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Um Ano para Construir Oportunidades

Mesmo com todos os desafios enfrentados em 2020, com alguns impactos 
ainda sentidos atualmente, 2021 pode ser visto como um ano de oportunidades 
para Santa Catarina. 

Acelerados em virtude da necessidade imposta pela pandemia, avançamos 
na construção de um novo modelo de saúde pública para o nosso Estado, 
regionalizado, descentralizado e focado nas parcerias com os hospitais 
filantrópicos e com as Secretarias Municipais de Saúde. As contas em dia – 
saneadas ainda em 2019 – nos permitiram autonomia para agir com toda a 
rapidez necessária. 

Na educação, com as aulas suspensas ainda no primeiro bimestre do ano letivo, 
adotamos a plataforma Google Classroom, que transformou o jeito de aprender 
e de ensinar em Santa Catarina, criando possibilidades de aprendizagem e de 
interação entre alunos e professores, mas sem deixar de atender aqueles que 
não tinham acesso a computadores ou internet. 

O agro bateu novos recordes em exportação, mesmo enfrentando as dificuldades 
da pandemia somadas aos eventos climáticos. Para atender o setor, criamos 
novas linhas de crédito e distribuímos sementes para recuperação do plantio, 
bem como destinamos equipamentos e materiais à reconstrução de casas e 
de propriedades atingidas. 

A infraestrutura segue como uma prioridade, e estamos tirando obras históricas 
do papel e finalizando muitas outras, entre elas a duplicação do Eixo Industrial 
de Joinville e do trecho estadualizado da BR-280, a nova macroadutora do rio 
Chapeacozinho, a pavimentação entre Ouro e Jaborá, a contenção da Serra do 
Rio do Rastro, a revitalização da SC-401, a duplicação da Rodovia Antônio Heil, a 
construção da ponte sobre o rio Araranguá e muitas mais. 
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Mesmo diante de tantos desafios e de incertezas, chegamos ao final de 2020 
com resultados bastante positivos. A economia cresceu acima da média 
nacional, e as contas públicas tiveram o melhor desempenho da década. Tudo 
isso é decorrência de muito trabalho e respeito com os recursos do Tesouro 
do Estado – recursos dos catarinenses, investidos em benefício do nosso povo, 
como você pode conferir, de forma muito didática e objetiva, em mais esta 
edição do Balanço Cidadão. São dados que mostram as conquistas do último 
ano e que nos incentivam a continuar avançando. Afinal, se já somos um grande 
estado, é porque sabemos que podemos melhorar sempre.

Carlos Moisés da Silva
Governador do Estado de Santa Catarina
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Gestão e Responsabilidade com as Contas Públicas

O Governo do Estado está lançando mais uma edição do Balanço Cidadão, 
uma oportunidade de apresentar dados econômicos e sociais que informam a 
sociedade catarinense sobre os investimentos e as ações realizadas ao longo de 
2020. Com o Balanço Cidadão, os catarinenses podem acompanhar, de forma 
didática, como funciona a alocação de recursos do orçamento catarinense, 
quanto foi arrecadado pelo Estado e quanto foi transferido aos municípios. 

O planejamento e a união de esforços, bem como o trabalho de toda a equipe 
da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), foram determinantes para a 
conquista de resultados favoráveis nesse ano tão atípico. Mais uma vez, as 
contas do Governo catarinense foram aprovadas por unanimidade pelo Tribunal 
de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), com o menor número de ressalvas e 
recomendações em quase duas décadas. 

A evolução do resultado orçamentário de 2020 foi um dos pontos positivos, 
com superavit de R$ 1,86 bilhão, o maior de todos os tempos. O Poder Executivo 
realizou os maiores repasses da história nas áreas da Saúde e da Educação, 
avançando nos investimentos com recursos próprios, que superaram a marca 
de R$ 1 bilhão. Por fim, Santa Catarina encerrou o ano com saldo positivo de 
53.050 empregos, um terço de todos os postos de trabalho gerados no País.

Trabalhamos arduamente para conquistar os melhores resultados, com gestão 
e responsabilidade, a fim de garantir a prestação de serviços com eficiência e o 
cumprimento das obrigações e metas perante os catarinenses. 

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda de SC

Michele Patricia Roncalio
Secretária Adjunta da Fazenda de SC
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Contabilidade e Informações Conectando Pessoas

Olá! O ano de 2020 ficará para sempre na nossa memória. Com a pandemia, 
nossas vidas mudaram radicalmente, e novos hábitos e cuidados foram 
incorporados ao nosso cotidiano. O Estado de Santa Catarina não ficou imune 
às dificuldades, e o poder público foi chamado a estar presente na proteção à 
vida dos catarinenses.

Como consequência desse cenário, recursos públicos foram recebidos e depois 
aplicados no enfrentamento da pandemia de Covid-19, aumentando ainda 
mais a necessidade de dar transparência à utilização desses recursos e de 
apresentar uma adequada prestação de contas à sociedade.

O Balanço Cidadão vem colaborar com esse propósito, apresentando a você, 
cidadão catarinense, de forma clara e compreensiva, como o Governo aplicou 
os recursos públicos que foram a ele confiados, abordando desde o orçamento 
público, passando pela arrecadação dos recursos, até chegar à execução das 
despesas públicas.

Num ano em que nos distanciamos fisicamente das pessoas que amamos e 
convivemos, descobrimos como nos conectar de outras formas, principalmente 
em âmbito virtual. Por isso, o Balanço Cidadão de 2020 apresenta uma família 
catarinense que foi aprendendo sobre as finanças públicas do Estado de Santa 
Catarina por meio de diálogos tanto presenciais quanto fazendo uso das redes 
sociais e de aplicativos.

Espero que você se conecte a esta família, contabilize muito conhecimento e 
compartilhe o que aprender nesta leitura!

Jefferson Fernando Grande
Diretor de Contabilidade e de Informações Fiscais
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Estamos 
curiosos para 
saber sobre 

esse assunto, 
e vocês?

Oi, gente, tudo 
bem?! Olhem que 

interessante o 
perfil do Estado! 

