31/07/2019
ATENDIMENTO – NEXO JORNAL
Inicialmente, destacamos que os dados da consulta “Orçamento” apresentados no Portal da
Transparência são oriundos do Tesouro Gerencial, a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
podendo ser filtrados por Órgão, Função/Subfunção, Programa Orçamentário, Ação Orçamentária,
entre outros.
No caso do orçamento do Ministério das Relações Exteriores (MRE), não encontramos Unidade
Orçamentária (UO) específica referente à Embaixada do Brasil em Washington, nem ao conjunto de
embaixadas do Brasil no exterior.
Entretanto, no Portal da Transparência, é possível acompanhar a execução da despesa pela Unidade
Gestora (UG) “240087 - EMBAIXADA DO BRASIL EM WASHINGTON”, por meio da consulta “Despesas
Públicas”, disponível no link: http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/orgao
Após acessar a consulta, busque as informações de valores empenhados, liquidados e pagos, de
acordo com qualquer período pretendido, seguindo o passo a passo:
1 - Detalhe as informações a serem buscadas por meio dos filtros do lado esquerdo da tabela de
dados. No botão “ÓRGÃO”, insira o nome da unidade gestora “EMBAIXADA DO BRASIL EM
WASHINGTON”, aguarde a identificação do termo e depois clique em ADICIONAR.
2 - Por padrão, o período pré-selecionado será o do exercício (ano) corrente. É possível, porém,
selecionar qualquer período, como anos anteriores, utilizando o botão “PERÍODO”, com datas de
início e fim.
3 - De volta ao quadro de filtros aplicados, acima da tabela de dados, clique no botão CONSULTAR
para atualizar a pesquisa.
4 - Serão apresentadas individualmente todas as despesas realizadas com os parâmetros escolhidos.
Para consolidar os resultados, clique no botão REMOVER/ADICIONAR COLUNA e desmarque as
opções: “Mês ano”, “Órgão Superior”, “Órgão/Entidade Vinculada”. Depois clique em APLICAR,
conforme tela abaixo:

Dessa forma, é possível consultar os valores empenhados, liquidados e pagos, inclusive os inscritos
em restos a pagar, em cada período selecionado.
Caso necessite das informações orçamentárias específicas, sugerimos consultar diretamente o
Ministério das Relações Exteriores.

