
CONSIAFI 
MULTIPLATAFORMA
Consultas gerenciais de apoio à gestão, controle 
e acompanhamento da execução orçamentária



SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) ->  Principal instrumento de
registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Governo Federal; 

SIAFI WEB -> Armazena informações das Notas de Empenho emitidas pelo órgão; 

Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal) -> Armazena informações
referentes às licitações e contratações geridas pelo Governo Federal e

SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo
Federal) -> Armazena informações sobre os convênios firmados entre órgãos da
Administração Pública Federal e entidades privadas.

 
 

O CONSIAFI Multiplataforma é um aplicativo web, voltado para o controle de gastos dos
órgãos federais, que recupera e agrega informações diretamente do: 

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFI

O aplicativo recupera informações
contábeis, contratuais e de
convênios dos correspondentes
sistemas estruturantes do
Governo Federal e as compila de
forma relacional em um banco de
dados local;

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFI

O banco de dados local é
armazenado em servidor da
própria infraestrutura do órgão,
permitindo uma visão histórica da
execução desde o exercício de
2000;

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFI

A partir da alimentação diária e
incremental das informações,
permite a elaboração de inúmeras
consultas gerenciais detalhadas,
com um quadro atualizado que
permite identificar, rapidamente e
das mais variadas formas, tanto a
disponibilidade, quanto a
necessidade de recursos,
auxiliando os gestores da
Administração Pública na tomada
de decisões;

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFI

A aplicação conta com um
Módulo Administrador que
viabiliza os dados para o Módulo
de Consultas, o qual permite a
geração de informações nos
âmbitos de planejamento,
execução orçamentária e
financeira, auditoria, documentos
contábeis e programação
orçamentária.

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFICONSIAFI

Desenvolvido em java e com
softwares livres, é uma aplicação
robusta, de baixo custo e que
confere confiabilidade das
informações, uma vez que são
alimentadas diretamente do
SIAFI, além de segurança pois os
dados trafegam criptografados
até a base e são obtidos tão
somente pelos usuários
autorizados, com a mesma senha
e nível de acesso que possuem no
SIAFI.
 

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFICONSIAFI

As informações podem ainda
ser exportadas em diferentes
formatos a fim de
alimentarem ferramentas de
BI para a  criação de
dashboards diariamente
atualizados, uma vez que o
aplicativo permite também a
obtenção de dados online.

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFICONSIAFI

Cada usuário pode customizar,
a qualquer tempo, de acordo
com sua necessidade,
diferentes relatórios com todos
os níveis de detalhamento e
parametrização de sua
preferência, para obter
consultas rápidas, em poucos
segundos. 

CONHEÇA A FERRAMENTA



CONSIAFICONSIAFICONSIAFI

Os relatórios criados podem
ainda ser salvos e replicados
para edição, alimentando uma
biblioteca de consultas úteis
para uso compartilhado,
otimizando e qualificando o
trabalho das equipes de
orçamento, finanças e
contabilidade de cada órgão.

CONHEÇA A FERRAMENTA



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Permite aos usuários a elaboração

de consultas e relatórios que
contemplem a posição mensal ou

acumulada de todas as Contas
Contábeis do Plano de Contas da
União. As informações podem ser

agregadas ou detalhadas em qualquer
nível da célula orçamentária;

 
  AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO

Permite aos usuários a elaboração
de relatórios com demonstrativos

voltados para a auditoria e
fiscalização;

 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Contém as funcionalidades

necessárias ao planejamento
orçamentário, financeiro e contábil,
nos níveis gerenciais e operacionais
de gestão. Permite a elaboração das
Propostas Orçamentárias, via WEB,
pelas próprias Unidades Gestoras

Responsáveis.
 