Vamos conferir os 
destaques?

Olá, pessoal! 
Somos uma família 
de Santa Catarina. 
Estamos aqui para 
compartilhar um 

pouco a respeito da 
nossa vida e aprender 

juntos sobre as 
finanças públicas. 

Apresentação

Nas próximas 
páginas, você 

poderá descobrir 
de onde vieram 
os recursos do 

Estado em 2020 
e como foram 

aplicados.
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Estado de Santa Catarina

Apresentação Estado de Santa Catarina

Curta Comente Compartilhe

Olá, Cidadãos!

Santa Catarina é um estado 
territorialmente pequeno, mas 
que apresenta uma variedade 
cultural e econômica única. A 
diversificação da economia 
catarinense contribuiu para 
os resultados positivos de 
2020. Com uma economia bem 
distribuída geograficamente, o 
Estado conseguiu se 
desenvolver em todas as 
regiões. Merecem destaque os 
seus índices de desenvolvimento, 
que são referência nacional. 
Os cinco municípios catarinenses 
mais populosos são Joinville, 
Florianópolis, Blumenau, São 
José e Chapecó.

6o Maior PIB
Nacional

R$ 298,23 bilhões
(IBGE, 2018)

7.252.502
População Estimada

(IBGE, 2020)

295
Municípios

Florianópolis
Capital

Área Territorial: 95.730,684 km2 
(IBGE, 2019)

1% do Território
Nacional

79,9
anos

Maior
Expectativa

de Vida do País
Mulheres: 83,2 anos
Homens: 76,7 anos(IBGE, 2020)
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Moramos em 
Santa Catarina e 

gostamos muito de 
viver aqui!

Venha conosco 
conhecer as principais 

características do 
nosso Estado!
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Pai, estava vendo na 
internet que Santa 

Catarina tem apenas 3% da 
população, mas representa 

o 6° PIB do País. Só que 
fiquei em dúvida, o que é 

mesmo PIB? O senhor 
sabe?

Filho, que eu 
lembre, PIB significa 

Produto Interno 
Bruto, mas vamos 

dar uma olhadinha 
na internet pelo 

meu celular.
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É verdade, filho. O PIB 
representa todas as 

riquezas produzidas por uma 
determinada região. Mas 
observe esta informação 

a seguir, que interessante! 
Deixa eu clicar no gráfico 

para vermos melhor.

Produto Interno Bruto – PIB

O Produto Interno Bruto, 
conhecido pela sigla PIB, é 
um indicador que apresenta 
a soma de todos os bens e 
serviços finais produzidos 
numa região, durante um 
determinado período, e 
aponta se houve crescimento 
ou não da economia.

Em 2020, Santa Catarina foi o 
estado que mais gerou novos 
postos de trabalho no Brasil.

Veja o Gráfico
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Nossa! Então em 2020, 
Santa Catarina ainda 

permaneceu como o 6° 
maior PIB, conservou o menor 

nível de desemprego do 
Brasil e foi o estado que mais 

criou empregos nesse ano.
Isso é resultado de 

muito trabalho do povo 
catarinense!

Evolução dos Postos de 
Trabalho

2019
317

6.684

11.876

18.663

33.866

630

7.141

2.051

17.776

25.452

2020

Agropecuária

Comércio

Construção

Indústria

Serviços
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Muito interessante, pai! 
E o senhor sabe como 
a soma desses bens 

e serviços que o 
PIB representa está 

distribuída nas regiões 
do nosso Estado?

Que coincidência! 
Recebi do grupo 

do trabalho 
uma imagem 

demonstrando os 
polos econômicos. 

Deixa eu ver se 
encontro.
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Amigos do trabalho

Ontem

Cléber

Você

Cléber

Rafael

Olá, pessoal, tudo bem? Vou 
compartilhar uma imagem 
que achei bem interessante 
e que trata dos polos 
econômicos de SC.

Muito legal, amigo. Obrigado!

Polo Agroindustrial

Polo Florestal

Polo
Eletrometalmecânico

Polo Têxtil

Polo
Tecnológico

Polo Mineral

Aqui está, achei 
a imagem! Deixa 
eu ampliar para 
ficar melhor de 

visualizar.
Polo Agroindustrial

Polo Florestal

Polo
Eletrometalmecânico

Polo Têxtil

Polo
Tecnológico

Polo Mineral
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É muito bom saber sobre a 
economia de Santa Catarina!

Agora eu gostaria de 
entender como está 

organizada a estrutura do 
nosso Estado.

Estrutura Administrativa 
do Estado
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Administra o Estado, elabora o 
orçamento estadual consolidado 
a ser executado, realiza as 
políticas públicas de interesse da 
população e aplica as leis.

Cria as leis catarinenses, além 
de julgar e fiscalizar as contas 
estaduais.

Julga com base nas leis 
criadas pelo Legislativo e pelas 
constituições Estadual e Federal.

Atua na defesa da democracia 
e dos interesses sociais, como 
o direito à vida, à saúde, à 
educação, à moradia, ao meio 
ambiente, entre outros.

Poder 
Executivo

Poder 
Legislativo

Poder 
Judiciário

Ministério 
Público
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Não sabia de todas essas  
funções do Estado. Muito interessante!! 

Como será o planejamento estadual para 
atender as demandas da sociedade? 

Na nossa família, por exemplo, 
elaboramos um orçamento mensal para 
garantir o equilíbrio das nossas contas. Eu 

trabalho em uma indústria, e a  
minha esposa é professora.

Orçamento Estadual

E esse equilíbrio não 
é fácil! Agora fiquei 
curiosa para saber 
como funciona a 

criação do orçamento 
no Estado!
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No Estado, não é diferente. Santa Catarina calcula as receitas previstas no ano 
e define as despesas para atender as necessidades dos cidadãos por meio dos 
seguintes instrumentos de planejamento:

LOA (Lei Orçamentária Anual) – Apresenta as receitas (arrecadação) 
previstas e as despesas fixadas para o ano.

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) – Documento que descreve as 
prioridades e as metas do orçamento para o ano.

