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O Departamento de Economia da Saúde Investimento e Desenvolvimento
DESID/SE/MS a partir da Coordenação do Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde, publica a 4ª edição do Boletim Informativo
SIOPS.
Mantendo a abordagem dos documentos anteriormente divulgados, o
presente Boletim Informativo, em seu primeiro tópico, trata das participações
em agendas externas da equipe gestora do SIOPS em 2021.
No segundo tópico, são apresentadas informações do SIOPS no painel
localizaSUS.
No terceiro tópico, o foco é a divulgação dos comunicados CSIOPS
enviados entre novembro e dezembro 2021.
No quarto tópico, dá informações sobre a migração do portal SIOPS para
GOV.BR plataforma única do Governo Federal.
No quinto tópico, é apresentada a relação dos entes federados com
pendência de homologação de dados no SIOPS relativos aos bimestrais (1º
ao 6º) de 2020.
No sexto tópico, são abordadas as notícias das capacitações SIOPS
ocorridas entre o meses de novembro e dezembro de 2021.
No sétimo tópico, um panorama dos entes que já homologaram dados do
1º, 2º, 3º e 4° bimestres de 2021.

SIOPS participa de Grupo Técnico
do Acordo de Cooperação Técnica
celebrado entre a a Secretaria do
Tesouro Nacional e os Tribunais de
Contas, representados pelo IRB e
ATRICON
O Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2018,
firmado em 06 de março de 2018, entre a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) e os Tribunais de Contas, por
intermédio do Instituto Rui Barbosa (IRB) de da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (ATRICON), tem como objeto a conjugação de
esforços entre a STN e os Tribunais signatários
visando fomentar a transparência da gestão fiscal,
apoiar o exercício do controle social, racionalizar os
custos de controle e regulação, reduzir as divergências
e duplicidades de dados e informações, promover a
transferência
conceitos

e

de

conhecimentos

procedimentos

e

entre

harmonizar
os

entes

governamentais na aplicação de normas atinentes à
execução orçamentária, financeira e patrimonial, à
contabilidade pública e à gestão fiscal.
O ACT, cuja duração é de cinco anos, conta com a
participação de todos os Tribunais de Contas do Brasil
- um total de 33. Atualmente, o Acordo encontra-se em
sua 3ª fase, que começou em fevereiro de 2019 e está
previsto para terminar em junho de 2022. Essa 3ª fase
corresponde ao cerne dos objetivos do ACT, pois trata
da condução dos Grupos de Trabalho constituídos
durante a reunião do Comitê Gestor ocorrida durante o
IV Congresso Internacional de Controle e Políticas
Públicas.

Dentre os grupos de trabalho constituídos no ACT o GT 5 trata da
harmonização de conceitos e procedimentos em relação ao SIOPS e ao
SIOPE. Este GT conta com a participação subsidiária da equipe gestora do
SIOPS/DESID/SE/MS. Desde então foram realizados diversos eventos em
2021, culminando na aplicação de questionário aos tribunais de contas de
cada estado. O objetivo do questionário foi identificar as principais
divergências nos entendimentos sobre Ações e Serviços Públicos em Saúde
- ASPS e

ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE),

apresentados no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e utilizados no
SIOPS e no SIOPE, respectivamente, e as regras estabelecidas pelos
tribunais de contas. As principais questões levantadas relativas a saúde
foram:
1) As bases de cálculo dos limites de ASPS e MDE são compostas pelos
impostos arrecadados e pelas transferências de impostos recebidas.
Portanto, nessa base de cálculo são incluídas as receitas de Imposto de
Renda Retido na Fonte e a receitas de Adicional ICMS – Fundo Estadual de
Combate à Pobreza;
2) Na composição da base de cálculo do limite de ASPS não são incluídas as
parcelas do FPM repassadas extraordinariamente nos meses de julho e
dezembro (alíneas “d” e “e” , inciso I, art. 159, da CF);
3) Para o cálculo do total das despesas aplicadas em ASPS e em MDE para
fins de verificação do cumprimento dos limites mínimos, considera-se a
despesa empenhada no exercício. Ao longo do exercício, tendo em vista a
possibilidade de utilização do mecanismo de empenho global por estimativa,
o acompanhamento deve ocorrer por meio da despesa liquidada.
4) Ao final do exercício, as despesas empenhadas, inscritas em restos a
pagar não processados, para as quais não tenha sido deixada disponibilidade
de caixa suficiente para sua execução no exercício seguinte, não são
consideradas no cálculo para fins de cumprimento dos limites de aplicação
em ASPS e em MDE. Para as despesas inscritas em restos a pagar
processados, não é feita a verificação da disponibilidade de caixa para fins
de verificação do cumprimento dos limites, visto que ação relacionada a
ASPS ou à MDE foi executada.