SIAFI
 
 

Bussiness
Inteligence

Dimensões necessárias à
elaboração de dashboards

com informações
gerenciais e estratégicas

 

CONSIAFI
Módulo

Consultas

Módulo
Administrador

Módulo
Proposta

Módulo
Saldo

Contábil

Módulo
Documentos

 
Consulta aos DOCUMENTOS

CONTÁBEIS (SIAFI) | Consulta aos
CONVÊNIOS (SICONV) | Consulta aos

CONTRATOS (COMPRASNET);

Busca e trata as informações
provenientes do SIAFI gerando
as bases de dados do aplicativo,
a fim  de disponibilizá-las para
todos os  usuários, via WEB,
pelo Módulo de Consultas

Disponibiliza consultas elaboradas
pelo usuário a partir das bases de

dados geradas pelo Módulo
Adminstrador

 
EXTRAÇÃO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Elaboração de consultas e relatórios que contemplem a posição mensal ou 
acumulada de todas as Contas Contábeis do Plano de Contas da União, tais como:

●     Dotação Lei,
●     Créditos Suplementares,
●     Destaques Recebidos,
●     Descentralização de Créditos,
●     Provisão Recebida,
●     Créditos Empenhados,
●     Créditos Empenhados a Liquidar,
●     Créditos Empenhados Liquidados,
●     Saldo Disponível,
●     Restos a Pagar.

Ou qualquer outra conta do Plano de Contas da União definida
pelo usuário, inclusive Convênios Concedidos e Recebidos.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2. As informações podem ser agregadas ou detalhadas em qualquer nível da célula
orçamentária, tais como: Gestão, Gestora, Ugr, Programa de Trabalho, Natureza da
Despesa, Plano Interno, Fonte de Recursos, etc. e emitidas em período acumulado
ou mensal;

3. Consultas formadas por Contas Contábeis que referenciem outros documentos
em seu conta corrente, como Nº de Convênio, Nº do Contrato ou Nota de
Empenho, podem detalhar os campos desses documentos como informações
adicionais no corpo da consulta.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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AUDITORIA/FISCALIZAÇÃO

● Demonstrativo de Fracionamento de Despesa (Modalidades de Licitação);
● Demonstrativos dos maiores Credores da Unidade / Órgão;
● Demonstrativo de gastos com Material de Consumo;
● Demonstrativo de gastos com Material Permanente;
● Demonstrativo de gasto com Pessoal e Encargos Sociais;
● Demonstrativo de gastos com Energia Elétrica, Telefonia e Água;
● Demonstrativos de gastos com Festividades e Homenagens;
● Demonstrativos de gastos com Publicidade;
● Demonstrativo de Movimentação Mensal de Almoxarifado – RMA;
● Demonstrativo de Movimentação Mensal de Bens Móveis – RMB;
● Demonstrativo de Acréscimo e Decréscimos Patrimoniais;
● Demonstrativo de gastos com Obras Públicas
 Demonstrativo de Gastos com Cartão Corporativo (saque e fatura);
● Demonstrativo de Contratação Direta;
● Demonstrativo de controle de Contratos de Seguros, de Serviços, 
de Aluguéis e de Fornecimento de Bens;
● Demonstrativo de gastos com Passagens e Diárias;

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Exemplos: Empenhos Inscritos em Restos a Pagar, Nota de Empenho, Ordem
Bancária, Nota de Lançamento, Nota de Lançamento de Sistema, DARF, GPS, Notas
de Crédito e Notas de Programação Financeira, detalhados por Gestora, Credor,
Natureza da Despesa, Fonte de Recursos, Programa de Trabalho, Plano Interno,
Modalidade de Licitação, Unidade da Federação, Municípios, etc.

