
CONSIAFI é um aplicativo concebido para auxiliar no acompanhamento 
da  Execução  Orçamentária  e  Financeira  dos  Órgãos  Federais 
possibilitando  aos  responsáveis  pela  tarefa  de  gerir  e  controlar 
recursos  públicos,  identificar  das  mais  variadas  formas,  e 
rapidamente,  a  disponibilidade,  a  necessidade  e  a  aplicação  de tais 
recursos. Sem similares na WEB, o CONSIAFI foi projetado de forma 
simples e intuitiva para que possa ser operado mesmo por aqueles não 
estão familiarizados com os jargões técnicos da Contabilidade Pública. 

Sua principal função é extrair dados, de forma totalmente automática, 
das bases do SIAFI e armazená-los em uma máquina servidora. Esses 
dados  são  então  disponibilizados  através  de  consultas  em  um 
navegador WEB a partir de qualquer micro ligado a rede. As conexões 
podem ficar, por medida de segurança, restritas a INTRANET do Órgão, 
ou disponibilizadas de forma globalizada através da INTERNET.

O programa é dividido em dois módulos:

MÓDULO ADMINISTRADOR
Busca e trata as informações provenientes do SIAFI gerando as bases 
de dados do sistema a fim de disponibiliza-las para todos os usuários, 
via WEB, pelo Módulo de Consultas. 

Suas principais funções são:

-  A criação, o povoamento  e a manutenção das bases de dados e 
tabelas  de  apoio  do  sistema.  Essas  bases  são  geradas 
automaticamente  com  dados  provenientes  das  bases  do  SIAFI, 
podendo  ser  atualizadas  várias  vezes  ao  dia,  criando  uma  base 
histórica  de toda execução do Órgão minimamente dos últimos dez 
exercícios.
- Permitir o controle de acesso às informações contidas nas bases de 
dados  criando-se  perfis  para  os  usuários  através de  atribuições  de 
abrangência e senhas.
 
MÓDULO DE CONSULTAS
Disponibiliza  consultas  pré-definidas  ou  montados  de  forma 
personalizada pelo usuário a partir das bases de dados geradas pelo 
Módulo Administrador.

Este módulo abrange as três áreas a seguir:

. Saldo Contábil - permite a elaboração de consultas e relatórios, que 
contemplam a posição mensal das contas contábeis, tais como:

Dotação Lei,
Créditos Suplementares,
Destaques Recebidos,
Descentralização de Créditos,
Provisão Recebida,
Créditos Pré-Empenhados,
Créditos Empenhados,
Créditos Empenhados Liquidados,
Créditos Empenhados a Liquidar,
Saldo Disponível,

ou qualquer outra conta do Plano de Contas da União. As contas mais 
usadas, ou um grupo delas, podem ser organizadas em Fórmulas para 
que  não  se  precise  recorrer  aos  códigos  das  contas  e  facilitar  o 
trabalho de montagem das consultas. Essas informações podem ser 
agregadas  ou detalhadas  em qualquer  nível  da  célula  orçamentária 
(Unidade Orçamentária, Gestora, Programa de Trabalho, Natureza de 
Despesa,  Plano  Interno,  Fonte  de  Recursos,  etc.)  e  emitidas  em 
período acumulado ou mensal.
 

.  Documentos - Disponibiliza  consulta  aos  diversos  tipos  de 
documentos contábeis tais como: Nota de Empenho, Ordem Bancária, 
Nota de Lançamento e Nota de Crédito, detalhados por Credor, Nº do 
Processo, Data de Emissão, Finalidade, Natureza da Despesa, Fonte 
de Recursos, Programa de Trabalho, Plano Interno e etc. As consultas 
podem mostrar documentos relacionados, como por exemplo: o saldo 
de uma Nota de Empenho, com todas as apropriações feitas via Nota 
de Lançamento  de Sistema, todos os pagamentos feitos via Ordem 
Bancária e todas as retenções feitas via DAR, DARF e GPS.

.  Proposta  Orçamentária -  permite  a  elaboração  das  Propostas 
Orçamentárias,  via  WEB,  pelas  próprias  Unidades  Gestoras 
Responsáveis. As propostas podem ser consultadas no próprio Módulo 
de Proposta ou combinadas com o Módulo Orçamentário comparando 
os valores das propostas com os da Execução Orçamentária efetiva do 
SIAFI.



RELAÇÃO DE CLIENTES
Entre  as  instituições  que  já  utilizam  o  CONSIAFI,  destacam-se  os 
seguintes órgãos da Administração Pública:

Informações:
Prisma Informática (61) 3202-5529

prismasys@uol.com.br
contato@prismasys.com.br

ORGAO UNIDADE CONTATO TELEFONE

UnB DCF Thiago / Joardo (61) 3107-0256 / 0552

UnB CESPE Laerte (61) 3448-0139

UFF PROPLAN Ana / Paulo Lossaço (21) 2629-5203 / 5177

IBAMA COOR Raimundo / Gloria (61) 3316-1489 / 1483

MMA SPOA Oswaldo / Elias (61) 2028-1366 / 1581

CNPq COF Rubens (61) 3321-9041

CAPES COF Lucy / Erinaldo (61) 2022-6603 / 6613

INB COTEC Rosin / Pedro (24) 3321-8811 / 8606

MTUR CGPOF Deusivaldo (61) 2023-7313

MEX DCT Maj Candido (61) 3415-5465

MEX SEF Sgt Dias (61) 3317-3454 / 3097

MEX DFPC Sgt Augusto (61) 3415-5650

IPEA DIDES Anatoly (61) 3315-5375

INSS CGOFC Bacelar / Rafael (61) 3313-4804 / 4519

ANVISA GFIC Romison (61) 3462-6932

ANTT GEPLA Vinicius / Tatyana (61) 3410-1356 / 1354

MPOG SLTI Ana Garcia (61) 2020-1376

CNJ COFI Werner (61) 2326-5151

MJ CGOF/CGL Roudival / Neiva (61) 2025-3783 / 3223

PMDF DIF Maj. Hudson (61) 9969-3612

STM DIFIN Dr. Afonso (61) 3313-9107

MCT CGGI Paulo / Pilade (61) 2033-7617 / 8045

MPS CGOFC José Luis / Laís (61) 2021-5157 / 5105
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