5) As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) devem entrar no cômputo da
aplicação mínima em ASPS e em MDE no exercício em que foram efetivamente
empenhadas, desde que não tenham sido consideradas em exercícios
anteriores e desde que atendam os critérios para serem consideradas nos
limites.
6) Despesas com judicialização da saúde a exemplo de medicações não
inclusas nas listas REMUNE/RENAME, custeadas com receitas de impostos,
são consideradas ASPS
7) Despesas de órgãos ou entidades ligadas à Secretaria da Saúde custeadas
com recursos de impostos e transferências de impostos que não transitaram
pelas contas bancárias do Fundo de Saúde são consideradas despesas com
ASPS para fins de cálculo do percentual mínimo de aplicação.
8) Despesas de órgãos ou entidades da administração indireta (a exemplo de
hospitais universitários, de autarquias especiais), não vinculados à Secretaria da
Saúde, executadas na Função Saúde e custeadas com recursos de impostos e
transferências de impostos, sem que os recursos transitem pelas contas
bancárias do Fundo de Saúde, são consideradas despesas com ASPS para fins
de cálculo do percentual mínimo de aplicação.
9) Despesas executadas em outras Funções, tais como Função 28 - Encargos
Especiais, custeadas com receitas de impostos e transferências de impostos,
são consideradas despesas com ASPS para fins de cálculo do mínimo.
Posteriormente, o GT-5 consolidará as respostas recebidas a fim de elaborar
um relatório que identificará os pontos comuns bem como as divergências que
necessitam de discussão e, se possível, de harmonização.

Criação de Grupo técnico Equipe Gestora
SIOPS e Secretaria do Tesouro Nacional
para
mapeamento
das
informações
orçamentárias e do Anexo XII do RREO e
projeto de integração do SIOPS e MSC
Em Outubro de 2021 deu-se inicio ao trabalho de mapeamento das
informações orçamentárias e do Anexo XII do Relatório resumido da
execução orçamentária - RREO e inicio do projeto de integração do SIOPS à
matriz de saldos contábeis - MSC. A equipe gestora SIOPS, juntamente com
a GENOC - Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis da STN tem
realizado diversas reuniões sobre o tema. Paralelo ao mapeamento das
informações, tem ocorrido encontros do grupo técnico da Comissão
Intergestores Tripartite - CIT, com a finalidade de contribuir com atualizações
a serem feitas no sistema. Está em desenvolvimento também um novo
módulo para preenchimento e envio das informações ao SIOPS, com data
prevista para 2023.

Informações do SIOPS no Painel
Localiza SUS
Diversas informações do SIOPS estão
disponíveis

no

painel

Localiza

SUS

(https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEM
AS_C19SIOPS/DEMAS_C19SIOPS.html)
Lá você pode consultar Recursos e Gastos
para enfrentamento à COVID-19 (SIOPS)
de todos os entes federados conforme
homologação

no

SIOPS,

além

de

informações dos entes federados com
pendência de informações no SIOPS.

Publicação dos comunicados CSIOPS 09/2021 e
10/2021
O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde,
Investimentos e Desenvolvimento (DESID), informa que, em 23/11/2021
foram disponibilizados os arquivos de estrutura para preenchimento dos
dados referentes ao 3º bimestre/2021; assim como nova versão do programa
SIOPS e em 20/12/2021 foram disponibilizados os arquivos de estrutura para
preenchimento de dados referentes ao 4º bimestre/2021.

Migração do portal SIOPS para a plataforma gov.br
Informamos a todos usuários

do SIOPS, que o portal

institucional foi migrado para uma nova plataforma única do
Governo Federal - GOV.BR.
Assim, o novo endereço para acesso ao portal SIOPS é
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops.
Figura 1 - Tela inicial novo portal SIOPS GOV.BR

FONTE: portal SIOPS.

