Plataforma Ceará Transparente
Dívida Pública

Dívida Pública- Nomenclaturas
 Número Contrato: Número criado dentro do Sistema da Dívida Pública do Estado do Ceará
(SISDIV), para cada Operação de Crédito Contratada.
 Classificação da Dívida: A Dívida Pública pode ser classificada como Interna ou Externa, de
acordo com os Credores e Moedas (Indicadores) envolvidos na Operação.
 Credor: Agente financeiro (Bancos Nacionais e Internacionais), que financiou a operação.
 Data Vencimento: Data em que ocorrerá o pagamento.
 Código Contrato: Numeração inserida no SISDIV, onde mostra de preferência o número do
contrato assinado + algum detalhe que faça menção ao nome do projeto.
 Data Assinatura: Data em que o contrato foi efetivamente assinado.
 Data Final do Contrato: Data prevista para pagamento da última parcela do Principal
(Amortização) do Contrato.

Dívida Pública- Nomenclaturas
 Nome do Projeto: Nome a que se relaciona ou destina o Projeto.
 Indicador: Unidade Monetária ou Moeda utilizada na operação.
 Carência: Prazo para iniciar o primeiro pagamento do Valor Principal (Amortização).
 Prazo: Quantidade de anos entre o Início e Término do Contrato.
 Vencimento: Periodicidade em que ocorrerá os pagamentos.
 Taxas de juros: Remuneração paga aos agentes financeiros que disponibilizaram o empréstimo
ou investimento, conforme definido no contrato assinado.

Dívida Pública- Nomenclaturas
 Valor Principal: Valor pago a título de Amortização (Despesa de Capital), ou seja, valor total
disponibilizado pelo credor da operação.
 Valor Juros: Valor pago a título de Juros (Despesa Corrente), ou seja, remuneração do capital
disponibilizado pelo credor da operação.
 Valor Outros Encargos : Valor pago ao credor a título de Taxas ou Comissões (Despesa
Corrente).
 Valor Total : Somatório do Valor Principal + Juros + Outros Encargos.
 Data da Cotação: Data base utilizada para definir a cotação para cada Moeda (Indicador).
 Valor Cotação: Valores cotado para cada Moeda (Indicador), na data base definida.
 DÍVIDA FUNDADA INTERNA – PARCELAMENTO: Parcelamentos ou renegociação de dívidas de
tributos, de contribuições previdenciárias e sociais, do PASEP E INSS, realizados junto à Receita
Federal ou Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (orçamento executado nos Encargos Gerais
do Estado do Ceará)
 DÍVIDA FUNDADA INTERNA - PARCELAMENTO INDIRETO: Parcelamentos ou renegociação de
dívidas de tributos, de contribuições previdenciárias e sociais, do PASEP, INSS, COFINS
realizados junto à Receita Federal ou Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com execução
orçamentária nas Gestoras Indiretas, tais como: AGADRI, ISSEC, FUNDES e EMATERCE.