PPA (Plano Plurianual) – Neste instrumento, são traçados os objetivos e 
as metas do Governo para os próximos quatro anos.

Execução
da LOA

Finalização do orçamento anualInício do orçamento anual

Receita
Prevista

Receita
Prevista Líquida
R$ 28,92 bilhões

Despesa
Fixada

Receita Bruta
R$ 40,25 bilhões

Deduções
-R$ 11,33 bilhões

Despesa
R$ 28,92 bilhões

2020

Parte das receitas 
recebidas pelo Estado 
é transferida por 
exigência legal, motivo 
pelo qual existem 
essas deduções.

Analisa e
aprova a LOA: 

LEGISLATIVO

Elabora
a LOA: 

EXECUTIVO

Aprecia e julga
as Contas Anuais

do Estado:
LEGISLATIVO

Encaminha a
Prestação de Contas

Anual para o 
Legislativo: EXECUTIVO
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Pai, pode 
me dar um 

computador?

Vamos ver se cabe no 
nosso orçamento, filho.

Com o orçamento 
familiar pronto, 

podemos saber quanto 
vai sobrar do salário 

e se será possível 
comprar o 

computador.

Receitas
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Assim como as famílias usam o salário para pagar as despesas, o Estado 
também precisa dos recursos (receitas) para utilizá-los na prestação de 
serviços aos cidadãos. A maior parte dessas receitas vem dos impostos: ICMS1, 
IPVA2, IRRF3  e ITCMD4.

Em 2020, Santa Catarina arrecadou R$ 41,35 bilhões, mas nem todo esse valor 
ficou para o Estado. Parte dele foi repartida com os municípios, conforme 
previsão constitucional.

O ICMS e o IPVA são os principais impostos estaduais. 

Nas compras de supermercado, por exemplo, uma parte do valor é destinada 
para o Estado por meio do ICMS. Ao emplacar um veículo, o valor do IPVA 
também é recolhido ao Estado, sendo parte desse valor (IPVA) repassada aos 
municípios.

Como eu imaginava! O maior 
volume das receitas que o Estado utiliza 

para manter os serviços públicos é 
proveniente de impostos, e por isso é tão 

importante exigir a nota fiscal. 

E você? Exige nota fiscal ao adquirir 
algum produto ou serviço?

1 ICMS: Impostos sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
2 IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
3 IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte.
4 ITCMD: Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos.
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As Receitas do Estado em 2020

Parte dos 
valores de 
produtos e 

serviços pagos 
pelo cidadão é 
repassada ao 
Estado pelos 

impostos

Conforme a 
Constituição 
Federal, os 

estados 
recebem 

alguns 
recursos 

transferidos 
pela União

Recursos da 
repartição do 

Fundo de 
Manutenção e 

Desenvolvimento 
da Educação 

Básica (Fundeb), 
tendo por base a 

quantidade de 
matrículas na 
rede pública 

estadual

Desconto dos 
salários dos 
servidores 

públicos mais 
a parte 

patronal que o 
Estado 

deposita

Outras 
receitas do 

Estado

R$ 23,96 
bilhões de 

arrecadação 
bruta de 

ICMS

R$ 2,12 
bilhões de 

arrecadação 
bruta de 

IPVA

75%
Estado

25%
Municípios

50%
Estado

50%
Municípios

Impostos

68% Transferências
da União

10,34%
Transferências

do Fundeb

6,10%
Receitas

Previdenciárias

5,68%

Outras Receitas

9,64%
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Lembra se pagamos 
o plano de saúde dos 
meus pais este mês?

Sim, pagamos!
 

Com uma parte dos salários 
que recebemos, ajudamos os 

nossos pais. Assim, o que sobra 
é o que podemos utilizar para 

as despesas da família.
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5 Do valor total repassado ao Fundeb, R$ 2,52 bilhões retornaram ao Estado e estão somados ao valor total 
arrecadado (R$ 41,35 bilhões).

Para o Estado, vale a mesma lógica. 
Em 2020, após as deduções, sobraram  
R$ 25,94 bilhões para o Poder Executivo 
utilizar nos seus gastos.

R$ 41,35
bilhões

R$ 25,94 bilhões

TOTAL
ARRECADADO

Transferências
Legais

R$ 15,91 bilhões

62,88% do valor arrecadado foi o
que sobrou para o Estado utilizar

Municípios

Fundeb5

Alesc, TJ, TCE e MP

Udesc e Hospitais Filantrópicos

Restituições aos Contribuintes e Outras Deduções

R$ 7,15 bilhões

R$ 4,19 bilhões

R$ 3,54 bilhões

R$ 485,09 milhões

R$ 57,47 milhões
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O Estado é responsável por manter todos os serviços (escolas, hospitais, 
policiamento e muitos outros), além das obras públicas, durante todo o ano. 
Esse valor parece muito, mas tem que ser bem administrado para não faltar.

Nossa, isso é muito dinheiro!!!

É com esse valor de R$ 25,94 bilhões 
que o Estado mantém os serviços 
públicos, como os hospitais e as 

escolas públicas?

R$ 25,94
bilhões

Educação Saúde

Segurança Outras Áreas
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Benefícios Fiscais

Sim, filha! Graças ao 
benefício fiscal oferecido 
pelo Estado, a empresa 

decidiu vir para cá, e 
isso vai gerar muitos 
empregos na região.

Pai, você sabia que 
aquela grande empresa, 
que vem para a nossa 
cidade, vai se instalar 
aqui perto de casa?
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O benefício fiscal é um importante instrumento de política tributária, em que o 
Estado abre mão de parte da arrecadação a fim de obter certos retornos para 
a sociedade, como a geração de emprego e renda, além de contribuir para que 
Santa Catarina tenha uma das economias mais diversificadas do País. 

Os incentivos atraem e mantêm grandes empresas dentro do território 
catarinense, colaborando para o desenvolvimento regional. Com essas 
empresas, o Estado garante uma arrecadação que não existia ou que seria 
perdida para outro estado (saída das empresas de Santa Catarina). Esse 
recurso permite ao Estado investir em suas atividades finalísticas, como a 
saúde, a educação e a segurança.