Entes federados com pendência de homologação
no SIOPS de dados bimestrais do 1º ao 6º
bimestres do exercício 2020 por estado em
consulta feita em 21 de Dezembro de 2021

Acre
Figura 1 - Relação de Municípios do Acre sem homologação de dados no SIOPS em 2020
com pendências
22.7%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 15:34:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
77.3%

De
acordo
com
as
informações
disponíveis no portal do SIOPS dos 22
municípios do Acre 05 permanecem com
pendência de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja
22,7% dos municípios do estado poderão
incorrer em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Alagoas
Figura 2 - Relação de Municípios do Alagoas sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
20.6%

regulares
79.4%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 15:35:08h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De
acordo
com
as
informações disponíveis no
portal do SIOPS, dos 102
municípios de Alagoas 21
permanecem com pendência
de homologação dos dados
no SIOPS de algum bimestre
de 2020, ou seja 20,6% dos
municípios
do
estado
poderão
incorrer
em
problemas
com
transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

Amapá
Figura 3 - Relação de Municípios do Amapá sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
37.5%
regulares
62.5%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 15:35:08h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS
dos 16 municípios do Amapá , 06
permanecem com pendência de
homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de
2020, ou seja 37,5% dos
municípios do estado poderão
incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

Amazonas
Figura 4 - Relação de Municípios do Amazonas sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
15.2%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
84.8%

De
acordo
com
as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos 62
municípios do Amazonas 10
permanecem com pendência
de homologação dos dados
no SIOPS de algum bimestre
de 2020, ou seja 15,2% dos
municípios do estado poderão
incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

Bahia
Figura 5 - Relação de Municípios do Bahia sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
4.3%

regulares
95.7%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
SB -Informou não ter dados para declarar ao SIOPS.

De acordo com as
informações disponíveis
no portal do SIOPS dos
417 municípios da Bahia
18
permanecem com
pendência
de
homologação dos dados
no SIOPS de algum
bimestre de 2020, ou seja
4,3 % dos municípios do
estado poderão incorrer
em
problemas
com
transf. voluntárias pelo
item 3.2.4 do CAUC.

Ceará
Figura 6 - Relação de Municípios do Ceará sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
0.5%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
regulares
99.5%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 184 municípios do Ceará 01
permanece com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020. , ou seja 0,5%
dos municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Espírito Santo
Figura 7 - Relação de Municípios do Espírito Santo sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
15.4%

regulares
84.6%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 16:46:09h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS dos
78 municípios do Espírito Santo 12
permanecem com pendência de
homologação dos dados no SIOPS
de algum bimestre de 2020, ou seja
15,4 % dos municípios do estado
poderão incorrer em problemas
com transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

Goiás
Figura 8 - Relação de Municípios do Goiás sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
14.1%

regulares
85.9%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 17:05:09h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
SB -Informou não ter dados para declarar ao SIOPS.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS dos
246
municípios
do
Goiás
11
permanecem com pendência de
homologação dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020 , ou seja
14,1% dos municípios do estado
poderão incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

Maranhão
Figura 9 - Relação de Municípios do Maranhão sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
6.9%

regulares
93.1%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 21/12/2021 as 17:10:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
SB -Informou não ter dados para declarar ao SIOPS.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS
dos 217 municípios do Maranhão
15 permanecem com pendência
de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de 2020
, ou seja 6,9% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas com transf. voluntárias
pelo item 3.2.4 do CAUC.

Mato Grosso
Figura 10 - Relação de Municípios do Mato Grosso sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
9.2%

regulares
90.8%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 11:06:01h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De
acordo
com
as
informações
disponíveis no portal do SIOPS dos 141
municípios
do
Mato
Grosso
13
permanecem
com
pendência
de
homologação dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020, ou seja 9,2% dos
municípios do estado poderão incorrer em
problemas com transf. voluntárias pelo
item 3.2.4 do CAUC.

