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O CONSIAFI é uma solução integrada de planejamento orçamentário
e apoio à gestão estratégica de gastos públicos.

Conheça suas principais

FUNCIONALIDADES
1) Extração de Dados do SIAFI “D - 0”
Permite extrações de dados do SIAFI de forma On-Line nos horários disponibilizados
pelo SERPRO para atualização da base de dados local.
Esses dados são armazenados de forma incremental, podendo ser agrupados em
outras dimensões definidas pelo usuário, como por exemplo, em grupos de unidades
gestoras, permitindo o acompanhamento da execução de forma centralizada ou
descentralizada.
2) BANCO DE DADOS LOCAL
a) Reúne as informações contábeis, contratuais e de convênios dos correspondentes
sistemas estruturantes do Governo Federal (SIAFI, SIAFIWEB, COMPRASNET e
SICONV) compilados de forma relacional;
b) É armazenado em servidor da própria infraestrutura do órgão, criando uma série
histórica da execução desde o exercício de 2000 e permitindo, com isso, consultas de
forma mais rápida, uma vez que não é mais necessário recorrer ao SIAFI;
c) Total flexibilidade para utilização de qualquer sistema de Banco de Dados;
d) Base de Dados atualizada disponibilizando dados para demais sistemas internos e
Painéis de BI (Painéis de Monitoramento da Execução Orçamentária, Financeira,
Contábil, dentre outros);
3) CONSULTAS GERENCIAIS
Consultas Gerenciais aos dados extraídos do SIAFI,
COMPRASNET com integração entre as informações.

SIAFIWEB,

SICONV

e

4) CONSULTA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) 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,
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Créditos Pré-Empenhados,
Créditos Empenhados,
Créditos Empenhados Liquidados,
Créditos Empenhados a Liquidar,
Saldo Disponível
Ou qualquer outra conta do Plano de Contas da União definida pelo usuário, inclusive
Convênios Concedidos e Recebidos.
b) 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.
c) As 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.
5) CONSULTA AOS CONTRATOS
A integração com o COMPRASNET permite a elaboração de consultas às informações de
contratos vigentes celebrados pelo órgão com sua respectiva execução no SIAFI,
consultas de contratos não vigentes com o total executado no SIAFI e consultas de
contratos inativos, cujos empenhos não foram cancelados.
6) CONSULTAS AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS
a) Permite consultar os mais diversos tipos de Documentos Contábeis, como por
exemplo:
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.
b) As consultas podem mostrar documentos relacionados, como por exemplo:
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;
as Notas de Lançamento de Sistema com os respectivos pagamentos via Ordem
Bancária com todas as retenções feitas via DAR, DARF e GPS;
as descentralizações de créditos feitas via NC - Nota de Crédito com os respectivos
repasses financeiros via PF – Nota de Programação Financeira.
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7) CONSULTAS ÀS EMENDAS
Consultas às informações das Emendas e sua respectiva execução no SIAFI.
8) CONSULTAS AOS CONVÊNVIOS
Com a Integração ao SICONV, permite obter consultas tanto de Convênios Concedidos
e Recebidos pelo Órgão, como das TED;
9) CONSULTA AOS PROCESSOS JUDICIAIS
Extração de informações de processos judiciais incluindo dados dos favorecidos e
informação dos pagamentos da transação PROCJUD do SIAFI.
10) EXPORTAÇÃO DE DADOS INTELIGENTES
a) Os relatórios podem ser exportados em diferentes formatos: CSV, PDF, XML, XLSX
(com fórmulas de totais), DOCX e JSON.
b) Relatórios Favoritos pré-formatados para disponibilização no portal do órgão,
mantendo-o atualizado de forma automatizada.
c) Possibilidade de alimentação de ferramentas de BI para a criação de dashboards
diariamente atualizados, através de webservices desenvolvidos com tecnologia
RESTful.
11) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Planejamento Orçamentário do Órgão contemplando toda sua estrutura, integrando
com dados do COMPRASNET para otimizar o trabalho de preenchimento das
informações dos contratos, com a possibilidade de visualizar a necessidade
orçamentária total e comparar com os ajustes realizados para atender o limite definido
pelos Órgãos Superiores e subsidiar a elaboração do PLOA para cadastro no SIOP.
12) PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Organização do fluxo de trabalho de descentralização de recursos orçamentários para
as unidades subordinadas. Criação de cronograma de descentralização de acordo com
o planejado na proposta orçamentária.
a)Aponta possíveis necessidades de créditos suplementares para recompor o
orçamento;
b) Permite acompanhamento e comparação entre o programado com a execução
efetiva.
c) Permite a visualização dos impactos orçamentários no presente exercício gerados
por repactuações contratuais com acréscimos de valores.
d) Possibilita a projeção do orçamento para os próximos exercícios.
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13) CUSTOMIZAÇÃO
Possibilidade de customização de acordo com a demanda de cada órgão, a partir de
análise de custos e viabilidade.
14) GESTÃO ESTRATÉGICA
As outras áreas de negócio do órgão podem ser beneficiadas pelo uso da ferramenta,
uma vez que os dados extraídos dos diferentes sistemas estruturantes do governo
federal, transformados em informações gerenciais, permitem subsidiar a tomada de
decisão dos diversos gestores que podem trabalhar de forma planejada.
15) EXCLUSIVIDADE
O CONSIAFI foi desenvolvido pela Prisma Sys Informática Empresa brasiliense fundada em 2001 com a missão de levar
inovação para a gestão pública.
A Empresa é detentora exclusiva dos direitos autorais e de
comercialização da solução, conforme registro no INPI nº 06940-1
e Certidão de Exclusividade expedida pela ABES (Associação
Brasileira das Empresas de Software).

Nossos

CLIENTES

Mais informações:
contato@prismasys.com.br
(61) 3202-5529 | (61) 98513-4179
SRTVS - Centro Multiempresarial
Asa Sul, Brasília - DF
https://prismasys.com.br
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