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ENFRENTAMENTO 
AO CORONAVÍRUS

AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA
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Neste documento, 
você consulta as principais ações 
estratégicas do Governo do 
Estado para enfrentamento ao 
coronavírus em Santa Catarina.

As ações estão divididas em sete eixos 
(clique sobre o título do eixo para acessá-lo): 

1. Gestão Estadual
2. Saúde
3. Economia
4. Educação
5. Assistência Social
6. Transparência e Informação
7. Segurança e Fiscalização
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Criação do Centro de Operações 
de Emergência em Saúde (COES)
Responsável por monitorar a evolução dos casos de Covid-19 
e preparar a rede estadual de Saúde

Acionamento do Grupo de Ações 
Coordenadas (GRAC)
Responsável por monitorar e coordenar os trabalhos de controle 
da Covid-19

Grupos temáticos de trabalho
Criação dos grupos econômico; social; governança e segurança 
para coordenar as ações em diferentes aspectos de governo

Medidas restritivas de isolamento social
Suspensão do transporte coletivo de passageiros, das aulas 
e outros eventos de reunião de público para evitar a evolução 
do vírus

GESTÃO 
ESTADUAL

Eixo 1
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Novos leitos de UTI
Abertura de 281 leitos de UTI. Previsão de 713 ao todo

Gestão de leitos
Disponibilização de 3,9 mil leitos clínicos (enfermaria) 
para pacientes com COVID19

Investimento em equipamentos
Aporte de R$ 76 milhões em novos leitos, insumos e EPIs 
para garantir a segurança dos profissionais de saúde

Aquisição de mais de 6,7 milhões de EPIs, entre itens como 
luvas, máscaras, óculos, gorros, protetores faciais e aventais

Máscaras de proteção ..................... 123.304
Protetor facial (face shield) ............... 10.000
Luvas ........................................... 6.206.468
Avental ............................................110.296
Gorro ...............................................175.200
Óculos protetor.......................................500
Sabonete líquido .................................2.843
Álcool 70% .........................................97161
Almotolias ...........................................6.695
Testes rápidos Covid-19 ....................35.840
Total ............................................. 6.768.307

SAÚDE

Eixo 2
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Repasse aos hospitais filantrópicos
Valor máximo estabelecido pela nova política hospitalar até o fim 
deste ano, com repasse total de R$ 276,2 milhões até dezembro 

Contratação de novos profissionais
112 médicos, 90 enfermeiros, 261 técnicos em enfermagem. 
Total de 463 servidores 

Treinamento
Capacitação de mais de 5 mil profissionais da área da saúde 

Planejamento Hospitais de Campanha
Investimento em equipamentos e profissionais para mais leitos 
de UTI 

Chamamento de médicos
Edital de processo seletivo simplificado para contratação 
de 94 médicos para 10 unidades hospitalares

SAÚDE

Eixo 2
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Aquisição e realização de testes 
de coronavírus
Investimento de R$ 311.369,85 para aquisição de kits para testes 
de Covid-19 por biologia molecular, em um total de 5.450 testes. 
O Laboratório Central do Estado (Lacen) processou 6.303 
amostras, das quais 936 positivas até o momento.

Regulação e orientação
Equipe da Vigilância em Saúde publicou 5 decretos, 25 portarias, 
42 notas técnicas, 5 notas informativas, 5 notas de alerta  
 1 nota de orientação.
Ações de esclarecimento à população, serviços de saúde e 
empresas em geral, à medida que se restringe ou flexibiliza-se 
o isolamento social.

Central de doações
Defesa Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, centraliza 
informações das necessidades das equipes de saúde, segurança 
pública relacionados ao combate ao coronavírus
Recebidos mais de 200 mil itens como máscaras, macacões, 
jalecos, proteções do tipo face shield, esfigmomanômetros 
(aparelho para medição de pressão arterial) e termômetros 
a laser, além de 290 mil litros de álcool

SAÚDE

Eixo 2
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MEIs, micro e pequenas empresas
 ■ Linhas de microcrédito e capital de giro de R$ 100 milhões 

de recurso próprios do BRDE
 ■ Microcrédito para financiamento de R$ 5 mil a R$ 20 mil - taxa 

de 1% ao mês, do BRDE. Aguarda aprovação na Alesc
 ■ Capital de giro MPEs com financiamentos de R$ 20 mil 

a R$ 200 mil, juros reduzidos de 0,74% ao mês – considerando 
a Selic 3,75% a.a. Até 18 meses de carência, mais 30 meses 
amortização. Prazo total 48 meses, sem necessidade de 
garantia real. Aguarda aprovação na Alesc