Minas Gerais
Figura 11 - Relação de Municípios de Minas Gerais sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
5.7%

regulares
94.3%

De acordo com as
informações
disponíveis no portal
do SIOPS dos 853
municípios de Minas
49
Gerais
com
permanecem
de
pendência
dos
homologação
dados no SIOPS de
algum bimestre de
2020 , ou seja 5,7%
dos municípios do
poderão
estado
em
incorrer
problemas com transf.
voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 11:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

Pará
Figura 12 - Relação de Municípios do Pará sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
29.9%

regulares
70.1%

as
com
acordo
De
informações disponíveis no
portal do SIOPS DOS 144
municípios do Pará 43
com
permanecem
pendência de homologação
dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020, ou
seja 29,9% dos municípios
do estado poderão incorrer
em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 11:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
SB -Informou não ter dados para declarar ao SIOPS.

Paraíba
Figura 13 - Relação de Municípios da Paraíba sem homologação de dados no SIOPS
2020

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

com pendências
1.3%

De
acordo
com
as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos 223
municípios da Paraíba 03
permanecem com pendência
de homologação dos dados
no SIOPS de algum bimestre
de 2020, ou seja 1,3% dos
municípios
do
estado
poderão
incorrer
em
problemas
com
transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

regulares
98.7%

Paraná
Figura 14 - Relação de Municípios da Paraná sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
6.8%

regulares
93.2%

De
acordo
com
as
informações
disponíveis
no portal do SIOPS dos
399 municípios da Paraná
27
permanecem
com
pendência
de
homologação dos dados
no
SIOPS
de
algum
bimestre de 2020, ou seja
6,8% dos municípios do
estado poderão incorrer
em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

Pernambuco
Figura 15 - Relação de Municípios do Pernambuco sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
2.7%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:48:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
97.3%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 184 municípios de Pernambuco 05
permanecem com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja 2,7%
dos municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Piauí
Figura 16 - Relação de Municípios da Piauí sem homologação de dados no SIOPS 2020
com pendências
1.3%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:18:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.
SB -Informou não ter dados para declarar ao SIOPS.

regulares
98.7%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 224 municípios da Piauí 03 permanecem
com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja 1,3% dos
municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Rio de Janeiro
Figura 17 - Relação de Municípios do Rio de Janeiro sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
7.6%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:18:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
92.4%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 92 municípios do Rio de janeiro 07
permanecem com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja 7,6% dos
municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Rio Grande do Norte
Figura 18 - Relação de Municípios do Rio Grande do Norte sem homologação de dados
no SIOPS 2020
com pendências
6.6%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:18:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
93.4%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 167 municípios do Rio Grande do Norte
11 permanecem com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja
7,8% dos municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

Rio Grande do Sul
Figura 19 - Relação de Municípios do Rio Grande do Sul sem homologação de dados no
SIOPS 2020

com pendências
5.8%

regulares
94.2%

De
acordo
com
as
informações disponíveis
no portal do SIOPS dos
497 municípios do Rio
Grande
do
Sul
29
permanecem
com
pendência
de
homologação dos dados
no SIOPS de algum
bimestre de 2020, ou seja
5,8% dos municípios do
estado poderão incorrer
em
problemas
com
transf. voluntárias pelo
item 3.2.4 do CAUC.

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:18:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

Rondônia
Figura 20 - Relação de Municípios do Rondônia sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
5.8%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 16:46:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

regulares
94.2%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 52 municípios de Rondônia 03 permanecem
com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja 5,8% dos municípios
do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Santa Catarina
Figura 21 - Relação de Municípios de Santa Catarina sem homologação de dados no
SIOPS 2020
com pendências
7.1%

regulares
92.9%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 14:03:02h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De
acordo
com
as
informações disponíveis
no portal do SIOPS dos
295 municípios do Santa
Catarina 21 permanecem
com
pendência
de
homologação dos dados
no SIOPS de algum
bimestre de 2020, ou seja
8,8% dos municípios do
estado poderão incorrer
em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

São Paulo
Figura 22 - Relação de Municípios de São Paulo sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
7%

regulares
93%

De
acordo
com
as
informações disponíveis no
portal
do
SIOPS
645
municípios do São Paulo
45 permanecem com
pendência de homologação
dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020, ou
seja 7% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas
com
transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 17:11:05h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

Sergipe
Figura 23 - Relação de Municípios de Sergipe sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
1.3%

