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O ESTADO
Santa Catarina é extraordinariamente diversificada para um 
território de apenas 95,7 mil km², o menor estado do Sul 
do Brasil e que se destaca como um dos estados brasileiros 
com melhores indicadores econômicos. 

O Estado tem 295 municípios, e sua Capital é Florianópolis. 

ECONOMIA 
CATARINENSE 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)  
Em 2019, a economia catarinense consolidou o 
processo de retomada do crescimento, com um 
acréscimo estimado de 3,8%. Pilares importantes 
como inflação controlada, juros em queda e melhores 
condições de crédito repercutiram para que a 
economia catarinense continuasse a se desenvolver 
positivamente.

PRODUTO INTERNO BRUTO DE SANTA CATARINA –  
BASE 2010 (R$ BILHÕES)
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Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina

EMPREGO
O mercado de trabalho catarinense continua em destaque. Santa 
Catarina segue com a menor taxa de desemprego do País. Em 
2019, foram abertos 71,4 mil postos de trabalho, ou seja, ocorreu 
um aumento de 71,2% em relação a 2018. 

Em 2018 – último ano com informações completas divulgadas –, 
Santa Catarina contava com 2.254.918 trabalhadores, distribuídos 
em 225.908 estabelecimentos. Do total de trabalhadores, 47% 
ganhavam mais do que dois salários mínimos.

TRABALHADORES POR ATIVIDADE ECONÔMICA 
EM SANTA CATARINA EM 2018

Serviços Indústria de
Transformação

Comércio Administração
Pública

Demais
Setores

32,4%
29,2%

11,6%

6,7%

20,1%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – Relação Anual de Informações (2018)

COMÉRCIO 
EXTERIOR

Com uma economia variada e com geografia bem distribuída, Santa Catarina segue se 
destacando entre os demais estados brasileiros, sendo referência em empreendedorismo, 
inovação e tecnologia. Os indicadores de confiança na economia catarinense foram positivos 
durante todo o ano de 2019. 



No ano de 2019, com a aprovação da Lei Complementar nº 741/2019, houve 
reorganização da estrutura administrativa do Estado com a extinção, a criação e a 
transformação de secretarias, agências, fundos e autarquias.

SANTA CATARINA EM 2019  |  RESUMO DO BALANÇO GERAL2

EXTINÇÕES E CRIAÇÕES DE UNIDADES

EXTINÇÃO CRIAÇÃO

35 Agências de 
Desenvolvimento Regional 
(15 já estavam desativadas)

• Controladoria- 
-Geral do Estado

• Secretaria 
Executiva de 
Assuntos 
Internacionais

• Secretaria 
Executiva de  
Integridade e 
Governança

2 Secretarias: 
• Planejamento 
• Turismo, Cultura e Esporte

6 Secretarias Executivas: 
• Articulação Estadual
• Assuntos Estratégicos
• Gestão de Fundos 

Estaduais
• Habitação e Regularização 

Fundiária
• Programa SC Rural
• Supervisão de Recursos 

Desvinculados

4 Fundos: 
• Cultura
• Turismo
• Esporte
• Esforço Fiscal

2 Autarquias: 
• Departamento de 

Transportes e Terminais 
(DETER)

• Departamento Estadual de 
Infraestrutura (DEINFRA)

FUNDOS CRIADOS EM 2019

Fundo Estadual 
de Segurança 

Pública
Lei n° 17.801/2019

Fundo de Melhoria 
da Perícia Oficial 
Lei n° 17.804/2019

Fundo de 
Aparelhamento da 
Defensoria Pública 

do Estado 
de Santa Catarina
Lei n° 17.870/2019

Fundo Estadual 
do Trabalho

Lei n° 17.764/2019

ALTERAÇÕES NAS SECRETARIAS DO ESTADO

Secretaria de Estado  
da Casa Civil Casa Civil

Secretaria de Estado  
de Comunicação

Secretaria Executiva  
de Comunicação

Secretaria de Estado  
da Justiça e Cidadania

Secretaria de Estado da 
Administração Prisional  
e Socioeducativa

Secretaria de Estado  
da Agricultura e Pesca

Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca 
e do Desenvolvimento 
Rural

