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31/12/2020

Cadastro da Dívida Pública (CDP) – Relatório de homologação

1. Resultado final:O CDP ATENDE a todos os critérios de homologação

2. A verificação implicou nas seguintes alterações do status do CDP e situação do ente

Status:

Situação do ente:

3. Detalhamento dos critérios

Critério nº 1: Consistência dos dados do SADIPEM (CDP) com os do Siconfi

Resultado da tentativa de obter os valores do Siconfi:

Resultado da verificação:

de Em atualização para Atualizado e homologado

Manteve-se a situação Regular

Valores obtidos com sucesso

 Critério atendido, conforme abaixo

Em 29/01/2021, às 11:47:09, o sistema verificou os critérios de homologação do CDP com os seguintes resultados:

Dívida Consolidada

Valor no RGF (R$) Valor no CDP (R$)Tipo de dívida do RGF

. 0,000,00Dívida mobiliária.

. Dívida contratual. 178.591.985,36 178.591.985,36

. 150.126.089,29150.126.089,29Empréstimos internos.

. 0,000,00Empréstimos externos.

Este arquivo pode ser consultado em sadipem.tesouro.gov.br.
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Valor no RGF (R$) Valor no CDP (R$)Tipo de dívida do RGF

. 0,000,00Reestruturação da dívida de estados e municípios.

. 5.013.290,315.013.290,31Financiamentos internos.

. 0,000,00Financiamentos externos.

. 9.050.025,129.050.025,12Parcelamento e renegociação de tributos.

. 8.360.134,698.360.134,69Parcelamento e renegociação de contribuições previdenciárias.

. 0,000,00Parcelamento e renegociação de demais contribuições sociais.

. 0,000,00Parcelamento e renegociação do FGTS.

. 6.042.445,956.042.445,95Parcelamento e renegociação com instituição não financeira.

. 0,000,00Demais dívidas contratuais.

. 52.817.311,9552.817.311,95Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos.

. 775.854,00775.854,00Outras dívidas (não contratuais).

. 232.185.151,31Total: 232.185.151,31    -

Valores não integrantes da dívida consolidada

Valor no RGF (R$) Valor no CDP (R$)Tipo de dívida do RGF

0,000,00Precatórios anteriores a 05/05/2000. .
0,000,00Precatórios posteriores a 05/05/2000 não incluídos na dívida consolidada. .

597.962.046,25597.962.046,25Passivo atuarial. .
0,000,00Insuficiência financeira. .

1.618.111,981.618.111,98Depósitos e consignações sem contrapartida. .
43.800.061,5843.800.061,58Restos a pagar não processados. .

0,000,00Antecipações de receita orçamentária (ARO). .
0,000,00Dívida contratual de parcerias público-privadas (PPP). .
0,000,00Apropriação de depósitos judiciais. .

. Total: 643.380.219,81 643.380.219,81    -
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Garantias concedidas

Valor no RGF (R$) Valor no CDP (R$)Tipo de garantia no RGF

. 0,000,00Aos Estados em operações de crédito externas.

. 0,000,00Aos Estados em operações de crédito internas.

. 0,000,00Aos Municípios em operações de crédito externas.

. 0,000,00Aos Municípios em operações de crédito internas.

. 0,000,00Às entidades controladas em operações de crédito externas.

. 0,000,00Às entidades controladas em operações de crédito internas.

. 0,000,00Por meio de fundos e programas.

. Total: 0,00 0,00    -

Não há mais critérios de homologação vigentes nesta data

Para mais informações sobre a homologação do CDP, acesse o Manual do CDP
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