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Deficit orçamentário, que era de R$ 1,19 bilhão em 2018, 
passou para superavit de R$ 160 milhões em 2019

Resultado orçamentário: superavit de R$ 1,74 bilhão até 
agosto de 2020.

1º semestre: despesa cresceu 1,5%, abaixo do IPCA (2,2%) e do 
PIB projetado (3%). 

Reequilíbrio da folha de pagamento do Poder Executivo (limite 
prudencial): de 48,76% da Receita Corrente Líquida (RCL) 
em dezembro de 2018 para 45,33% em agosto de 2020.

Pagamento da Dívida Pública 2019 
O desembolso com a Dívida Pública e Parcelamentos em 2019 
foi de R$ 2,094 bilhões. Este valor é R$ 300 milhões 
superior àquele desembolsado em 2018.
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REVISÃO DE BENEFÍCIOS 
FISCAIS
PL 81/2019: Incentivos fiscais de diversos segmentos, como 
remédios, equipamentos usados para serviços médicos, energia 
solar fotovoltaica, querosene de aviação e projetos culturais

PL 170/2019: trouxe alterações nos critérios para cobranças 
de faturas de administradoras de shoppings e condomínios 
comerciais.

PL 174/2019: descreve os benefícios já previstos em lei ou em 
decretos do governo para 61 setores da economia.

PL do Rescaldo: acrescentou artigos que não haviam 
sido contemplados, como farinha de trigo e mistura para 
preparação de pães; café torrado em grãos ou moído e açúcar; 
artigos têxteis, de vestuário, artefatos de couro e acessórios; 
tijolos, telhas, tubos e manilhas; produtos de informática 
resultantes de industrialização; entre outros 
(leis 17.763/2019 e 17.878/2019). 
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REDUÇÃO DE ICMS DE 17% 
PARA 12%
Para operações com mercadorias destinadas ao contribuinte 
para comercialização, industrialização e prestação de serviços 
de 17% para 12%.

ICMS PARA BENS DIGITAIS
Primeiro Estado a regulamentar o ICMS para bens digitais. Lei 
17.736/2019 estabelece critérios para o imposto nas operações 
com bens digitais, em conformidade com a legislação 
tributária brasileira. 

SAÍDA DA SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA (ST)
Processo de desoneração da cadeia produtiva em Santa 
Catarina, revogando a cobrança de ICMS por Substituição 
Tributária (ST) de diversos produtos. 
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ISENÇÃO DE ICMS PARA MICRO 
E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA
Micro e minigeradores de energia, até o limite de 1 MW de 
potência, recebem incentivo na tributação estadual em Santa 
Catarina (Decreto 233/2019). Em três meses, mais de 12 mil 
cadastros para isenção foram efetuados na SEF/SC.

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Decreto nº 468 – regulamenta o Programa de Parcerias e 
Investimentos do Estado (PPI-SC)que busca  celebrar as 
parcerias entre o Estado e a iniciativa privada

EMENDAS PARLAMENTARES
Repasse do Governo catarinense de mais de R$ 491 
milhões em emendas parlamentares de 2019 e 2020 para 
municípios, entidades e órgãos governamentais.