Secretaria de Estado da 
Assistência Social, Trabalho  
e Habitação

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social

Secretaria de Estado  
da Infraestrutura

Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e 
Mobilidade

Secretaria de Estado  
da Defesa Civil Defesa Civil

INCORPORAÇÕES DE UNIDADES 
OU ATIVIDADES

As atividades da extinta 
Secretaria de Estado do 
Planejamento foram 
repartidas e incorporadas 
pelas seguintes secretarias:

• Secretaria de Estado 
da Fazenda

• Secretaria de Estado 
da Administração

• Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento 
Econômico

A Secretaria de Comunicação, 
agora Secretaria Executiva, 
e a Superintendência de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Florianópolis 
(SUDERF) passaram a integrar a

• Casa Civil, onde 
permaneceram a 
Secretaria Executiva de 
Articulação Nacional e 
a Secretaria Executiva 
da Casa Militar

A Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação foi 
substituída pela

• Secretaria do 
Desenvolvimento 
Social

A Defesa Civil, a Fundação 
Catarinense de Cultura e a 
Fundação Catarinense de 
Esporte passaram a compor o

• Gabinete do 
Governador

As competências dos extintos 
DEINFRA e DETER passaram a 
integrar a

• Secretaria de 
Infraestrutura e 
Mobilidade

As atribuições relacionadas ao 
turismo, da extinta Secretaria 
de Estado de Turismo, Cultura 
e Esporte foram incorporadas 
pela

• Agência de 
Desenvolvimento do 
Turismo de Santa 
Catarina (SANTUR), 
autarquia vinculada 
ao Gabinete do 
Governador

GESTÃO  
ADMINISTRATIVA 



GOVERNO SEM PAPEL
Em 2019, o Estado deu continuidade a 
projetos inovadores, como o Governo 
sem Papel, iniciado em 2018 e que 
gerou mais de 1 milhão de documentos 
em 2019, cadastrados no Sistema de 
Gestão de Processos Eletrônicos. 

Seguindo essa linha, foi implantada a 
solicitação de requerimentos digitais 
na Junta Comercial do Estado, os 
quais geraram celeridade e segurança, 
bem como a redução de custos para 
os profissionais contábeis e para os 
empresários.

ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA
Em 2019, foram desenvolvidas ações 
visando à elevação sustentável de 
receitas públicas, tais como combate à 
sonegação, efetividade no controle das 
operações ao longo de toda a cadeia 
produtiva e mudanças na tributação. 

As ações de esforço fiscal empreendidas 
fizeram com que Santa Catarina tivesse 
um papel de destaque no cenário 
nacional em 2019, com crescimento 
de 12,86% na arrecadação do ICMS, 
o que representou R$ 2,2 bilhões a 
mais de ICMS, enquanto que a média 
de crescimento do País foi de apenas 
6,68%.

PREVIDÊNCIA
O ano de 2019 testemunhou uma nova 
reforma no sistema previdenciário 
nacional. Uma vez promulgada a 
Emenda Constitucional Federal nº 
103/2019, o Estado de Santa Catarina 
enviou à Assembleia Legislativa a 
Proposta de Emenda à Constituição 
Estadual nº 13.3/2019 (PEC nº 13.3/2019) 
visando fixar idade mínima para a 
aposentadoria dos servidores públicos 
estaduais.

Também em 2019 foi publicada a Lei 
Federal nº 13.954/2019, que modificou 
a carreira do militar e criou o Sistema 
de Proteção Social dos Militares, em 
substituição ao regime de previdência.

 SANTA CATARINA EM 2019  |  RESUMO DO BALANÇO GERAL 3

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS  
DE SANTA CATARINA
A Diretoria de Contabilidade e de Informações Fiscais (DCIF), da Secretaria 
de Estado da Fazenda, em consonância com a Norma Brasileira de 
Contabilidade NBC T 16.11, está desenvolvendo o Sistema de Informação de 
Custos do Estado de Santa Catarina (SICSC), ferramenta importante que 
vem se somar a outras como o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal (SIGEF) para integrar um conjunto de sistemas que proporcionam 
o controle e a gestão eficiente dos recursos públicos. 

