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RECOMENDAÇÃO Nº 002/2018 

Autor: Controladoria Geral do Município 

Destinatário: Claudinei Rech - Conatdor 

Assunto: Atualização do Cadastro da Dívida Pública (CDP) junto a Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN 

 
 
 
I – MOTIVAÇÃO 

 
A presente recomendação deriva da necessidade de atualização do Cadastro da 

Dívida Pública (CDP) do Município de José Boiteux junto a Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN, conforme dispõe o artigo 48 §3º da Lei Complementar 101/2000 (LRF). 
 
 
II – BASE LEGAL 

 
Norteiam o presente instrumento as seguintes normas legais: 

 Lei Complementar 101/20000; 

 Lei Complementar 156/2016; 

 Resolução 43/2001 do Senado Federal; 

 Portaria STN 569/2018. 
 

 
III – RECOMENDAÇÕES 

 
A partir de janeiro de 2019, todos os Entes serão obrigados a manter o Cadastro 

da Dívida Pública (CDP) atualizados no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de 
Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (Sadipem). 

O cadastro já era exigido, desde 2001, para os Municípios que desejassem 
contratar operação de crédito por meio de Pedidos de Verificação de Limites (PVL) junto às 
instituições financeiras ou a elas equiparadas. A norma, resultante da resolução do Senado 
Federal 43/2001, previa a obrigatoriedade, conforme a própria Lei de Responsabilidade 
Fiscal nos seus artigos 31 e 32. 

No CDP deverão ser registradas informações adicionais extras a dívida 
consolidada, tais como precatórios, passivo atuarial e insuficiências financeiras, em razão do 
impacto econômico-financeiro no Ente. A dívida pública se refere ao conjunto da qual a 
operação de crédito (empréstimo) faz parte, assim como os restos a pagar, precatórios, 
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dívidas previdenciárias, depósitos em garantia e demais espécies de dividas de médio e 
longo prazo. 

A novidade, vigente para o próximo ano, foi definida pela Portaria STN 569/2018. 
Na normativa, estão descritas, entre outras observações, que Estados, Distrito Federal e 
Municípios que não homologarem o CDP até 30 de janeiro de 2019 ficarão impedidos de 
receber transferências voluntárias já no dia seguinte, 31 de janeiro. 

Conforme podemos consultar junto ao SADIPEM 
(https://sadipem.tesouro.gov.br), verificamos que o Município de José Boiteux encontra-se 
em situação de irregular. 

Desta forma, recomendamos ao Departamento de Contabilidade que tome as 
providencias necessárias para a atualização do Cadastro da Dívida Pública do município junto 
a Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 
 

IV – PRAZO PARA ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES 

 
As providências aqui elencadas deverão ser tomadas no máximo até a data de 

30/01/2019 e comunicadas formalmente ao Controle Interno,  pois a partir desta data o ente 
que não estiver atualizado ficará impedido de receber transferências voluntárias. 
 
 

José Boiteux/SC, 04 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

MIGUEL AMADEU FUSINATO 
CRA/SC 10.058 

Agente de Controle Interno 

https://sadipem.tesouro.gov.br/

