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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 3ª edição do Boletim Informativo
SIOPS. 
     Mantendo a abordagem dos documentos anteriormente divulgados, o
presente Boletim Informativo, em seu primeiro tópico, trata dos entes
federados com pendência de homologação de dados no SIOPS relativos ao
bimestrais (1º ao 5º) de 2020 e as penalidades previstas em lei.
     No Segundo tópico, o foco é a divulgação dos comunicados CSIOPS
enviados entre setembro e outubro de 2021 quanto a disponibilização dos
arquivos do 1º e 2º bimestres de 2021  e quanto à verificação das
necessidades de ajustes nos registros das informações das transferências
recebidas pelos entes subnacionais do Fundo Nacional de Saúde,
direcionadas ao enfrentamento à pandemia de COVID-19 no SIOPS para que
correspondam aos montantes repassados pelo FNS.
    No terceiro tópico são abordadas as notícias das capacitações SIOPS
ocorridas entre o meses de agosto a outubro de 2021 além das capacitações
previstas para os próximos meses.
  No quarto tópico são abordadas as participações efetivadas e confirmadas
da equipe SIOPS em eventos nos próximos meses.
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Entes federados com
pendência de homologação de
dados no SIOPS referente aos

bimestrais de 2020
 
 
 

 

     

       De acordo com a Portaria nº 637 de 6 de janeiro de 2021 que institui o
Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), para fornecimento
de informações acerca do cumprimento de requisitos fiscais por estados,
Distrito Federal, municípios e organizações da sociedade civil, um dos
requisitos é a informação repassada ao SIOPS tanto do exercício vigente,
bem como faz a verificação dos bimestrais do exercício anterior. A União só
pode transferir recursos financeiros, de modo voluntário (transferências
voluntárias - “convênios” – e Termos de Parceria), se os gestores tiverem
satisfeito aquelas exigências. A (BRASIL, 2021).
      De acordo com a Instrução Normativa n° 3 de 7 de janeiro de 2021 que
disciplina a captação de dados em cadastros de adimplência ou sistemas de
informações financeiras, contábeis e fiscais geridos pelos órgãos e entidades
da União e o fornecimento de informações acerca do cumprimento de
requisitos fiscais por estados, Distrito Federal e municípios, seus órgãos e
entidades, e organizações da sociedade civil pelo Sistema de Informações
sobre Requisitos Fiscais - CAUC, em seu artigo 3º Inciso IX cita o Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), mantido pelo
Ministério da Saúde como uma das fontes para demonstração de
adimplência financeira.
      A equipe gestora SIOPS destaca algumas orientações sobre o novo item
e reforça  o acompanhamento periódico para evitar surpresas indesejadas ao
longo da gestão: Item 3.2.4 - Encaminhamento do Anexo 12 do RREO ao
SIOPS: apresenta a regularidade no envio das informações do Anexo 12 do
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) ao SIOPS,  Nesse
aspecto, a Equipe Gestora SIOPS alerta:

 

     

Para ser considerado regular, o Ente deve enviar as
informações do Anexo 12 de todos os RREO's exigíveis do
exercício atual, assim como os bimestrais do ano anterior.

Lembrando que devido ao atraso na disponibilização do
sistema de 2021 o item 3.2.4 encontra-se inabilitado.

 
 



Acre

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 11:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Alagoas

Tabela 1-  Relação de Municípios do Acre sem homologação de dados no SIOPS 2020

Tabela 2 -  Relação de Municípios do Alagoas sem homologação de dados no SIOPS 2020

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 11:46:02h. 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
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.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do
SIOPS, dos 102  municípios de
Alagoas 22 permanecem com
pendência de homologação
dos dados no SIOPS de algum
bimestre de 2020, ou seja
21,6% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

regulares
78.4%

com pendências
21.6%

regulares
77.3%

com pendências
22.7%

     A seguir são elencados os entes federados com pendência de homologação
no SIOPS de dados bimestrais do 1º ao 6º bimestres do exercício 2020 por
estado em consulta feita ao portal SIOPS em 05 de novembro de 2021.



