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3. Consultas 

Para acompanhar a PCDP, acesse o menu Consultas e escolha a opção Situação da Solicitação.

A busca pode ser feita pelo número da PCDP ou pelo nome do proposto.
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Para verificar em qual status a solicitação encontra-se, consulte a Posição da PCDP no fluxo.

O SCDP exibirá todo o fluxo de uma PCDP e a posição atual em destaque. 
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Para ver as observações e justificativas, clique em Histórico.
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Todos os eventos registrados para a PCDP serão exibidos.
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3.1 Consulta de Saldo de Empenho

Para verificar o saldo dos empenhos, acesse o menu Consultas, opção Saldo de Empenho.
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O sistema mostrará o saldo de todos os empenhos cadastrados no órgão de exercício escolhido.
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3.2 Consulta de Teto Orçamentário

Para verificar o Teto Orçamentário, acesse o menu Consultas, opção Limite de Recursos Orçamentários.
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O sistema mostrará as informações do teto orçamentário do órgão de exercício escolhido.
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3.3 Consulta de Prestação de Contas Pendente

Acessar o menu Consultas, opção Prestação de contas pendente por proposto.

Faça a busca por CPF ou pelo nome do proposto e clique em  Pesquisar. O sistema mostrará pendência de
prestação de contas de qualquer órgão, mas a prestação de contas só poderá ser feita pelo órgão solicitante.

OBS.: O sistema exibirá um alerta caso haja prestação de contas pendente na versão anterior do SCDP, mas os
detalhes só podem ser visualizados na mesma versão em que a pendência está registrada.
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