NÃO SE ESQUEÇA DE QUE SEM O BENEFÍCIO FISCAL ALGUMAS
EMPRESAS NÃO TERIAM SE INSTALADO EM SANTA CATARINA

O ESTADO ABRE MÃO DE PARTE DA ARRECADAÇÃO PARA
OFERECER RETORNOS PARA A SOCIEDADE

Ganhos para a sociedade Deixou de arrecadar

R$ 7,57 bilhões

Geração de emprego e renda

Diversificação da economia

Atração de investimentos

Desenvolvimento regional

Aumento indireto da arrecadação

Benefícios fiscais concedidos
pelo Estado em 2020
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Dívida Pública

Nesse ano, resolvemos  
nos mudar para uma 
casa e tivemos que 

financiá-la. 

O endividamento 
foi necessário para 
melhorar o conforto  

da família.

Sobre esse assunto, 
ouvi falar da dívida 
pública e gostaria 

de saber: por que o 
Estado precisa recorrer 

a financiamentos?
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O Estado também possui dívidas, e a maior parte delas corresponde a 
compromissos assumidos em anos anteriores com o Governo Federal, 
organismos e instituições financeiras, com o objetivo de realizar investimentos 
como estradas, pontes, escolas, hospitais, portos e demais obras de 
infraestrutura, ou de regularização de pendências advindas de mudanças 
estruturais em Santa Catarina.

Da mesma forma que você financia um bem de alto valor (imóvel, veículo, etc.) 
para ter mais qualidade de vida, os investimentos são essenciais e contribuem 
de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social do Estado e, 
consequentemente, para a melhoria da vida do povo catarinense, trazendo retorno 
em médio e longo prazos.
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Despesa com a Dívida Pública

Em 2020, por causa da pandemia, 
foi permitido ao Estado suspender 
temporariamente o pagamento 
da dívida com a União. Por esse 
motivo, o valor pago foi menor que 
em 2019 (R$ 1,97 bilhão).

Amortização
R$ 848,55

milhões

Juros e
encargos

R$ 375,99
milhões

Total pago
em 2020

R$ 1,22
bilhão
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Investimentos

Tivemos que recorrer 
ao financiamento 

para comprar a nossa 
casa, mas o ideal 

seria adquiri-la com 
recursos próprios.

Isso mesmo, assim 
não precisaríamos pagar 
juros. Será que o Estado 
conseguiu investir com 
recursos próprios em 
2020, ou precisou de 
financiamento como 

nós?
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Em 2020, 80,7% dos investimentos realizados pelo Poder Executivo de Santa 
Catarina foram feitos com recursos arrecadados diretamente pelo Estado sem 
a necessidade de operações de crédito ou convênios, o que equivale a mais 
de R$ 1 bilhão. As áreas com maiores investimentos foram Infraestrutura de 
Transportes, Educação e Saúde.

Investimentos do Poder Executivo

2019
R$ 1,02 bilhão

59,5%

R$ 605,52 milhões

R$ 349,00 milhões

R$ 62,77 milhões34,3%

6,2%

R$ 1,30 bilhão

R$ 1,05 bilhão

R$ 216,06 milhões

R$ 35,59 milhões

Investimentos por Área
(R$ milhões)

2,7%
16,6%

80,7%

2020

Transporte

Educação

Saúde

Demais

34%
447,02

25%
324,97

19%
242,93

22%
289,31

Recursos próprios e demais fontes

Operações de crédito

Convênios
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Servidores Ativos
Ah, agora entendi como  

funciona a dívida pública!
 

Sou professora e trabalho em uma 
escola pública estadual. Sei que, 

para atender todos os catarinenses, 
o Estado conta com muitas pessoas 

exercendo diversas atividades!!
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Por estar em pleno exercício de sua atividade de trabalho, a professora faz parte 
do grupo de servidores ativos do Estado. Servidor público é a pessoa que ocupa 
legalmente um cargo ou função pública para prestar serviços à sociedade e ao 
Estado, visando o interesse público e o bem comum.  

Os servidores públicos, como os servidores da saúde, da educação, da segurança 
e de todas as demais áreas de Governo, são fundamentais na disponibilização 
dos serviços e no atendimento à população, desempenhando atividades de 
extrema relevância para o bem-estar dos cidadãos.

R$ 10,38
bilhões

R$ 2,62
bilhões

Valor Aplicado
na Remuneração de

Servidores Ativos

Educação

R$ 1,27
bilhão
Saúde

R$ 1,88
bilhão

Segurança

R$ 4,62
bilhões

Outras áreas

25% 12%

18% 44%
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Previdência dos 
Servidores Públicos

Temos que fazer uma visita 
à minha mãe. Depois que 

ela se aposentou do hospital 
e foi morar no interior, ficou 

mais difícil vê-la.

Falando nisso, 
como será 

que funciona a 
previdência do 

Estado?
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A previdência objetiva assegurar os benefícios de aposentadoria aos servidores 
públicos e de pensão por morte a seus dependentes. Em 2020, ela foi custeada 
pela contribuição dos servidores e pela contribuição patronal paga pelo Estado.

Além dessas duas contribuições, o sistema necessita de um aporte adicional 
do Estado para cobrir o deficit previdenciário (despesas maiores do que a 
arrecadação previdenciária).

1 
aposentado

0,97 
ativo

Hoje existe menos de um 
servidor em atividade para 
cada servidor aposentado. 
Como as contribuições 
previdenciárias descontadas 
dos servidores em atividade 
e dos inativos são também 
utilizadas para pagar os 
benefícios recebidos pelos 
aposentados e pensionistas, 
essa conta não fecha, 
forçando Santa Catarina a 
destinar recursos para cobrir 
os gastos da previdência 
pública, além da contribuição 
patronal que o Estado já faz 
ao sistema previdenciário.
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Resultado Previdenciário

Outras Outras

Reformas

Pensões

Aposentadorias

Contribuição
Patronal

do Estado

Contribuições
dos Segurados

Resultado negativo (deficit) 
–R$ 4,69 bilhõesDeficit 

previdenciário de
2020 que o Estado
precisa cobrir
para pagar as
aposentadorias
e pensões

Entradas

R$ 2,44
bilhões

Saídas

R$ 7,12
bilhões
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Gosto muito da minha 
escola e dos meus amigos! 