 ■ Ampliação do Programa Microcrédito Juro Zero de R$ 3 mil 
para R$ 5 mil, por operação, para microempreendedores 
individuais (MEIs) com juros pagos pelo Governo do Estado 

Badesc Emergencial
A Linha Badesc Emergencial foi lançada com o intuito de atender 
as micro e pequenas empresas de SC afetadas pelos efeitos das 
medidas de combate ao coronavírus. Foram aportados R$ 50 
milhões, sendo possível a contratação de R$ 15 mil a R$ 150 mil, 
com taxa de juros, paga pelo empresário, de 0,3% a.m., o restante 
da taxa efetiva final subsidiada pelo Governo do Estado. A taxa é 
válida apenas se a empresa mantiver as suas parcelas adimplentes. 
A Linha tem carência de 12 meses, onde nos primeiros seis meses 
o cliente não paga qualquer valor e nos seis meses sequentes paga 
somente juros. O prazo para amortização é de 36 meses, com 
parcelas decrescentes ao longo do tempo. 

ECONOMIA

Eixo 3
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Microcrédito Juro Zero
Ampliação de crédito para os Microempreendedores Individuais, 
por meio do Programa Juro Zero. As operações têm limite 
máximo de R$ 5 mil. As regras para contratação do crédito 
permanecem as mesmas e podem ser consultadas em 
www.jurozero.sc.gov.br/.  O crédito é operado por meio das 
Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado – IMPOs, 
que atendem 100% dos municípios catarinenses e podem ser 
consultadas aqui www.jurozero.sc.gov.br/instituicoes-de-
microcredito.

Postergação de parcelas
Possibilidade de prorrogação do pagamento das parcelas 
vincendas nos próximos 6 meses. Os clientes do BADESC devem 
solicitar essa possibilidade ao Departamento Financeiro da 
Instituição para efetivação da carência. Os interessados podem 
enviar e-mail para cobranca@badesc.gov.br.

ECONOMIA

Eixo 3

http://www.jurozero.sc.gov.br/
http://www.jurozero.sc.gov.br/instituicoes-de-microcredito-tt.html
http://www.jurozero.sc.gov.br/instituicoes-de-microcredito-tt.html
mailto:cobranca%40badesc.gov.br?subject=


9

Agricultura
Projeto de subvenção de juros para pequenos empreendimentos 
rurais, pelo Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), com juros 
de 2,5% ao ano, pagamento em 48 meses e carência de 18 
meses. Recursos disponíveis são R$ 60 milhões da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural (SAR)
Prorrogação do prazo de vencimento das parcelas de 
financiamentos do FDR
Criação de um projeto especial para financiamento do custeio 
ou capital de giro de agricultores familiares e pescadores com 
investimentos de R$ 1,5 milhão 
Epagri colocou pesquisadores e extensionistas a favor do 
combate ao novo coronavírus. Entre as ações, foi produzido 
álcool 70°, distribuído para a rede de saúde, além de outros 
materiais de limpeza caseiros

Prorrogação de prazos de impostos
Prorrogação de 90 dias de ICMS para Simples Nacional
Prorrogados por 90 dias de Imposto Sobre Serviços (ISS) 
para Simples e por 180 dias para ICMS e ISS dos MEIs

Isenção da tarifa social de água
Isenção da tarifa de água e esgoto em quase 200 cidades 
catarinenses para famílias de baixa renda por 60 dias. Os cortes 
por inadimplência foram suspensos.

ECONOMIA

Eixo 3
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Isenção da tarifa de luz e suspensão 
de corte
Consumidores de baixa renda, cadastrados no programa Tarifa 
Social, terão isenção nas faturas emitidas entre 1º de abril 
e 30 de junho
Não haverá corte por inadimplência por 90 dias (a partir 
de 24/03) nas unidades consumidoras residenciais urbanas 
e residenciais rurais, incluindo baixa renda e serviços 
e atividades essenciais

Acesso ao seguro-desemprego
Criação do SINE FÁCIL para atenção ao trabalhador

Cultura
Prorrogação dos prazos dos editais de 2019
Pesquisa de impacto coronavírus, realizada pelo Conselho 
Estadual de Cultura (CEC)/Fundação Catarinense de Cultura 
(FCC)
Publicação de portaria referente ao reembolso dos ingressos 
adquiridos para espetáculos nas casas administradas pela FCC
Elaboração de projetos para veiculação online.

