São Paulo, 20 de abril de 2020
Senhora Secretária,
A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo FACESP, entidade que congrega ampla rede de Associações Comerciais, distribuídas
em 420 municípios no Estado de São Paulo, os quais representam cerca de 96% do
PIB estadual, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar
propostas de flexibilização do decreto de quarentena, que visam a retomada gradual
das atividades econômicas, com a preservação da saúde e dos empregos.
O objetivo deste documento é auxiliar o Governo do Estado de São Paulo em
sua tomada de decisões. As propostas aqui descritas foram elaboradas com base nas
demandas apresentadas pelos vice-presidentes (VPs) das Regiões Administrativas
(RAs) da Facesp, que representam os cerca de 300 mil empreendedores associados
às Associações Comerciais do Estado.
Os VPs têm totais condições de descrever o cenário atual de cada região e
propor iniciativas que possam diminuir os impactos da crise econômica, motivada pela
epidemia do coronavírus.
A FACESP reitera o compromisso de apoiar e orientar o cumprimento integral
das decisões do Governo Estadual, porém, destaca que a situação atual tem levado a
demissões e fechamento de negócios. Cenário que, caso mantido, poderá ser
agravado.
Neste ofício vamos apresentar as propostas consonantes apresentadas pelos
VPs. O ANEXO I, que acompanha este documento, conta com todos os apontamentos
realizados pelos vice-presidentes.
DAS PROPOSTAS

Da retomada das atividades econômicas:
1.

Reabertura gradativa de todas as atividades econômicas a partir de 23 de

abril de 2020, respeitando todas as medidas de proteção da saúde e as regras
sanitárias, como o uso de máscaras, a disponibilização de álcool em gel,
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distanciamento social mínimo de dois metros, acesso controlado ao estabelecimento,
ampliação da higienização e horários diferenciados por segmento;
2.

Reabertura regionalizada das atividades econômicas, levando em

consideração o número de casos de Covid-19 no município e a capacidade de
atendimento na rede de saúde;
3.

Criação de grupos regionalizados de análise e acompanhamento da

retomada das atividades, com a participação de empreendedores e de Secretarias
Municipais de Saúde;
4.

Apresentação de um plano de saída para a crise, com o mínimo de

previsibilidade de quando as atividades serão retomadas. Esse plano deve contemplar
duas situações:
a) Plano de retomada após a pandemia atingir o seu pico;
b) Plano de flexibilização nesse período de quarentena horizontal, levando
em consideração as especificidades de cada região.

Do Diálogo:
5.

Criação de um canal direto de comunicação entre a Facesp e o governo

estadual. O Senhor vice-governador, Rodrigo Garcia, quando da participação na
videoconferência realizada no dia 09/04/2020, destacou a importância de se criar um
comitê com a participação de governo e da Facesp.

Das questões econômicas:
6.

Acesso às linhas de crédito de forma rápida e desburocratizada;

7.

Diminuição das taxas de juros das linhas de crédito oferecidas pela

Desenvolve SP;

Das questões tributárias:
8.

Postergação de impostos estaduais por 90 dias, principalmente o ICMS;

9.

Parcelamento do pagamento dos impostos postergados;

Das Associações Comerciais:
10.

Reconhecimento das Associações Comerciais como serviço essencial,

para que as entidades possam funcionar, respeitando todas as medidas de proteção da
saúde e as regras sanitárias.

11.

Utilização das Associações Comerciais na operacionalização do acesso

ao crédito.

Atenciosamente,

Alfredo Cotait Neto
Presidente da FACESP
Exma. Sra.
Patrícia Ellen da Silva
MD Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo
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