Instruções de Preenchimento de planilha para Revisão Analítica

Balanço Orçamentário – BO
Para o Balanço Orçamentário a setorial de Órgão Superior deve utilizar o arquivo “Revisão Analítica – BO”, o
qual é composto pelas seguintes abas: a) Informações; b) Receita; c) Despesa; d) BO – Estendido; e) BO –
Resumido; f) BO – Análises; e g) Observações.
Segue os passos para preenchimento:
1) Preencher os campos da aba de “Informações” da planilha (No exemplo, escolhemos o código 25000 do
Ministério da Fazenda).

2) Para alimentar as abas “Receitas” e “Despesas” o usuário deve acessar o Tesouro Gerencial e realizar duas
consultas, uma para cada aba. As consultas supracitadas encontram-se disponíveis no seguinte caminho:
Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios - Setoriais Contábeis > Revisão Analítica > BO.

Estas consultas é que
serão utilizadas para
o preenchimento da
Revisão Analítica.

3) Primeiro gere a planilha da Receita. Será solicitado o código do Órgão Superior e o Mês de referência, após
inserida as informações clique em “Executar Relatório”.

4) Com a consulta gerada, deve-se extrair utilizando a opção “Excel com texto simples”.

5) Com o arquivo do Excel gerado, selecione todo o texto e copie (utilize “Ctrl + C”).

6) Abra o arquivo “Revisão Analítica – BO”, na aba “Receitas” e cole (“Ctrl + V”) o conteúdo copiado da
consulta extraída do Tesouro Gerencial. Atente-se para colar a partir da célula A2.

7) Retorne ao Tesouro Gerencial e gere a planilha das despesas. Lembrando que o caminho para acessar a
consulta é o seguinte: Relatórios Compartilhados > Consultas Gerenciais > Relatórios - Setoriais Contábeis >
Revisão Analítica > BO. Assim como para a consulta das receitas será solicitado o código do Órgão Superior e
o Mês de referência, após inserida as informações clique em “Executar Relatório”.

8) Com a consulta gerada, deve-se extrair utilizando a opção “Excel com texto simples”.

9) Com o arquivo do Excel gerado, selecione todo o texto e copie (utilize “Ctrl + C”).

10) Abra o arquivo “Revisão Analítica – BO”, na aba “Despesas” e cole (“Ctrl + V”) o conteúdo copiado da
consulta extraída do Tesouro Gerencial. Atente-se para colar a partir da célula A2.

Após a realização desses procedimentos, teremos as abas BO – Estendido, BO – Resumido e BO – Análises
preenchidas.