ECONOMIA

Eixo 3
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Turismo
Manual de orientação para o setor hoteleiro
Grupo de Trabalho entre Santur e o trade turístico para combater 
a crise
Boletins informativos semanais voltados para o setor
Pesquisa de impacto no Estado
Articulação com Ministério do Turismo sobre linhas de crédito 
(Fungetur) e canais de negociação entre consumidor e empresas 
do setor
Retirada segura dos turistas estrangeiros do estado

ECONOMIA

Eixo 3
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Suspensão de atividades presenciais
Medida para prevenir a propagação do vírus: suspensão 
das atividades presenciais na rede pública e privada até| 
31 de maio

Atividades não presenciais na rede 
estadual de ensino 
Sistema de trabalho com ações coordenadas em plataforma 
com diferentes canais de comunicação, ferramentas 
pedagógicas para 540 mil alunos de escolas estaduais

0800 para pais e alunos 
Telefone 0800 644 7890 foi criado para orientar e tirar dúvidas 
de estudantes e responsáveis no horário entre 12h30 e 19h

 

EDUCAÇÃO

Eixo 4
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Capacitação de professores
Formação online de 40h com certificação aos professores da 
rede estadual de ensino, para lidar com ferramentas digitais e 
adaptações de atividades para a modalidade não presencial 

Aprendizagem online
Recursos e atividades para orientar pais e alunos no período de 
recesso antecipado da rede estadual de ensino de 19/3 a 5/4. 
Plataforma teve 170 mil acessos às atividades em 7 dias de 
recesso.

Atenção aos bolsistas do Uniedu
Regulamentação de adequações no atendimento das 
universidades aos alunos do programa para garantir atendimento 
no período de quarentena.

EDUCAÇÃO

Eixo 4
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Alimentação escolar
Distribuição de kits para os alunos da rede estadual de ensino 
de Santa Catarina. Os produtos serão integralmente adquiridos 
da agricultura familiar, com o investimento de aproximadamente 
R$ 4 milhões por mês, no período em que as aulas presenciais 
estiverem suspensas por conta da pandemia da Covid-19. 
A ação beneficia 540 mil alunos da rede estadual. 

Pesquisa e extensão
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) mobiliza alunos, 
professores e técnicos, tais como fabricação de insumos de saúde 
(álcool-gel, face shields em impressoras 3D, máscaras etc)
Laboratórios e estrutura física à disposição do Governo do 
Estado, assim como o Hospital Veterinário de Lages, que dispõe 
de leitos e respiradores adaptáveis a seres humanos
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (Fapesc) lidera grupo com 512 pesquisadores 
e especialistas voluntários para apoio em Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CTI) com foco na pandemia de coronavírus 

EDUCAÇÃO

Eixo 4
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Atenção aos imigrantes
Material informativo nas principais línguas estrangeiras faladas 
no Estado. Municípios, empresas, entidades não-governamentais 
e cidadãos comuns podem baixar o material  e utilizar em ações 
que ajudem os imigrantes a entender melhor a pandemia. 

Antecipação de pagamento aos municípios
Secretaria do Desenvolvimento Social, antecipou o pagamento de 
R$ 7,8 milhões referentes à primeira parcela do cofinanciamento 
para a rede de assistência social dos municípios catarinenses. 
O adiantamento é uma das medidas para auxiliar na situação 
de emergência em saúde pública no Estado de Santa Catarina 
devido à pandemia do novo coronavírus.

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Eixo 5
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Inteligência em dados
Núcleo intersetorial de inteligência de dados em parcerias 
com entidades como a Associação Catarinense de Medicina 
(ACM) e o Social Good Brasil para qualificar a base de dados, 
fornecendo análises, modelagens e predições

Contas públicas
Portal da transparência elaborado pela Controladoria Geral 
do Estado (CGE), informações sobre execução da despesa, 
contratos firmados, entre outras, específicas sobre o 
enfrentamento ao novo coronavírus 

Alerta em SMS
Envio de mensagens de texto SMS (Short Message Service) 
para informar a população sobre casos confirmados de Covid-19 
a uma distância aproximada de 200 metros da residência da 
pessoa infectada. 

