
COVID-19, que podem sim levar a um processo de convulsão social com consequências 
inimagináveis.

Salienta-se que, até o presente momento, com as publicações dos Decretos Estaduais n. 
507, 515, 521 e 525, e da Portaria 180 da Secretaria de Estado da Saúde, não foram tomadas 
providências que surtam efeitos positivos no segmento, pelo contrário, estão somente adiando o 
problema e não promovendo uma real possibilidade de recuperação.

Importante enfatizar que o apoio governamental se mostra fundamental para recuperação 
das empresas e dos empregos, sem esse socorro, muitas empresas irão sucumbir, empregos 
deixarão de existir e uma incerteza paira sobre toda a cadeia turística de Santa Catarina. Não 
estamos falando de "prejuízos" e sim da "falência" de parte significativa do setor. Diferente de 
outros setores da economia, o turismo simplesmente parou por completo. Parques e eventos 
fechados. Hotéis e restaurantes sem funcionar. Toda a frota turística parada.



 ESTADO DE SANTA CATARINA
        AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - SANTUR

           CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO – CET

Sendo assim, solicitamos providências urgentes a fim de minimizar os impactos desta 
crise econômica já instalada, uma vez que o turismo será o último setor a retomar em sua 
totalidade as atividades laborais.

Frente a isso, sugerimos a adoção das seguintes medidas emergenciais, compiladas dos 
pleitos de todas as entidades, para minimizar os impactos econômicos:

x Estabelecer a linha de comunicação oficial do Governo com o segmento turístico através 
do Conselho Estadual de Turismo, órgão que possui em sua composição todas as 
entidades e regiões representativas do turismo no estado, promovendo assim uma 
comunicação eficiente, organizada e integrada.

x Promover reunião emergencial conjunta em forma de comitê com os representantes de 
cada uma das cadeias produtivas do turismo de Santa Catarina aqui elencadas, com 
representantes do Governo Estadual, buscando estabelecer um plano de recuperação e 
sustentação do setor;

x Para todos os setores admitir o retorno a suas atividades ainda que com restrição de 50% 
da capacidade e medidas de controle de saúde e transmissão;

x Isenção na cobrança do ICMS quando a prestação de serviços de empresas do ramo de 
transporte rodoviário de passageiros, na modalidade turismo e fretamento durante o 
Estado de Calamidade Pública;

x Isenção pelo período da "quarentena" da Taxa de Fiscalização da SIE/SC;

x Liberação de multiembarque para modalidade de passageiros e do transporte turístico e 
de fretamento como forma de facilitar a retomada das viagens e flexibilização;

x Criação, junto às Agências Estaduais de Fomento, de linhas de crédito desburocratizadas 
e direcionadas ao capital de giro para suprir o fluxo de caixa de pequenas e médias 
empresas, com benefícios de carências, taxas incentivadas de longo prazo e sem 
limitações a empresas com restrições de crédito ou sem certidões fiscais negativas, bem 
como uso de fundo garantidor do governo e não garantia dos empresários;

x Prorrogação do prazo de pagamento dos empréstimos já contratados;

x Como forma de mitigar as perdas que existirão com restrições de atendimento e 
mobilidade - uma vez que seguiremos com despesas fixas com funcionários, aluguel e 
fornecedores - requer-se também que seja concedida a isenção de tributos estaduais no 
período imediatamente posterior ao fechamento, por um período de pelo menos três 
meses. Essa medida ajudará as empresas, em especial as de menor porte, a 
recuperarem-se da crise;
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x Isenção por seis meses de Energia Elétrica, Água e Esgoto, ICMS sobre alimentos e 
combustíveis, Gás estadual (quando for o caso). Estes deverão ser alvo de parcelamento 
em 36 vezes sem juros e correção monetária a partir de outubro/2020;

x Realização de campanhas publicitárias para promoção do Estado, com foco no turismo e 
eventos;

x E, especialmente, iniciar prontamente o planejamento de retomada das atividades 
econômicas, isolando os grupos de riscos e liberando parte para retorno das atividades 
laborais;

x Redução das taxas cobradas pelo Bombeiros para liberação dos eventos (alvarás) nos 
próximos 24 meses;

x Facilitar a organização de feiras de varejo, que atualmente encontram entraves na lei 
estadual;

x Utilização do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira para a realização de eventos 
no segundo semestre de 2020 e em 2021, com valores abaixo dos praticados pelo 
demais espaços de eventos do Estado;

x Que seja elaborada nota técnica do Procon/SC colocando os termos de cancelamento, 
remarcação, devolução de recursos já pagos de forma a dar prioridade para as 
remarcações em apenas em casos em que a empresa não de opções de remarcação 
possa ser pedido o cancelamento, onde se definiria uma carência mínima de 12 meses 
para que as empresas iniciem a devolução parcelada dos serviços que forem 
efetivamente cancelados. Desta forma os eventuais cancelamentos poderiam ser 
suportados pelas empresas e possibilita o reequilíbrio do setor;

Em contrapartida nos comprometemos em manter as medidas de prevenção abaixo 
relacionadas, assim como adequação a outras que possam ser recomendadas pela Secretaria 
de Saúde do Estado.

Por fim, reiteramos os votos de consideração e respeito destas entidades, para com o 
Governo do Estado de Santa Catarina e nos colocamos inteiramente a disposição para 
contribuir, no que julgar necessário, para a busca de melhores alternativas para a sobrevivência 
do setor turístico, segmento este fundamental para economia do país e de nosso Estado.

Atenciosamente,

NILTON SILVA PACHECO
Presidente do Conselho Estadual de Turismo