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 75 município
de Sergipe somente o Município de Riachuelo permanece com pendência de
homologação dos dados no SIOPS relativos ao 5º bimestre de 2020, ou seja 1,3
% dos municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

regulares
98.7%

Tocantins
Figura 24 - Relação de Municípios do Tocantins sem homologação de dados no SIOPS
2020
com pendências
12.9%

regulares
87.1%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 22/12/2021 as 15:11:05h. Dados
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

De acordo com as informações disponíveis no portal do SIOPS dos 139 municípios do Tocantins 18
permanecem com pendência de homologação dos dados no SIOPS de algum bimestre de 2020, ou seja 12,2%
dos municípios do estado poderão incorrer em problemas com transf. voluntárias pelo item 3.2.4 do CAUC.

Capacitações SIOPS ocorridas entre novembro e
dezembro de 2021
Rio Grande do Sul
A

capacitação

on-line

do

SIOPS

especificamente para os Municípios do Rio

Figura 1 - Capacitação SIOPS
no RS

Grande do Sul, foi promovida pela FAMURS
e foi realizada durante os dias 11 e 12 de
novembro de 2021, por meio da plataforma
virtual própria (CISCO) .
A capacitação no Estado contou com a
participação efetiva de 207 participantes,
sendo 9 gestores, 144 responsáveis pelo
preenchimento do SIOPS, 24 técnicos da
área de planejamento e responsáveis pelo
Digisus módulo planejamento e 30 outros
atores que estão inseridos no contexto
deste sistema.
Para está capacitação também houve a
apresentação

do

MÓDULO

PLANEJAMENTO

representante

da

DIGISUS/MS

sendo

DIGISUS

GESTOR

equipe
uma

por
gestora

experiência

exitosa essa interoperação com outros
sistemas do Ministério da Saúde.

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

No Rio Grande do Sul foi possível a realização do evento graças a
parceria entre a FAMURS e do Ministério da Saúde através da Coordenação
do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(CSIOPS), da Coordenação – Geral de Economia da Saúde (CGES) e
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
(DESID).
Finalizamos o ano de 2021 com 270 profissionais envolvidos direta ou
indiretamente com o SIOPS no estado do Rio Grande do Sul entre os meses
de fevereiro a novembro.

Ceará
Inicialmente, este projeto de formação continuada serviu para capacitar
cento e dois (102) profissionais envolvidos direta ou indiretamente com o
SIOPS do Estado do CEARÁ. Durante a capacitação, os integrantes do
curso ouviram os assuntos pertinentes ao SIOPS e ao DGMP, tiraram
dúvidas e contribuíram juntamente com os palestrantes para uma melhor
compreensão sobre a importância dos sistemas. Visando atender ao
processo de educação permanente, o COSEMS=CE em parceria com a
equipe gestora do SIOPS/DESID/SE/MS E DIGISUS Módulo Planejamento
promoveu a capacitação on-line do SIOPS/DGMP especificamente para os
Municípios do CEARÁ, ocorrida durante os dias 18 e 19 de novembro de
2021, por meio da plataforma virtual ZOOM com carga horaria de 16h.

A oficina SIOPS/DGMP contou Figura 2 - Capacitação SIOPS no Ceará
com um público interessado, que
por sua vez mostrou por meio de
avaliação sua satisfação com o
conteúdo ministrado. Reforçando a
importância da continuidade do
projeto de capacitação on-line
SIOPS/DGMP que mesmo diante
das dificuldades, faz chegar
conhecimento com excelência aos
Gestores
e
profissionais
responsáveis pelo preenchimento, Fonte: Célia Rodrigues Lima.
trazendo
a
oportunidade
e
otimizando custos.
No estado do CEARÁ foi possível a realização do evento graças a
parceria entre o COSEMS-CE e Ministério da Saúde através da
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (CSIOPS), da Coordenação – Geral de Economia da Saúde
(CGES) e Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e
Desenvolvimento (DESID).