TRANSPARÊNCIA 
E INFORMAÇÃO

Eixo 6
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Boletins diários
Envio de boletins diários com número de casos confirmados, 
número de óbitos, distribuição dos casos por municípios 
e evolução das estatísticas no Estado 

Atenção à imprensa
 ■ Realização de 33 coletivas de imprensa
 ■ Produção e distribuição de 205 matérias informativas 

e 118 boletins de rádio
 ■ Criação de Grupo de Respostas sobre Coronavírus para 

atendimento às demandas da imprensa, parceria entre 
Secretaria Executiva de Comunicação e Secretaria de Estado 
da Saúde

TRANSPARÊNCIA 
E INFORMAÇÃO

Eixo 6
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Portal eletrônico específico da Covid-19
Site com informações sobre a doença, portarias e outras 
informações à população

Portal de informações das medidas 
econômicas 

Ferramenta de pesquisa 
Perguntas e respostas frequentes para esclarecer dúvidas da 
população
 

Combate às Fake News
Parceria com associações da imprensa para apuração e 
esclarecimento de notícias falsas

Campanha de caráter educativo 
e utilidade pública
Conteúdos para redes sociais como canais de relacionamento 
com o cidadão

TRANSPARÊNCIA 
E INFORMAÇÃO

Eixo 6
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Ocorrências
A Polícia Militar atendeu mais de 3.000 ocorrências, nas quais 
foram realizadas 1548 notificações, 147 estabelecimentos 
foram interditados, foram lavrados 382 termos circunstanciados 
e 15 pessoas foram presas em razão do descumprimento das 
medidas restritivas.
Desde o dia 13 de abril, com a publicação da PORTARIA SES 
Nº245, a PMSC está autorizada a agir na condição de autoridade 
de saúde em todo o território catarinense, cabendo-lhe, junto 
com as demais forças de Segurança do Estado, a fiscalização 
de todos os serviços e atividades liberadas a funcionar sob 
regramento especial durante a vigência da pandemia do 
COVID-19.
A Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina 
(ARESC) monitora transportes fretados de funcionários 
(capacidade reduzida a 50% da capacidade do veículo, 
higienização do mesmo, padrão de cuidados exigidos para 
proteção aos funcionários, conforme medida estabelecida) 
e fiscaliza outras atividades em SC.

SEGURANÇA E 
FISCALIZAÇÃO

Eixo 7
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A Polícia Civil de Santa Catarina, desde o dia 18 de março, 
interditou 2,6 mil estabelecimentos que descumpriam o decreto 
estadual. 
As atividades de fiscalização também resultaram em 558 
Termos Cicunstanciados (TCs) e em quatro fábricas clandestinas 
de álcool gel fechadas. Uma outra ação foi a ampliação da 
Delegacia Virtual, em conjunto com o CIASC, que possibilitou 
ao cidadão maior opção de registros de Boletins de Ocorrências 
(BOs) via online no site da Polícia Civil (www.pc.sc.gov.br). 
Também houve campanhas de doação de alimentos pelo Estado 
nas delegacias de polícia – mais de três toneladas arrecadadas 
e distribuídas apenas na Grande Florianópolis – e paralelamente 
continuaram sendo realizadas as atividades de investigação com 
operações policiais.

SEGURANÇA E 
FISCALIZAÇÃO

Eixo 7

http://www.pc.sc.gov.br
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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) 
está trabalhando para a prevenção e o combate ao coronavírus. 
Os militares e guarda-vidas civis estiveram nas praias garantindo 
o controle, orientando para que a população volte para a casa e 
evite a disseminação do vírus.
Outra ação do CBMSC foi a criação da triagem online, com 
o desenvolvimento da plataforma triagem.coronavirus.sc.gov.br,  
que indica para a população como agir, frente aos sintomas, além 
de auxiliar o Estado quanto aos dados e mapeamento 
das pessoas sintomáticas.

Ferramenta para contato com grupos 
de risco
O IGP está desenvolvendo, com ajuda do Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), uma ferramenta 
que possibilitará o atendimento às pessoas que precisam emitir 
carteira de identidade, mas que se enquadram no grupo de risco 
de contágio pela Covid-19. Para esses usuários, o serviço será 
disponibilizado em horários específicos. 
O sistema, que dará mais proteção às pessoas, está em fase 
de implementação, e em breve, estará disponível assim que 
os serviços presenciais no setor de identificação civil forem 
reabertos. A ideia é extinguir as filas presenciais no retorno às 
atividades.

SEGURANÇA E 
FISCALIZAÇÃO

Eixo 7

http://triagem.coronavirus.sc.gov.br
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Mais informações: 
www.coronavirus.sc.gov.br