As consultas podem mostrar documentos relacionados, como por exemplo: 

a) O saldo de uma Nota de Empenho com todas as liquidações via Notas de
Lançamento de Sistema e todos os pagamentos feitos através das Ordens Bancárias
emitidas;
b)  As Notas de Lançamento de Sistema com os respectivos pagamentos via Ordem
Bancária com todas as retenções feitas via DAR, DARF e GPS e 
c) As descentralizações de créditos feitas via NC - Nota de Crédito com os
respectivos repasses financeiros via PF – Programação Financeira.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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CONVÊNIOS

Com a integração ao SICONV é possível obter consultas tanto dos Convênios
Concedidos e Recebidos pelo Órgão, como das TED (Termos de Execução
Descentralizada), como por exemplo:

a) CONVÊNIOS RECEBIDOS: firmados, a receber, a comprovar, a aprovar, aprovados,
impugnados, em inadip. efetiva, em inadip. suspensa, cancelados, valores não
recebidos, arquivados, concluídos;

b) CONVÊNIOS CONCEDIDOS: firmados, a liberar, a comprovar, a aprovar,
aprovados, impugnados, em inadip. efetiva, em inadip. suspensa, cancelados, não
liberados, arquivados, concluídos;

c) TED - ENTRADA: A comprovar, a receber, comprovado, concluído, extinto, valor
não rec.;

d) TED - SAÍDA: A repassar, a comprovar, comprovado, concluído, valor não rep.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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CONTRATOS

A integração com o SIASG/ COMPRASNET torna possível obter consultas de contratos
do órgão, bem como relacioná-los aos documentos contábeis, como por exemplo:

a)   Todos as notas de empenho com todas as liquidações via notas de lançamento de
sistema e todos os pagamentos feitos através das ordens bancárias emitidas para um
determinado contrato;

b)  As consultas podem obter qualquer dado do contrato, como por exemplo:
Nº do contrato, nº do aditivo, situação do contrato, tipo do contrato, modalidade do
contrato, categoria do contrato, requisitante do contrato, número de parcelas, valor de
parcelas, gestora/órgão de origem, gestora/órgão de compra, operação do contrato,
descrição, finalidade, nº do processo, nº da licitação, data da publicação, data início, data
fim, data assinatura, valor do contrato, etc.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA*

a) Permite a elaboração de Programação Orçamentária, via WEB, pelas unidades
descentralizadas do órgão ou Unidades Gestoras Responsáveis;

b) As consultas contemplam os seguintes níveis da Programação: Fase da Programação,
Unidade Gestora Responsável, Programa de Trabalho, Meta, Plano Interno, Item de
programação (definido pelo usuário), Classificação Econômica, Fonte de Recurso, Valor
Unitário e Quantidades Mensais;

c) A programação é elaborada a partir da conciliação de contratos vigentes importados
do Comprasnet seguindo fases determinadas pelo gestor. Por exemplo, o gestor pode
criar uma fase inicial na qual as unidades descentralizadas inserem seus ajustes. Após
essa fase de inserção, o gestor encerra a fase e cria uma nova fase para reajustes e
assim sucessivamente, até a ultima fase, quando é gerada a programação para o
exercício.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA*

d) Esta programação será a base para o provisionamento de recursos para as unidades. 
O módulo prevê a solicitação de ajustes na programação, os quais serão analisados 
pelas áreas competentes e, caso aprovados, um ateste orçamentário será emitido ao solicitante. 

e) A fase inicial da programação é gerada automaticamente pelo CONSIAFI, utilizando todos os
contratos ainda vigentes no exercício para que a programação se aproxime, com a menor margem de
erro possível, da necessidade do órgão, possibilitando a alocação eficiente dos recursos.

f) Essas informações podem ser acompanhadas durante todo o exercício e seus valores comparados
com o da execução efetiva no SIAFI. O módulo de programação confere economicidade ao órgão, uma
vez que a programação elaborada baseia-se na execução do exercício anterior. 

 * O Módulo Programaç é disponibilizado por meio da contratação de pacote corporativo e integrado à
ferramenta mediante customização.

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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EMENDAS AO ORÇAMENTO

a) Possui cadastro de todas as emendas ao orçamento da União;
b) Permite a comparação dos valores das emendas com o orçamento aprovado e com a
execução orçamentária efetiva do SIAFI durante o exercício;
c) Permite listar todas as OB - Ordens Bancárias ou NE - Notas de Empenho de
determinado grupo de emendas;
d) Gera gráficos comparativos entre os diversos itens da emenda, como por exemplo,
qual partido aprovou mais emendas, ou quais foram os órgãos ou regiões mais
beneficiadas;
e) Permite consultas parametrizadas nos seguintes níveis:
Número da emenda, Autor, Órgão, Unidade orçamentária, Programa de trabalho, Região,
UF, Município e Tipo de autor => Deputado Federal, Senador, Liderança Senado,
Bancadas e etc. 

