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INDICADORES
Queda no endividamento fiscal de 94,5% em 2018 para 
79,7% em 2020
*até junho de 2020
Fonte: Boletim de Indicadores Econômico-Fiscais de Agosto/2020

 
Queda de 6,4% na dívida estadual no primeiro semestre de 
2020
*dados proporcionais da RCL – Receita Corrente Líquida

 
Superávit de 5,8% da RCL em 2020. Em 2018 foi registrado 
déficit de -8,3%
*dados proporcionais da RCL – Receita Corrente Líquida

 
Empreendedorismo e Competitividade
 Programa Juro Zero
Aumento de 11,07% na distribuição de recursos para MEIs
* 2019/2020 em relação ao mesmo período da gestão anterior (2015/2016)
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 PRODEC
Geração de 3.850 empregos. Se comparado a 2015/2016, o 
crescimento é de 103% 
* 2019/2020 em relação ao mesmo período da gestão anterior (2015/2016)

Liberadas 597 atividades econômicas do Licenciamento Prévio

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Ampliaçãodo ecossistema inovador por meio de parcerias 
privadas

Repasse de R$ 7,9 milhões aos habitats inovadora de 
Tubarão, Chapecó, Joaçaba e Blumenau 
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BIODIVERSIDADE E CLIMA
 
Conserva de 2.805 hectares de mananciais de abastecimento 
público pelo Programa Produtor de Água em três regiões de 
Santa Catarina

Programa Pró-Espécies destinará US$ 13 milhões para 
a conservação de espécies ameaçadas de extinção 

Repasse de mais de R$ 4,5 milhões para o gerenciamento 
dos comitês das bacias hidrográficas (desde 2019)
 
Lançamento da Instrução Normativa do Projeto Orla 

EMPREGOS
Mais de 67 mil oportunidades de emprego ofertadas por 
meio do SINE
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JUCESC
Atendimento 100% digital, 24 horas por dia

Integração de 291 municípios ao sistema Jucesc

Implantação de registro automático para abertura de 
empresas (tempo médio de seis minutos)
 
267.558 novas empresas abertas em SC (janeiro de 2019 a 
setembro de 2020)

Redução de mais de 45% do custo operacional (janeiro de 
2019 a setembro de 2020)



20 MESES
DE GOVERNO6
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

IMETRO
Conclusão de mais de 1,3 mil processos pendentes gerando receita de mais de R$ 14 
milhões aos cofres públicos (2019) 

Mais de 25 mil ações de fiscalização realizadas em mais de 140 cidades (2019)

FAPESC
Lançamento de 41 editais destinados à Ciência Tecnologia e Inovação (2019/2020)

R$ 7,5 milhões para 28 empresas catarinenses desenvolverem novos produtos pelo 
programa Tecnova II

Mais de R$ 1,6 milhão para criação de novas empresas em 15 cidades pelo programa 
Centelha

Programa de Pesquisa Universal investirá R$ 4 milhões em pesquisa básica e aplicada 
de SC
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IMA
 
Redução de 22% no desmatamento em SC (2019)
*Fonte: Atlas da Mata Atlântica 

Monitoramento de 231 pontos de água do mar para 
banho

Dados do monitoramento disponíveis em plataformas digitais 
como o aplicativo Praia Segura
 
Criado o laboratório móvel para coleta e análise de dados de 
nascestes das unidades de conservação 

-dministração de 10 unidades de conservação. Em 2019, os 
parques estaduais receberam mais de 37 mil pessoas

Lançada a licença que vai contribuir para a instalação do 5G 
em Santa Catarina
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Participação de SC em projeto piloto de análise dinamizada do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). Este cadastro vai beneficiar 
cerca de 350 mil produtores rurais no estado 

Licenciados empreendimentos que vão gerar cerca de 5 mil 
empregos na região Oeste de SC

Liberada licença para o aeroporto de Joaçaba e para a SC-120