Fiquei curioso para 
saber quantos alunos e 
professores temos nas 

escolas públicas do Estado. 
Será que são muitos?

Educação

Destaques de Algumas 
Áreas de Governo
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Em 2020, houve um aumento de 8,05% no número de alunos matriculados na 
rede estadual em relação a 2019. 

O quadro de professores do Estado conta com 32,33% de efetivos e com 67,67% 
de admitidos em caráter temporário (ACTs).

1.067
escolas

30.891
professores

552.457
alunos

Distribuição dos Alunos 
Matriculados na Rede 
Estadual de Ensino

Ensino
Fundamental

53,29%
Ensino
Médio

35,40%

Educação de
Jovens e Adultos

3,45%

Educação
Especial

4,09%

Ensino
Superior

2,42%
Magistério e

Educação Profissional
1,35%
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O UNIEDU é um programa do Estado 
que favorece a inclusão de jovens no 
ensino superior e na pós-graduação. Em 
2020, foram R$ 264,3 milhões investidos, 
maior valor na história do programa, 
contemplando mais de 37 mil estudantes. 

Para mais informações, acesse:  
www.uniedu.sed.sc.gov.br.

Em 2020, a UDESC apareceu pela primeira 
vez entre as melhores instituições de 
ensino superior do mundo no Golden Age 
University Rankings 2020, do Times Higher 
Education (THE), ranking associado ao 
World University Ranking.

Além do incentivo fornecido pelo UNIEDU, 
o Estado também oferece ensino superior 
gratuito, por meio da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC). São 59 
cursos de graduação e 48 de mestrado/
doutorado.
Fonte: https://www.udesc/sobre

Estou fazendo a 
faculdade que 
sempre sonhei 
graças à bolsa 
de estudos do 

Programa UNIEDU.

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br
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Para disponibilizar um sistema 
educacional a todos os alunos 
matriculados na rede pública, 
o Estado precisa de recursos 
para pagar os salários, efetuar 
as manutenções nas escolas, 
etc. Assim, em 2020 foi aplicado 
na educação o valor de R$ 4,05 
bilhões.

R$ 4,05 bilhões

R$ 1,09 bilhão

Valor Aplicado
na Educação

Manutenção das
Atividades e Serviços

R$ 17,17 milhões
Outras Despesas

R$ 2,62 bilhões
Salários

e Encargos

R$ 324,97 milhões
Obras, Equipamentos e
Demais Investimentos
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Apesar do susto, foi  
possível verificar a 

importância do investimento 
em saúde pública, pois 

fomos atendidos no hospital 
público aqui do nosso Estado. 

Voltei para casa bem e em 
poucos dias. 

Essa experiência me deixou 
curiosa para saber como foi 
a procura por atendimento 
hospitalar em um ano tão 

atípico.

Minha esposa nos deu 
um susto nesse ano. 
Estávamos em casa 

quando ela sentiu uma 
intensa dor abdominal 
e precisou fazer uma 
cirurgia de apendicite 

com urgência.

Saúde
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Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos de emergência, ambulatório 
e internações, cirurgias e exames tiveram uma redução quando comparados 
aos números verificados no ano passado.

As cirurgias eletivas (não urgentes) foram suspensas a fim de que mais leitos 
estivessem disponíveis para os atendimentos decorrentes do aumento de 
casos e internações hospitalares por Covid-19. 

Os casos graves da nova doença necessitam de tratamento em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs). Se compararmos os leitos de UTI de 2020 em relação a 
2019, para cada 100 mil habitantes (conforme preconiza a Organização Mundial 
da Saúde), constatamos um aumento de 69% de leitos. Esses leitos de UTI estão 
distribuídos em 57 unidades hospitalares em Santa Catarina, com 544 leitos 
destinados à UTI Covid-19 – 39% do total geral de 1.381 leitos.

A taxa de ocupação de leitos da rede hospitalar catarinense pode ser 
acompanhada na internet pelo site www.coronavirus.sc.gov.br, em 
Transparência/Painéis/Leitos.

Relação de Atendimentos Hospitalares

Fonte: Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais - SUH/SES

920.698

625.923

48.45143.521

500.440
399.617

Atendimentos Cirurgias Exames

20192020

http://www.coronavirus.sc.gov.br
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Leitos de UTI em Santa Catarina

Servidores da Secretaria 
de Estado da Saúde

Em 2020, houve um 
aumento de pessoal 
de 17% em relação 
ao ano anterior 
(12.049), sendo 1.998 
novos profissionais, 
o que totaliza 14.047 
servidores.

579

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

601 588 612 643 663 685 686 743
816

1.381

9,27 9,42 9,02 9,22 9,56 9,72 9,91 9,8 10,90 11,39 19,04

No de leitos de UTI por 100.000 habitantesNo de leitos
Fonte: Gerência de Processamento - GEPRO/SES

Fonte: Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais - SUH/SES

2.865 2.556

Médicos Profissionais
de Enfermagem

Demais
Servidores

20192020

2.779

8.403
6.907

2.586
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Santa Catarina 
aplicou R$ 4,30 bilhões 

em saúde no ano de 
2020, 22,57% a mais 

que em 2019.

A Constituição Federal determina 
que os estados invistam no mínimo 
12% da receita líquida de impostos 
(RLI) em saúde pública. Em 2020, 
Santa Catarina investiu 14,63% dessa 
receita, o que representa R$ 594,67 
milhões a mais que o mínimo exigido.

Você 
sabia?

Valores Empenhados na Função Saúde (R$ milhões)

20192020

2.948
3.250

Recursos do
Tesouro (FR 0100)

Recursos do Auxílio
Emergencial

Recursos do SUS Demais Recursos

159 228 199 336
727
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Moramos no mesmo bairro 
há algum tempo e fazemos 

parte do grupo de mensagens 
Rede de Vizinhos. Essa ferramenta 

incentivou a integração entre 
a comunidade e a segurança 
pública, aumentando a nossa 

proteção com ações preventivas. 
Será que existem muitos 

grupos desse tipo no 
Estado?