ESPECIFICAÇÕES
MÓDULO CONSULTAS
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RELATÓRIOS PRÉ-DEFINIDOS

As opções de consulta contêm relatórios pré-definidos que, por si só, já abastecem a maioria das
necessidades dos usuários. Tais relatórios foram desenvolvidos a partir de necessidades
específicas, levantadas junto aos Órgãos Usuários do CONSIAFI, sendo consolidados de forma a
atender às demandas de consultas e de relatórios na WEB, necessários para o acompanhamento
diário da execução orçamentária e financeira dos Órgãos Usuários.

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Além dos relatórios pré-definidos, o CONSIAFI permite a elaboração de consultas e relatórios
gerenciais na WEB. Para isso, o próprio usuário monta suas consultas e relatórios de acordo com
suas necessidades, empregando recursos, tais quais:
●     Filtragem de dados,
●     Detalhamento das informações na definição das linhas da consulta / relatório (sem limitação
na quantidade de endentações ou quebras);
●     Escolha das informações (valores) que deverão ser apresentadas como colunas da consulta. 

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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FILTRAGEM DAS INFORMAÇÕES

O CONSIAFI oferece uma Rotina de filtragem (seleção) dos dados para que o usuário possa
refinar a geração de suas consultas e relatórios. Permite a filtragem de campos numéricos, de
valores, bem como de campos alfabéticos, como por exemplo, todos os documentos que
contenham determinada expressão na sua finalidade / observação. O sistema também permite
que os filtros sejam salvos em uma biblioteca para posterior utilização.

Todas as tabelas correspondentes aos níveis de detalhamento da célula orçamentária, como
Gestão, Gestora, Programa de Trabalho, Natureza da Despesa, etc., estão disponíveis no sistema
para auxiliar na definição dos filtros. Como recurso adicional, os filtros podem ser salvos pelo
CONSIAFI em uma biblioteca disponibilizada na rede, para auxiliar a confecção de consultas por
outros usuários.

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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EXEMPLOS DE FILTROS

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES (DIMENSÕES)

Através de um menu de opções, o usuário define de forma ilimitada, os níveis de detalhamento da célula
orçamentária que deseja para que as informações sejam apresentadas.

● Por exemplo, demonstrar para uma determinada Unidade Gestora o detalhamento de cada Programa de
Trabalho, para cada Programa, as Naturezas de Despesas relacionadas e, para cada Natureza, as Fontes de
Recursos associadas. 
●  Todos os detalhamentos da célula orçamentária como: Unidade Gestora, Gestão, UF, Unidade
Orçamentária, Programa de Trabalho, Natureza de Despesa, Fonte de Recursos, etc, podem ser usados e as
informações podem ser emitidas em período acumulado ou mensal;
● Outros detalhes exclusivos do CONSIAFI como Grupo de Programas, Grupo Fonte, Estado e Região da
UG, complementam as opções.

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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EXEMPLOS DE DETALHAMENTOS (DIMENSÕES)

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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FORMATAÇÃO DAS COLUNAS (MEDIDAS)

Por intermédio de uma tela específica, o usuário pode criar colunas para sua consulta, podendo estas
serem formadas por qualquer conta do Plano de Contas da União, um grupo dessas Contas (Fórmula) ou,
ainda, uma expressão aritmética entre elas. O CONSIAFI já disponibiliza inúmeras fórmulas pré-definidas
que a atendem a maioria das consultas rotineiras, mas permite também que o usuário crie suas próprias
fórmulas com o título que melhor lhe convier.