Alagoas
Visando atender ao processo de
educação
permanente,
o
COSEMS/AL e SESAU/AL em
parceria com a equipe gestora do
SIOPS/DESID/SE/MS e DIGISUS
Módulo Planejamento promoveu a
capacitação
on-line
do
SIOPS/DGMP especificamente para
os Municípios de ALAGOAS,
ocorrida nos dias 25 e 26 de
novembro de 2021, por meio da
plataforma virtual MEET com carga
horaria de 16h.
A capacitação no Estado contou
com a participação efetiva de 101
participantes, sendo 13 gestores, 43
responsáveis pelo preenchimento
do SIOPS, 45 técnicos da área de
planejamento e responsáveis pelo
Digisus módulo planejamento .
Figura 4 - Capacitação SIOPS Alagoas

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Figura 3 - Capacitação SIOPS Alagoas

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

No estado de ALAGOAS foi
possível a realização do evento
graças a parceria entre o
COSEMS-AL, Secretaria Estadual
de Saúde de Alagoas e do
Ministério da Saúde através da
Coordenação do Sistema de
Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde (CSIOPS), da
Coordenação
–
Geral
de
Economia da Saúde (CGES) e
Departamento de Economia da
Saúde,
Investimentos
e
Desenvolvimento (DESID).

Paraíba
A capacitação on-line do SIOPS Figura 5 - Capacitação SIOPS Paraíba
especificamente para os Municípios da
Paraíba, foi promovida pelo COSEMS-PB e
foi realizada durante os dias 02 e 03 de
Dezembro de 2021, por meio da plataforma
virtual ZOOM com carga horaria de 16h.
A capacitação no Estado contou com a
participação efetiva de 197 participantes,
sendo 45 gestores, 58 responsáveis pelo
preenchimento do SIOPS, 40 técnicos da
área de planejamento e responsáveis pelo
Digisus módulo planejamento e 54 outros
atores que inseridos no contexto destes
Fonte: Célia Rodrigues Lima.
sistema.
O exercício de 2021 foi finalizado com um total de 2980 capacitados
graças ao empenho dos organizadores que estiveram juntamente com a
equipe SIOPS/DESID/SE/MS planejando e executando as capacitações:
(COSEMS RJ, AC, SP, CE, AL, PB), Superintendências do Ministério da
Saúde da Paraíba e Rondônia, Secretaria Estadual de saúde do Maranhão,
Minas gerais, Acre e Alagoas, NEASIOPS no estado do Mato grosso do
sul, Sergipe e Paraná, FAMURS, e demais atores que participaram direta o
indiretamente do projeto.
Veja o montante de capacitados por estado:
ACRE

ALAGOAS

CEARÁ

ESPIRITO

MARANHÃO

SANTO

40
PARAÍBA

101

102

PARANÁ

133

RIO DE

DO SUL

266

RONDÔNIA

JANEIRO

197

550

146

MINAS GERAIS MATO GROSSO PERNAMBUCO

283

RIO GRANDE

79

263

SERGIPE

SÃO PAULO

48

285

DO SUL

117

370

2.980 CAPACITADOS

Panorama de transmissão de dados ao SIOPS do
1º ao 4º bimestre de 2021 por estado em consulta
feita dia 22/12/2021 as 17:59h
Gráfico 1 - Percentual de Municípios que homologaram dados no SIOPS por Estado referente ao 1º bimestre/2021

Dos 5568
municípios
brasileiros, 2660
homologaram os
dados relativos ao
1º bimestre de
2021

Fonte: Entrega de dados — Português (Brasil) (www.gov.br).

Gráfico 2 - Percentual de Municípios que homologaram dados no SIOPS por Estado referente ao 2º bimestre/2021

Dos 5568
municípios
brasileiros, 1941
homologaram os
dados relativos ao
2º bimestre de
2021

Fonte: Entrega de dados — Português (Brasil) (www.gov.br).

Gráfico 3 - Percentual de Municípios que homologaram dados no SIOPS por Estado referente ao 3º bimestre/2021

Dos 5568
municípios
brasileiros, 1455
homologaram os
dados relativos ao
3º bimestre de
2021

Fonte: Entrega de dados — Português (Brasil) (www.gov.br).

Gráfico 4 - Percentual de Municípios que homologaram dados no SIOPS por Estado referente ao 4º bimestre/2021

Dos 5568
municípios
brasileiros, 151
homologaram os
dados relativos ao
4º bimestre de
2021

Fonte: Entrega de dados — Português (Brasil) (www.gov.br).
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