Segurança Pública
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Por meio das redes de programas preventivos, a segurança pública atuou 
em resposta e prevenção ao crime, à violência e à desordem. Um desses 
programas preventivos é o Rede de Vizinhos, no qual são formados grupos entre 
os moradores do bairro e a Polícia Militar. Em 2020, havia 4.510 grupos ativos.

Ocorreram outras ações no ano com o propósito de prevenir o crime e a 
violência no Estado, como a Visita Residencial e Condominial (10.527) e a Visita 
Escolar (3.498). 

Mais alguns dados e resultados da segurança pública em 2020:

Polícia Militar

807
Crimes letais

Redução -1,47%

5.079
Roubos

Redução -23%

33.462
Furtos

54.081
Rondas

131.453
Policiamentos

123.784
Operações

4.644
Veículos recuperados

2.207
Armas apreendidas

5.016
Mandados de

prisão cumpridos

Redução -19%
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Corpo de Bombeiros Militar

OCORRÊNCIAS OPERAÇÃO VERANEIO
Atendimento Pré-Hospitalar

Ações Preventivas

Salvamento, Busca e Resgate

Operações Aéreas

Incêndios

107.391

11.809

11.997

12.164

1.116

Prevenções
6.149.389

Salvamento
3.375

Ocorrências
com Água-Viva

51.885
Crianças formadas
no Projeto Golfinho

5.582

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO

INVESTIGAÇÃO
DE INCÊNDIO

Poder de Polícia
12.283

Análise de Projetos
56.819

Habite-se
26.523

Vistorias
380.575

Investigações Completas
1.884

Área Salva
6.414.834 m2

Bens Salvos
R$ 1.888.273.188,02
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Polícia Civil

PROCEDIMENTOS DA POLÍCIA CIVIL
DE SANTA CATARINA 2020

Operações Policiais

Inquéritos Policiais Instaurados

Termos Circunstanciados Instaurados

Autos de Prisão em Flagrante Instaurados

Cumprimentos de mandado (prisão/busca e apreensão)

1.493

41.483

22.228

6.656

18.327

Para oferecer todos 
esses serviços aos 
cidadãos, em 2020 
o Estado aplicou 
R$ 2,65 bilhões na 
segurança pública 
catarinense.

R$ 2,65
bilhões

Valor Aplicado
na Segurança

Pública

R$ 1,88
bilhão

Pessoal e
encargos

R$ 38,84
milhões

Obras, equipamentos
e demais investimentos

R$ 708,17
milhões

Manutenção das
atividades/serviços

R$ 25,16
milhões

Outras
despesas
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Administração Prisional e Socioeducativa

Sabia que no 
sistema prisional 
foram produzidos 

máscaras e 
equipamentos de 

segurança?

É mesmo? Ouvi dizer que o 
Governo também investe na 
reabilitação dos internos do 

sistema prisional, oferecendo a 
eles trabalho e estudo. Soube 
até que alguns estão atuando 

com agricultura.
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O trabalho e a educação são considerados pelo Estado pilares estratégicos 
para o desenvolvimento dos objetivos do sistema prisional.  

Em 2020, 4.574 internos do sistema prisional estavam trabalhando. O aumento 
das atividades educacionais foi relevante, e pelo menos 9.800 internos 
realizaram alguma atividade relacionada à Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
nos ensinos fundamental e médio ou no Programa Despertar pela Leitura. Santa 
Catarina também tem 130 internos matriculados em cursos de nível superior. 

No total, são 140 salas de aula distribuídas nas 51 unidades prisionais catarinenses.

Números do Sistema de 
Administração Prisional

Regime
fechado

12.116

Regime
semiaberto

5.638

Regime
aberto
4.839

Internos
provisórios

5.093
Valor Aplicado na

Administração
Prisional e

Socioeducativa

R$ 1,15
bilhão

R$ 660,14 milhões
Salários e encargos

R$ 467,80 milhões
Manutenção dos serviços

R$ 25,70 milhões
Obras e demais investimentos
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Agricultura

Geralmente passamos
as férias no sítio dos meus 

avós. Lá pescamos e brincamos 
na natureza. 

O vovô tem plantação de maçã 
como meio de sustento da casa. 

Esse ano, por causa da 
pandemia, não poderemos 

visitá-los.

Sogra

Hoje

Sogra

Sogra

Eu entendo, minha filha, estou 
com saudades de vocês. Mas 
vamos aguardar a situação 
melhorar!!

Você

Oi, sogra! Tudo certo por aí?! 
Infelizmente esse ano não 
passaremos as férias no sítio 
por conta da pandemia.
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Muitas famílias trabalham com agricultura no Estado. Mesmo ocupando 1,12% do 
espaço geográfico do território nacional, Santa Catarina tem grande destaque 
no agronegócio, conquistando os títulos de maior produtor nacional de suínos, 
maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões. O Estado também é considerado 
o segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, alho e arroz, além de ser o 
quarto maior produtor de uva, cevada e leite do País.

Com um agronegócio voltado para o mercado externo, o Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) de 2020 ficou próximo de R$ 33,60 bilhões, sendo 
distribuído da seguinte forma:

Produção Agropecuária de SC - 2020

Grãos
20%

Demais lavouras
temporárias

10%

Produção
florestal

6%

Frutas
4% Aquicultura

1%

Pecuária
59%
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Para alcançar esse volume de 
produção, Santa Catarina conta com 
cerca de 183 mil estabelecimentos 
agropecuários, gerando mais de 500 
mil postos de trabalho diretos e outros 
milhares de empregos ao longo das 
diversas cadeias produtivas. A maioria 
desses estabelecimentos é formada 
por agricultores familiares.

O Estado investiu R$ 641,38 milhões na agricultura 
de Santa Catarina em 2020. Isso representa 2% 
a mais do que o investido em 2019.