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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EXEMPLOS DE MEDIDAS

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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FORMATAÇÃO DAS COLUNAS (MEDIDAS)

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS

CONSIAFI 
MULTIPLATAFORMA



 SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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CONSULTAS ÀS TABELAS DE APOIO

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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Nível de totalização que permite agregar várias Unidades Gestoras à uma determinada Unidade
Gestora, possibilitando controles mais consolidados dessas Unidades e evitando (em casos nos quais a
Unidade selecionada é apenas descentralizadora de recursos) a duplicação dos valores de Provisão
Concedida e Provisão Recebida; 
 
Nível de totalização que permite agregar vários Programas de Trabalho / Fontes de Recursos / Planos
Internos;
 
Nível de totalização que permite agregar as informações por Região e Estado, podendo criar quaisquer
outros campos para suprir a necessidade do usuário.

CAMPOS EXTRAS (PERSONALIZADOS)

O CONSIAFI disponibiliza vários campos extras não disponíveis no SIAFI, como por exemplo:
 

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Devido ao grande número de lançamento de documentos pelo órgão em todo o território nacional, há a
necessidade de que as consultas permitam o cruzamento e a visualização dos dados dos documentos que
tenham alguma relação, numa mesma consulta.

CONTROLE DE ACESSO

O CONSIAFI permite que o Administrador do aplicativo no Órgão controle o acesso às informações,
montando se for necessário, um perfil individual para cada usuário do módulo CONSIAFI – Consultas,
restringindo o acesso a apenas uma Unidade Gestora ou a determinados Programas de Trabalho ou a
qualquer outro elemento, componente da célula de execução orçamentária e financeira.

CONECTIVIDADE 

Como o CONSIAFI tem seus dados armazenados em banco de dados do Órgão Gestor, as consultas
podem ser geradas pelos usuários, via WEB, em qualquer momento e em qualquer lugar, como por
exemplo, em viagens a serviço ou durante uma reunião.

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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PORTABILIDADE

Todas as consultas e relatórios da aplicação podem ser salvas nos formatos de arquivo mais usuais, como
XLS, PDF, TXT, XML ou apresentadas na tela tipo drill-down ou em forma de gráficos. Aliado a isso, o
CONSIAFI pode gerar arquivos em bases de dados específicas na estação de trabalho do usuário para
alimentar bases de dados de outros sistemas já existentes no Órgão. Esse processo pode gerar arquivos,
por exemplo, para alimentar trabalhos de geração de gráficos ou para serem enviados por e-mail para
outra área que o necessite.

PRATICIDADE

 As consultas podem ser salvas ou gravadas para uso posterior, com a preservação de todos os
componentes da consulta, ou seja: filtros, detalhamentos, colunas, fórmulas e títulos das colunas e do
relatório. Os componentes salvos podem ser utilizados para a composição de futuros relatórios.

QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS
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QUALIDADES E 
CARACTERÍSTICAS

CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE 

Pelo fato de os dados serem provenientes da base do SIAFI e de forma automatizada, todas as
informações geradas pelo programa têm nível máximo de confiabilidade, uma vez que não há interferência
manual no processo de carga dos bancos de dados. Por este fato, o sistema permite que as informações
constantes nas bases de dados tenham no máximo 03 (três) horas  de defasagem, pois podem ser
atualizadas mais de uma vez durante o dia.

DESEMPENHO

Em razão das bases de dados estarem armazenadas em bancos de dados proprietários do órgão de forma
cumulativa e incremental, as consultas, mesmo que com muitos registros, são praticamente instantâneas e
o usuário tem as informações à sua disposição sem a necessidade de recorrer ao SIAFI, gerando uma
notável economia de tempo e energia das equipes de OFC.
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NOSSOS CLIENTES



contato@prismasys.com.br 

(61) 98513-4179 | (61) 3202-5529

SRTVS 701 - Bloco O - Centro Multiempesarial
Asa Sul, Brasília - DF

https://prismasys.com.br/

;

 

CONTATO
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https://api.whatsapp.com/send?phone=556198513-4179
https://prismasys.com.br/