AÇÕES REALIZADAS  
ATÉ 2019

AÇÕES PREVISTAS  
PARA 2020

• Organização do banco de 
dados, com a finalização da 
estrutura automatizada de 
coleta de dados

• Consolidação do modelo 
metodológico de apuração 
de custos

• Construção do software de 
apuração de custos com 
repositório de dados

• Finalização do projeto-
  -piloto de funcionalidades 

sistêmicas e de modelagem 
de custos para mensuração 
dos custos dos reeducandos 
e socioeducandos do Estado 

• Organização dos objetos de 
custos da Secretaria de Estado 
da Administração Prisional e 
Socioeducativa 

• Análise dos custos apurados

• Melhorias sistêmicas

• Divulgação do resultado

• Ampliação do sistema para 
apuração dos custos de outros 
serviços e entidades estaduais

INTEGRIDADE E GOVERNANÇA
Na Reforma Administrativa pro-
movida pela Lei Complementar 
nº 741/2019, foi criada a Secretaria 
Executiva de Integridade e Gover-
nança (SIG), à qual foi atribuída a 
reponsabilidade de implementar 
o Programa de Integridade e Com-
pliance na Administração Pública 
estadual. Assim, Santa Catarina 
foi um dos estados pioneiros na 
criação de uma instituição com o 
objetivo específico de fomentar 
a integridade no serviço público.  

RANKING DE COMPETITIVIDADE DO ESTADO
Em 2019, assim como nos dois últimos anos, o Estado de Santa Catarina 
manteve-se na segunda colocação no Ranking de Competitividade dos 
Estados, publicação do Centro de Liderança Pública (CLP), com destaque 
para a Sustentabilidade e Segurança Pública, conforme o site: http://www.
rankingdecompetitividade.org.br/.

http://www.rankingdecompetitividade.org.br/.
http://www.rankingdecompetitividade.org.br/.
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DESEMPENHO DAS PRINCIPAIS ÁREAS DE GOVERNO  

  AGRICULTURA, PESCA E  
 DESENVOLVIMENTO RURAL 

Santa Catarina está entre os estados mais impor-
tantes da agropecuária brasileira, tendo como 
diferencial em destaque a produção de alimentos 
de qualidade. O Estado mantém a excelência 
do controle  sanitário e da qualidade nos seus 
produtos agropecuários. As carnes, as frutas e os 
grãos produzidos por catarinenses já chegam 
aos países mais exigentes do mundo, e o agro-
negócio é responsável por 6 bilhões de dólares, 
que equivalem a 68,3% das exportações totais 
catarinenses. O território catarinense é referência 
internacional no cuidado com a saúde dos seus 
rebanhos e com a qualidade de suas lavouras. 

Maior produtor nacional de suínos, 
cebola, pescados e moluscos

Segundo maior produtor de aves, maçã, 
arroz e erva-mate (folha verde)

Terceiro maior produtor de pêssego, 
alho e maracujá

Quarto maior produtor de leite e banana

  SAÚDE

Em 2019, Santa Catarina iniciou o processo de 
Planejamento Regional Integrado com o intuito 
de diagnosticar os vazios assistenciais, definir 
necessidades de saúde da população e planejar 
recursos financeiros para o financiamento de 
ações e serviços de saúde. No Estado, a atenção 
primária à saúde está presente em 100% dos 
municípios, com uma cobertura populacional 
de 90,7%. Uma ação importante adotada em 
2019 foi a criação do Programa de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade, que 
tem como objetivo especializar o profissional 
da saúde no atendimento aos problemas rela-
cionados com o processo saúde-enfermidade, 
de forma integral, contínua e sob um enfoque 
de risco, no âmbito individual e familiar. Foram 
realizados 337.237 exames nas áreas de biologia 
médica, biologia molecular, análise de produtos 
e do meio ambiente, bem como 63.189 proce-

dimentos na Campanha Nacional e Estadual 
de Cirurgias Eletivas, fazendo com que Santa 
Catarina atingisse 502% da meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde.