Salários e encargos

Manutenção das atividades/serviços

Obras, equipamentos e demais investimentos

Outras despesas

R$ 498,39 milhões

R$ 107,78 milhões

R$ 13,49 milhões

R$ 21,72 milhões

O agronegócio 
é forte no nosso 
Estado. Tenho 

muito orgulho de 
fazer parte dessa 

atividade.

Estabelecimentos 
Agropecuários de SC

Agricultura
familiar

78%

Agricultura
não familiar

22%

Valor Aplicado na Agricultura
R$ 641,38 milhões
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Infraestrutura e Mobilidade

Nesse ano, conhecemos 
outras regiões de Santa Catarina, 
respeitando todas as regras de 

segurança.

Vimos melhorias na manutenção 
rodoviária e muitas obras em 

andamento.
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Em 2020, Santa Catarina realizou várias obras nas rodovias do Estado e terminou 
o ano com 81,98% da malha viária pavimentada. 

Também ocorreram melhorias nas estradas, como, por exemplo, a duplicação 
do trecho estadualizado da BR-280, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, as 
obras do acesso Norte de Joinville na SC-108 e a recuperação de 25 pontos 
críticos ao longo da Serra do Rio do Rastro (SC-390).

Ano
Extensão (em km)

Total
Pavimentada Não pavimentada

2019  5.008,70  1.123,60  6.132,30 

2020  5.039,90  1.107,10  6.147,00 

Incremento em 2020  31,20 -16,50  14,70

Para efetuar esses investimentos em infraestrutura e mobilidade, Santa Catarina 
utilizou R$ 447,02 milhões, sendo 99,59% em transporte rodoviário, distribuídos 
da seguinte forma:

Demais
R$ 7,65 milhões

Conservação e reabilitação
de travessias

R$ 27,31 milhões

Construção e reabilitação
de obras rodoviárias

R$ 48,05 milhões

Terraplanagem, pavimentação 
e conservação de rodovias                                     
R$ 117,39 milhões

R$ 447,02
milhões

Valor Aplicado em
Infraestrutura e

Mobilidade

Apoio ao sistema viário
R$ 174,27 milhões

Reabilitação e aumento 
da capacidade
R$ 72,35 milhões
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Desenvolvimento Econômico-Sustentável

Você sabia que 
minha irmã concluiu a 
universidade e resolveu 

abrir um negócio 
próprio com a ajuda do 

Programa Juro Zero?

Que bom, fico muito feliz por 
sua irmã! Agora estou confiante 
de que o sonho empreendedor 

de nossa filha também poderá se 
tornar realidade. Achei aqui o site 

desse programa:  
www.jurozero.sc.gov.br/juro-zero.

http://www.jurozero.sc.gov.br/juro-zero
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O QUE É?
O programa Juro Zero concede 
crédito sem juros e consultoria 
para o microempreendedor 
individual (MEI) investir no seu 
negócio.

QUEM PODE PARTICIPAR?
O MEI tem que ter CNPJ 
regularizado e ser residente em 
Santa Catarina. Os recursos 
financeiros são disponibilizados 
na forma de empréstimos 
no valor de até R$ 5 mil em 
oito parcelas. Se o MEI pagar 
as parcelas em dia, a última 
parcela é quitada pelo Estado.
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Comparativo Evolutivo do Programa Juro Zero

Região
Nº de Operações Valor (R$ milhões)

2019 2020 Aumento % 2019 2020 Aumento %

Leste  952  1.201 26,16% 2,79  4,61 65,29%

Norte  1.266  1.701 34,36% 3,68  6,40 74,03%

Oeste  2.144  2.939 37,08% 6,23  12,18 95,49%

Planalto  666  946 42,04% 1,93  3,45 78,67%

Sul  1.500  1.795 19,67% 4,36  7,29 67,21%

Vale  1.539  1.960 27,36% 4,49  7,75 72,57%

Total  8.067  10.542 30,68% 23,49  41,68 77,44%

Dados referentes aos três primeiros trimestres de 2020
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE)

Para contribuir com a retomada econômica e o enfrentamento dos 
prejuízos causados pela pandemia do coronavírus, o Poder Executivo, 
autorizado pela Lei nº 17.935/2020, concedeu subsídio parcial da taxa de 
juros sobre as operações de crédito a micros e pequenos empreendedores 
com sede no Estado. Em 2020, o Estado ressarciu à Agência de Fomento 
do Estado de Santa Catarina (BADESC) R$ 1,26 milhão, valor referente às 
despesas decorrentes da execução da referida lei.
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A competitividade e o 
desenvolvimento no ambiente 
catarinense de negócios 
são promovidos também 
por meio do Programa de 
Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense (PRODEC), no 
qual as empresas habilitadas 
podem postergar o pagamento 
do ICMS, que em 2020 totalizou 
R$ 65,18 milhões.

Município
Investimentos 

Habilitados  
(R$ milhões)

Empregos

Brusque  4,40 16

Garuva  9,83 27

Nova Veneza  25,69 135

Balneário 
Camboriú  4,27 37

Curitibanos  15,00 200

Concórdia  6,00 188

Total  65,18  603 

Fonte: SDE

PRODEC 
Investimentos Habilitados 

por Município
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Desenvolvimento Social

Fiquei sabendo que 
os nossos vizinhos 

perderam o emprego 
e estão passando 
por dificuldades 

financeiras em virtude 
da pandemia.

