
O que é o SIOPS?
O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) é um  
instrumento de planejamento, gestão e controle social do Sistema Único de 
Saúde (SUS).
Idealizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em 1993, foi considerado re-
levante pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), tendo sido ins-
titucionalizado no âmbito do Ministério da Saúde em 2000 e é coordenado pelo 
Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento (DESD).
Os dados declarados pelos Entes Federados são coletados, armazenados e pro-
cessados, gerando informações sobre receitas totais e gastos com ações e serviços 
públicos de saúde das três esferas do governo: federal, estadual e municipal.
Os dados informados são organizados e disponibilizados na internet, no endereço 
http://siops.datasus.gov.br, sob a forma de diversos tipos de consultas e relatórios. 
Entre as consultas disponibilizadas pelo sistema estão:
 

Dados informados de receitas e despesas com saúde.• 

Indicadores que correlacionam receitas e despesas como, por exemplo, o • 
percentual de recursos próprios provenientes de impostos e transferências consti-
tucionais e legais aplicados em saúde.

Informações relevantes, como a despesa total com saúde, a despesa com • 
recursos próprios, despesa com pessoal, com medicamentos, entre outros dados.

Demonstrativos da despesa com saúde, conforme o Anexo XVI do Relatório  • 
Resumido de Execução Orçamentária (RREO), Emenda Constitucional nº 29 (EC 29) 
e Resolução nº 322, de 8 de maio de 2003,  do Conselho Nacional de Saúde.

Estudos, legislações e documentos pertinentes ao assunto.• 

       Objetivos
Subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação dos gastos públicos de • 

saúde nas três esferas de governo.

Fortalecer o controle social.• 

Acompanhar e contribuir para a regulamentação da EC 29.• 

Dar visibilidade às informações sobre o financiamento e gastos em saúde.• 

Proporcionar a padronização das informações contábeis.• 

Dimensionar a participação da União, estados e municípios no financia-• 
mento da saúde pública.
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APOIO TÉCNICO
Núcleos Estaduais de Apoio ao SIOPS

Os Núcleos Estaduais de Apoio ao SIOPS são instâncias interinstitucionais  
de suporte aos estados e municípios quanto ao manuseio do SIOPS.

AC – (68) 3224-2095 PB – (83) 3218-7362 
AL – (82) 3315-1116 PE – (81) 3303-4657/4604/4603
AM – (92) 3643-6395 PI – (86) 3216-3587
AP – (96) 3212-6172/6202/6228 PR – (41) 3330-4463
BA – (71) 3115-8367 RJ – (21) 2333-4018
CE – (85) 3101-5181 RN – (84) 3232-2701
DF – (61) 3325-4711 RO – (69) 3216 -5279
ES – (27) 3137-2382/2297 RR – (95) 2121-0535/0536
GO – (62) 3201-3741 RS – (51) 3288 -5951
MA – (98) 3218-8718 SC – (48) 3221-2294 
MG – (31) 3247 -3865/3990 SE – (79) 3234-9587
MS –  (67) 3318-1610 SP – (11) 3066-8370
MT – (65) 2123 -1238 TO – (63) 3218-1737
PA – (91) 4006-4851

Equipe responsável pelo SIOPS 
Luciene Maria Leite de Lira
Ana Carolina Bonfim Hamú
Cesar Augusto Frantz Machado
Diego Diniz Lopes
Marcus Pontes
Rivadávia do Rosario Marins
Tássia Gazé Holguin
Vinícius Alves dos Santos Pereira
Carlos Magno Ferreira

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE  
ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo,
4º andar – sala 474B
CEP: 70058-900 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3315-3175/3172
E-mail: siops@saude.gov.br

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva 
Departamento de Economia da Saude e Desenvolvimento 
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