Foto: Divulgação LACEN/SC

O Estado de Santa Catarina foi pioneiro na 
padronização e na aquisição de insumos para 
reabilitação vocal e pulmonar. Em 2019, a Central 
Estadual de Transplantes completou 20 anos de 
implantação no Estado e alcançou o primeiro 
lugar no ranking nacional em doação de órgãos 
por milhão da população.

 EDUCAÇÃO

Santa Catarina estabeleceu prioridades e metas 
de investimento para a melhoria da qualidade 
de ensino. Assim, nasceu o Programa Minha 
Nova Escola, com investimentos de R$ 1,2 bilhão 
a partir do segundo semestre de 2019. A rede 
estadual de ensino catarinense encerrou o ano 
letivo de 2019 com 514.407 alunos matriculados, 
1.071 Unidades Escolares e 200 Unidades Descen-
tralizadas. Em 2019, o Estado investiu cerca de 
R$ 39 milhões em equipamentos de tecnologia 
para as escolas da rede estadual. Santa Catarina 
contou com a universalização da matrícula 
on-line, criou o Programa Educação na Palma 
da Mão, disponibilizou a carteira do estudante 
digital e ainda promoveu a entrega de ônibus 
escolares adaptados, os quais representam uma 
renovação de 57% da frota escolar catarinense.
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 CULTURA

O Estado de Santa Catarina realizou ações 
tendo como objetivo o valor histórico-cultural, 
a restauração, a conservação, além do registro 
e da valorização de bens culturais de natureza 
imaterial. Também administrou políticas de 
apoio às ações artísticas e culturais como shows, 
festivais, encontros, feiras, palestras e oficinas, 
agindo sempre de forma a promover e preservar 
a memória e a produção artística catarinense. 

1.256 eventos, com 
participação de mais de
450 mil pessoas

134 oficinas de fotografia, 
literatura, música, teatro, 
dança, etc., que contaram 
com mais de 1.700 
participantes

Nos espaços
administrados
pela Fundação 
Catarinense de 
Cultura foram 
realizados:

Museu Histórico de Santa Catarina/MHSC 
Foto: Márcio Henrique Martins/FCC

 ESPORTE

O Estado tem o compromisso de executar pro-
gramas, projetos e ações da política estadual de 
esporte, bem como incentivar o desenvolvimento 
de práticas esportivas por pessoas com defi-
ciência. Em 2019, mais de 290 mil atletas foram 
contemplados na gestão esportiva que atingiu 
todos os municípios catarinenses, alcançando 
atletas de todas as idades e com as mais diversas 
deficiências. Foram 265 eventos diretamente 
promovidos pelo Governo de Santa Catarina. 
Por seus eventos esportivos e por sua política 
de gestão, o Estado é considerado referência 
para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e para 
o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

 DEFESA CIVIL

A Defesa Civil, no intuito de cumprir as suas 
missões constitucionais de prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e reconstrução voltadas 
à proteção da comunidade catarinense, tem 
envidado esforços para ampliar a percepção de 
riscos à sociedade, investindo massivamente na 
educação e na preparação dos seus cidadãos. 
Também tem apoiado os municípios para que 
ampliem a sua resiliência ante a incidência 
de desastres. Na estrutura da Defesa Civil, a 
comunicação ágil, segura e ininterrupta é de 
fundamental importância para a integração 
dos Centros de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (CIGERDs) em atividade no Estado. 
Hoje o sistema de proteção catarinense é 
referência internacional.

 

Estruturas de monitoramento e gestão de desastres da 
Defesa Civil de Santa Catarina

Foto: Assessoria de Comunicação da Defesa Civil

 SEGURANÇA PÚBLICA

A sensação de insegurança decorrente do 
aumento da criminalidade tornou-se uma das 
maiores preocupações da sociedade atual. Para 
reduzir a criminalidade em Santa Catarina, a 
Segurança Pública concentrou esforços em 
algumas ações como, por exemplo, o Programa 
de Videomonitoramento Urbano BEM-TE-VI, 
com 2.753 câmeras de vídeos ativas espalhadas 
por todo o Estado em vários espaços públicos. 
Da mesma forma, câmeras estão sendo utiliza-
das nos coletes dos policiais para aumentar a 
transparência das ações policiais e auxiliar na 
efetividade da análise criminal.
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Seguindo essa tendência tecnológica, foi disponi-
bilizado à sociedade o aplicativo PMSC Cidadão.