Então vamos ajudá-los e 
incentivá-los a procurar o Centro de 
Referência de Assistência Social do 

Estado, pois lá eles auxiliam as pessoas. 
Também podemos orientá-los a 

acessar o Portal de Serviços:  
www.sc.gov.br/servicos/temas.

http://www.sc.gov.br/servicos/temas
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O Estado tem como objetivo assegurar os direitos e a proteção social de 
famílias, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, idosos em 
vulnerabilidade social e de todos os que dele necessitarem. O Desenvolvimento 
Social é responsável pela gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Principais Benefícios e Programas Oferecidos 
aos Cidadãos Catarinenses

Famílias Beneficiárias

Bolsa-Família Gestação Múltipla

Acolhimento dos Imigrantes em Santa Catarina Habitação e Regularização Fundiária

12.509

Valor Anual RepassadoR$ 86,72
milhões

Crianças Beneficiadas360

Valor Anual RepassadoR$ 2,20
milhões

Tem o objetivo de ajudar
famílias em situação de 
risco social a conseguirem
melhor moradia e mais
qualidade de vida por 
meio de operações de 
financiamento, lastreadas
em recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS)

Programa
Pró-Moradia/

FGTS

Cadastrados1.127.866

Imigrantes de 95 países10.784

Imigrantes que 
recebem o Bolsa-Família3.209
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R$ 94,51  
milhões 

Manutenção das 
atividades/serviços

81%

Valor Aplicado no
Desenvolvimento

Social

R$ 117,27
milhões

Assistência
Social

R$ 104,99
milhões

Habitação

R$ 7,82
milhões

Trabalho

R$ 4,48
milhões

Os cidadãos recebem os 
atendimentos da 

assistência social nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 

e nos Centros de 
Referência Especializados 

de Assistência Social 
(CREAS). 

R$ 14,53  
milhões 

Salários e
encargos

12%

R$ 8,24  
milhões 

Obras, equipamentos e 
demais investimentos

7%
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Números do Desenvolvimento Social

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

Investimentos em Obras de Assistência Social pelo Estado

22 Centros 
de Referência de
Assistência Social - CRAS

6 Centros
de Referência

Especializados de
Assistência Social - CREAS

atendimentos

388 Centros de Referência de 
Assistência Social em

291 municípios

429.348
atendimentos

101 Centros de Referência 
Especializados de Assistência

Social em 90 municípios

119.101

Equipamentos de Assistência
Social concluídos em 2020

Investimento Total:
R$ 10,87 milhões

2 Centros 
de Referência de
Assistência Social - CRAS

1 Centro
de Acolhimento

Equipamentos de Assistência
Social em andamento

Investimento Total:
R$ 1,22 milhão
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Cofinanciamento dos Serviços de Proteção 
Social Básica, Proteção Social Especial e 

Benefícios Eventuais (R$ milhões)

Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 

Em 2020, o Governo do Estado disponibilizou R$ 53 milhões aos 295 
municípios catarinenses, por meio de cofinanciamento, que são 
repasses financeiros feitos para atender os serviços socioassistenciais 
de forma compartilhada com os municípios.

2015 9,18

8,09

15,55

14,87

11,52

53,00

2016

2017

2018

2019

2020



70

BALANÇO CIDADÃO DE 2020 | ESTADO DE SANTA CATARINA

Resultado Orçamentário 
do Estado

Mesmo 
enfrentando 
dificuldades, 

superamos esse 
ano e conseguimos 
manter as nossas 

contas em dia.

Fiquei pensando 
em como ficou o 

orçamento do Estado 
nesse ano. Será 

que Santa Catarina 
arrecadou recursos 

suficientes para pagar 
as suas despesas?
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Apesar dos impactos econômicos e, consequentemente, de menor arrecadação 
estadual em 2020 por causa da pandemia, o Estado de Santa Catarina adotou 
mecanismos de contenção de despesas não essenciais e políticas de incentivo 
à manutenção e recuperação de atividades econômicas. Isso fez com que as 
receitas arrecadadas pelo Estado fossem maiores que as despesas realizadas 
em R$ 1,86 bilhão. Esse resultado positivo é chamado de superavit orçamentário.

Além do aumento das receitas líquidas, que somaram R$ 29,95 bilhões em 2020, 
valor superior aos R$ 28,20 bilhões de 2019, outro motivo para esse saldo positivo 
da Execução Orçamentária foi a postergação de prazos para o pagamento da 
dívida pública, cujo orçamento previa R$ 2,25 bilhões, tendo sido pago R$ 1,2 
bilhão. Também contribuíram as receitas recebidas por transferências da União, 
por meio das quais o orçamento previa receber receitas de R$ 2,49 bilhões, 
entretanto o valor recebido em 2020 foi de R$ 4,24 bilhões, o que corresponde a 
R$ 1,75 bilhão a mais que o esperado.

Execução Orçamentária (R$ bilhões)

2020 2019

Receita Líquida

Despesa Total

Superavit

29,95
28,09

1,86

28,20
28,04

0,16

Receita
Líquida

R$ 29,95
bilhões

Despesa
Executada

R$ 28,09
bilhões

Resultado
Orçamentário

R$ 1,86
bilhão



O Verdadeiro Herói

Ele não usa capa

Usa capote

Sua máscara não é bonita, confortável, colorida

E não serve para esconder sua identidade

Mas esconde 

Suas marcas

Suas dúvidas e lágrimas

Sua roupa não é de ferro

Sequer de aço

Mas o coração parece ser

O verdadeiro herói

Este herói de histórias reais

Também não tem superpoderes

A sua força é a resiliência

O seu poder é a compaixão

A sua arma é o amor

O verdadeiro herói

Este com luvas cirúrgicas

(Uma homenagem aos profissionais da saúde)



Num ir e vir infinito

Entre salas e antessalas cheias de dor

Também tem sonhos

Ele sonha derrotar todas as chagas

Principalmente aquela

Que cega, insensibiliza

Que desumaniza

O verdadeiro herói

Não quer ser herói

O tempo todo

Ele quer ir pra casa

Ele quer descansar

Ele quer ser comum

O verdadeiro herói

Luta, chora, sofre

Não entende, quer desistir

Não desiste e continua herói

Pois ele sabe que sua fraqueza é a sua maior fortaleza

O verdadeiro herói

É humano demais!

Roberto Mosanio
Contador da Fazenda Estadual



Você gostaria de contribuir com a construção do 
próximo Balanço Cidadão?

A sua opinião é muito importante!! Para participar 
acesse o link Pesquisa sobre o Balanço Cidadão 
ou utilize o QR Code a seguir.

Diretoria de Contabilidade 
e de Informações Fiscais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7QPZVBn0NrqNhrE9-jmGpfLw_thPVR5C_28Ks41Pv-RwBzQ/viewform




Diretoria de Contabilidade 
e de Informações Fiscais