 

Foto: Divulgação PMSC

Nesse aplicativo, o cidadão pode ter acesso a 
vários serviços ligados à Segurança Pública, como, 
por exemplo, registrar uma emergência ou até 
mesmo acionar o botão de pânico de violência 
doméstica, permitindo chamar os Policiais Mili-
tares de forma rápida e eficiente. Também, para 
auxiliar o cidadão com necessidades especiais, 
foi lançado o aplicativo SOS Surdo. Com ele, 
as pessoas com deficiência auditiva ou de fala 
podem acionar o Corpo de Bombeiros, inclusive 
com reconhecimento da localização do usuário. 
Já para aumentar a eficiência no atendimento aos 
acidentes e socorros médicos, uniram-se os pro-
cessos de gestão em que o Corpo de Bombeiros 
e o SUS compartilham expertise na administra-
ção do serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 
(APH), evitando duplicidade de deslocamentos 
de ambulâncias para o mesmo chamado de APH.

 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

O Sistema de Administração Prisional estadual 
administra duas grandes áreas: a Socioeducativa, 
com 433 adolescentes, distribuídos em 25 unidades 
de recuperação, e a Prisional, com 23 mil internos, 
divididos em 51 unidades.

Em 2019, 8.800 presos realizaram atividades rela-
cionadas à educação, na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), no ensino fundamental, 
médio ou no Projeto Despertar pela Leitura. 

O Estado encerrou o ano de 2019 com 186 internos 
matriculados em curso de nível superior. O modelo 
catarinense de atividade laboral para recuperação 
dos detentos é considerado pelo Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) uma referência para 

o país. Nele, 7.200 presos estão trabalhando por 
meio de 260 convênios firmados entre Estado, 
empresas e órgãos públicos. Esses presos são 
remunerados pelo seu trabalho nas unidades 
prisionais por meio dos Cartões Pecúlio. 

Foto: Divulgação SAP

Outra iniciativa de destaque é o Projeto Mulhe-
res Livres, que objetiva auxiliar mulheres que 
passaram pelo sistema prisional e que têm 
filhos até 12 anos. Elas recebem uma rede 
de apoio para recuperar a sua autoestima e 
seus estudos, e para auxiliá-las a retornar ao 
convívio familiar e social.

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Santa Catarina atua na promoção da defesa 
dos Direitos Humanos e da Cidadania através 
da formulação e da coordenação de políti-
cas estaduais de Assistência Social, Direitos 
Humanos, Migração e Segurança Alimentar 
e Nutricional, bem como executa e coordena 
as políticas de Habitação.

O Estado também efetua atendimento aos 
imigrantes por meio dos Centros de Refe-
rência em Assistência Social (CRAS), Centros 
de Referência Especializados em Assistência 
Social (CREAS) e Centros de Referência Espe-
cializados para População em Situação de Rua 
(Centro Pop). Santa Catarina atingiu, em 2019, 
o número de 5.762 imigrantes cadastrados, 
vindos de 84 nacionalidades diferentes. O 
município que mais cadastrou imigrantes foi 
Florianópolis (841), e o país de onde mais eles 
se originaram foi o Haiti (3.341). 

Santa Catarina conta também com o Pro-
grama do Benefício de Gestação Múltipla, 
que auxilia mensalmente famílias cujas mães 
tenham concebido gestação múltipla com 3 
ou mais nascituros. 
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A Santur conduziu nos municípios 
catarinenses o processo para atualização 

do Mapa do Turismo 2019/2021, que 
ficou com o seguinte formato: 13 regiões 

de 177 municípios.

  DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

O Programa Juro Zero propicia uma grande 
contribuição à atividade econômica estadual, 
fomentando o desenvolvimento dos Microem-
preendedores Individuais (MEIs). Esse Programa 
concede individualmente créditos de até R$ 
3 mil e, caso o devedor não atrase nenhuma 
prestação, o Estado quita a última parcela. Em 
2019, foram concedidos créditos no total de R$ 
23,49 milhões para mais de 8 mil MEIs. 

Linha de crédito
de até R$ 3 mil

Se o devedor não
atrasar nenhuma
prestação, a última
será paga pelo
Governo do Estado

No sentido da desburocratização, o Programa 
SC+Simples promoveu a integração dos sistemas 
da JUCESC, da Vigilância Sanitária, do Instituto 
do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e do 
Corpo de Bombeiros, e tornou mais eficiente 
a abertura de empresas no Estado. No ano de 
2019, foram constituídas 146.855 empresas.

 TURISMO

Um dos pilares da atividade econômica do 
Estado, o Turismo captou R$ 5,2 milhões junto 
ao Ministério do Turismo em 2019. Esse recurso 
será utilizado para instalação do Centro de 
Inovação para o Turismo, no Centro Histórico 
de Florianópolis, e para o projeto de Sinaliza-

ção Turística Inteligente, em 58 municípios 
das 13 regiões de Santa Catarina, onde serão 
instalados 156 dispositivos com informações 
sobre atrativos turísticos, roteiros e eventos.

 INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE

Em 2019, o Estado de Santa Catarina investiu 
mais de R$ 39 milhões na manutenção das 
rodovias estaduais com o objetivo de garantir a 
vida útil do patrimônio, a segurança dos usuários 
e as condições adequadas de trafegabilidade.

Ao longo de 2019, deu-se continuidade às 
obras de restauração da Ponte Hercílio Luz, 
em Florianópolis, e no final do ano, após quase 
três décadas fechada, a ponte foi reaberta 
ao público. 

Foto: Mauricio Vieira/Secom

Também foi liberado o novo acesso ao sul da 
ilha de Santa Catarina, o que permitiu ligar 
a região ao novo terminal aeroportuário de 
Florianópolis, facilitando, inclusive, o acesso 
aos bairros Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul 
e Campeche.
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ORÇAMENTO 2019
O planejamento orçamentário do Estado de Santa Catarina, que teve como base o Plano 
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), estimou o total das receitas e despesas para o ano de 2019.

AS RECEITAS E DESPESAS FIXADAS NA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL FORAM AS SEGUINTES:

Despesa fixada Receita prevista Valor

R$ 28,27 bilhões Receita bruta R$ 38,88 bilhões 

(-) Deduções R$ 10,61 bilhões 

Receita líquida R$ 28,27 bilhões 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

LDO
Lei nº 17.566/2018

Orientou a elaboração do orçamento de 2019, 
definindo prioridades e metas

LOA
Lei nº 17.698/2019

Estimou a receita e fixou a despesa de 2019

PPA 2016 - 2019
Lei nº 16.859/2015 

Definiu as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração 
Pública estadual para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada
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Receitas Brutas -  Deduções = Receitas Líquidas 

39.433,67 -11.234,60 28.199,07
14.138,54
ICMS16.858,20-7.080,56

Impostos  
1.667,19Transferências

aos municípios   IRRF
 18.182,54

1.324,34-4.135,90 Tributárias
 

Taxas 
774,51

Fundeb
 

IPVA
 

-18,04
277,96

Restituições aos
contribuintes
e outras deduções

 

ITCMD 
0,003

-0,10
ITBI

 

Intraorçamentárias

 

 

1.050,84 1.050,84 1.040,31
Contribuições  Contribuições

sociais 

 Servidor 

2,14
Patronal 

8,39
Demais 

421,43
Patrimonial

380,66
Valores
mobiliários  
20,24
Cessão
de direitos 
12,69
Imobiliárias 
5,95
Concessões
e permissões 
1,90
Outras 

1,64
Agropecuária 
0,03
Industrial 

857,21
Serviços  
5.109,46
Transferências
correntes 

83,08
Indenizações,
restituições
e ressarcimentos 

 

170,84

2.565,12
Fundeb
979,08
FPE
365,03
SUS
301,46
FNDE
898,78
Outras

457,20

Multas
administrativas,
contratuais
e judiciais 

Outras
receitas
correntes   

1,55
Bens,
direitos
e valores
201,73
Demais 

224,00 170,85

Receitas
de capital 

Operações
de crédito  
14,57
Transferências
de capital 
29,43
Amortização
de empréstimos 
9,15
Alienação
de bens 

1.546,16 1.546,16
Contribuições
Sociais 

 Patronal 

256,92
Serviços 

1.894,72
Intraorçamentárias 

1,45
Patrimonial

 

90,18
Outras

 

Despesas Empenhadas

28.037,31 

6.818,95 
Vencimentos
e vantagens
fixas 

17.141,85 

6.714,52 

Pessoal e
encargos
sociais 

Aposentadorias,
reformas
e pensões  

1.739,52 
Obrigações
patronais 

1.868,86 
Outras

7.637,57 
Manutenção
dos serviços
públicos  

1.019,44 
Juros e
encargos
da dívida 

950,04 
Amortização
da dívida  

1.288,41 484,98 
Investimentos
e inversões
financeiras 

Obras e
instalações  

332,75
Equipamentos
e materiais
permanentes  

129,27 
Auxílios
187,00 
Outros
investimentos 

Inversões
financeiras

154,42 

RECEITAS ARRECADADAS 
De onde vieram os recursos de 2019 
(R$ milhões)

DESPESAS 
Para onde foram os recursos de 2019 
(R$ milhões)
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RECEITAS
As receitas correspondem aos ingressos de recursos 
que o Estado tem à disposição para manter os serviços 
e financiar as suas necessidades de investimentos 
públicos. Elas possuem diversas origens: recolhimento 

DESPESAS
As leis que regem os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social do Estado autorizaram para o exercício de 2019 
a execução de despesas em R$ 32,02 bilhões. Desse 
valor, R$ 28,27 bilhões foram inicialmente orçados, 
e R$ 3,75 bilhões foram incorporados por meio de 
créditos adicionais.

Do total das despesas autorizadas no orçamento de 
Santa Catarina, foram executados 87,6%, o que equivale 
a R$ 28,04 bilhões.

DESPESAS EXECUTADAS 
(R$ BILHÕES)

20192018201720162015

5,2%

22,98 24,18
25,60

26,94 28,04

5,9%

5,3%

4,1%

Juros, Encargos e
Amortização da Dívida

Composição da Despesa
de 2019

Pessoal e 
Encargos Sociais 61,14%

27,24%

4,60%

7,02%

Outras Despesas
Correntes

Investimentos e
Inversões Financeiras

DESPESA EXECUTADA POR ÁREA DE ATUAÇÃO  
GOVERNAMENTAL (R$ MILHÕES)

201920182017

Agricultura

Transporte 
e Urbanismo

Demais áreas

Legislativa

Direitos da
Cidadania

Administração

Segurança Pública

Judiciária e 
Essencial à Justiça

Encargos Especiais

Saúde

Educação

Previdência Social
6.426,216.076,60 6.824,97

3.728,05
3.432,26

4.203,08

3.703,89

3.127,21

3.511,28

2.839,25

2.796,83

3.048,89

2.790,40

2.693,95

2.837,43

1.847,58

1.470,23

2.196,80
1.822,60

1.864,00

1.991,931.073,78

896,51

1.150,17
699,87

661,80

680,09
925,55

1.316,56

644,70
626,08

674,26

627,69
459,79

584,90

320,29

5,27%

4,06%

20192018201720162015

Receita Bruta de 2019

Receitas
correntes
94,6%

Receitas
de capital

0,6%

Receitas
intraorçamentárias
correntes
4,8%

Deduções

8,06

22,74

30,80

8,48

24,28

32,77

9,32

25,37

34,70

10,18

25,76

35,94

11,23

28,20

39,43

Receita Líquida

6,4%

5,9%

3,6%

9,7%

Impostos
e taxas
77,8%

Contribuições
2,8%

Receita agropecuária
0,004%

Receita industrial
0,00008%

Receita de serviços
2,3%

Receita patrimonial
1,1%

Transferências correntes
14,7%

Outras
receitas
correntes
1,2%

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES 
BRUTAS DE 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA 
(R$ BILHÕES)

de impostos, taxas e contribuições, transferência de 
recursos por outros entes, exploração do patrimônio 
estadual ou, ainda, captação de recursos por meio de 
empréstimos e financiamentos, por exemplo.
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RESULTADO 
ORÇAMENTÁRIO
Considerando-se o total das receitas 
líquidas realizadas menos o total 
das despesas executadas, chega-se 
a um resultado da execução 
orçamentária superavitário no 
montante de R$ 162 milhões. Isso 
indica que as receitas orçamentárias 
arrecadadas no ano foram maiores 
do que as despesas orçamentárias 
executadas no mesmo período. 

 

SITUAÇÃO PATRIMONIAL INDICADORES FISCAIS 
E CONTÁBEIS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 (R$ BILHÕES)

20192018

-1,19

26,94
25,76

28,20

0,16

28,04
Receita Líquida

Despesa Total

Superavit

Deficit

ATIVO

CI
RC

U
LA

N
TE

Caixa e 
Equivalentes 
de Caixa

  9,48 

Créditos a
Receber 4,94

Outros Ativos 0,89

N
ÃO

 C
IR

CU
LA

N
TE

Créditos a 
Receber 1,64

Investimentos 3,42

Imobilizado 32,17

Intangível 0,33

Outros Ativos 0,27

TO
TA

LI
ZA

ÇÃ
O

53,13
TOTAL DO ATIVO

TOTAL DO 
PASSIVO 34,85

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO (PL) 18,29

TOTAL DO 
PASSIVO E DO PL 53,13

PASSIVO

Obrigações 
Trabalhistas, 
Previdenciárias 
e Assistenciais a 
Pagar

0,47

Empréstimos e 
Financiamentos 1,97

Fornecedores 0,48

Outros Passivos 8,06

Obrigações 
Trabalhistas, 
Previdenciárias 
e Assistenciais a 
Pagar

0,71

Empréstimos e 
Financiamentos 17,9

Fornecedores 1,58

Outros Passivos 3,67

Indicador 2019 2018

Resultado Nominal (R$ bilhões) 1,04 -1,88

Resultado Primário (R$ bilhões) 1,99 0,28

Resultado Patrimonial (R$ bilhões) 1,38 -2,39

Resultado Orçamentário 
(R$ milhões) 161,76 -1.186,88

Receita Corrente Líquida – RCL  
(R$  bilhões) 25,09 22,77

Receita Líquida de Impostos – RLI 
(R$  bilhões) 22,25 20,18

Aplicação em Educação (% da RLI)                                     27,2 27,15

 Mínimo a ser aplicado (%)                                  25 25

Aplicação em Saúde (% RLI)                             12,99 14,1

Mínimo a ser aplicado  
(% Estadual)      12 14

Despesas com Pessoal (% RCL)

Consolidado Geral 55,45 58,49

      Limite Prudencial 57 57

      Limite Máximo 60 60

Poder Executivo 45,75 48,76

      Limite Prudencial 46,55 46,55

      Limite Máximo 49 49

(R$ BILHÕES)
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Mais informações sobre o desempenho do Estado de Santa Catarina podem ser obtidas no 
Balanço Geral de 2019, disponível no Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual: 

 
www.transparencia.sc.gov.br

 
O Balanço é dividido em quatro volumes, além da Mensagem do Governador apresentada à Assembleia 
Legislativa. No volume 1, são disponibilizadas informações administrativas, econômicas, sociais e 
financeiras do Estado. No volume 2, encontram-se os anexos exigidos pela Lei Federal nº 4.320/64 e 
pelas demais normas legais. No volume 3, é apresentado o Relatório de Atividades do Poder Executivo 
do Estado de Santa Catarina, que possibilita o acompanhamento físico e financeiro dos programas 
governamentais, bem como das ações priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No Volume 4, é 
apresentado o Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

DIRETORIA DE
CONTABILIDADE E DE

INFORMAÇÕES FISCAIS