Amapá

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

regulares
62.5%

com pendências
37.5%

regulares
83.3%

com pendências
16.7%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. 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 62 municípios do Amazonas
11 permanecem com pendência
de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de 2020,
ou seja 16,7% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas com transf. voluntárias
pelo item 3.2.4 do CAUC.

Amazonas

Tabela 3 -  Relação de Municípios do Amapá sem homologação de dados no SIOPS 2020

Tabela 4 -  Relação de Municípios do Amazonas sem homologação de dados no SIOPS 2020

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.



Bahia

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

regulares
95.7%

com pendências
4.3%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. 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.

 

regulares
98.9%

com pendências
1.1%

Ceará

Tabela 5 -  Relação de Municípios do Bahia sem homologação de dados no SIOPS 2020

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS  dos 184
municípios do Ceará  02
permanecem com
pendência de homologação
dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020. ,
ou seja 1,1% dos
municípios do estado
poderão incorrer em
problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

De acordo com as
informações disponíveis
no portal do SIOPS dos 
 417 municípios da Bahia
51  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.

Tabela 6 -  Relação de Municípios do Ceará sem homologação de dados no SIOPS 2020



Espírito Santo

regulares
83.3%

com pendências
16.7%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/112021 as 13:46:02h. 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.

 

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Goiás

Tabela 7 -  Relação de Municípios do Espírito Santo sem homologação de dados no
SIOPS 2020

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 16,7% dos
municípios do estado
poderão incorrer em
problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS
dos  78 municípios do Espírito
Santo 13 permanecem com
pendência de homologação dos
dados no SIOPS de algum
bimestre de 2020, ou seja 16,7%
dos municípios do estado
poderão incorrer em problemas
com transf. voluntárias pelo
item 3.2.4 do CAUC.

Tabela  8 -  Relação de Municípios do Goiás sem homologação de dados no SIOPS 2020

regulares
83.3%

com pendências
16.7%



Maranhão

regulares
93.1%

com pendências
6.9%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. 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.

 

Mato Grosso

Tabela 9 -  Relação de Municípios do Maranhão sem homologação de dados no SIOPS
2020

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos 141
municípios do Mato Grosso 15
permanecem com pendência
de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de
2020, ou seja 10,6% dos
municípios do estado poderão
incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

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.

Tabela 10 -  Relação de Municípios do Mato Grosso sem homologação de dados no
SIOPS 2020

regulares
89.4%

com pendências
10.6%



Minas Gerais

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

regulares
96.2%

com pendências
3.8%

Tabela 11 -  Relação de Municípios de Minas Gerais sem homologação de dados no
SIOPS 2020

De acordo com as
informações disponíveis
no portal do SIOPS dos 853  
municípios de Minas
Gerais 32 permanecem
com pendência de
homologação dos dados
no SIOPS de algum
bimestre de 2020 , ou seja
3,8% dos municípios do
estado poderão incorrer
em problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.



Pará

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. 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.
 

Tabela 12 -  Relação de Municípios do Pará sem homologação de dados no SIOPS 2020

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS DOS 144
municípios do Pará 45 
 permanecem com pendência
de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de
2020, ou seja 31,3% dos
municípios do estado poderão
incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

regulares
68.8%

com pendências
31.3%



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

regulares
99.1%

com pendências
0.9%

Paraná

regulares
92.2%

com pendências
7.8%

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos  223
municípios da Paraíba  02
permanecem com pendência
de homologação dos dados
no SIOPS de algum bimestre
de 2020, ou seja 0,9% 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 05/11/2021 as 13:46:02h. 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  399
municípios da Paraná   31
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.

Tabela 14 -  Relação de Municípios da Paraná sem homologação de dados no SIOPS
2020

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 13:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.



Piauí

regulares
96.7%

com pendências
3.3%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 16:18:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Pernambuco

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos 184
municípios de Pernambuco
06 permanecem com
pendência de homologação
dos dados no SIOPS de
algum bimestre de 2020, ou
seja 3,3% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4
do CAUC.

Tabela 15 -  Relação de Municípios do Pernambuco sem homologação de dados no
SIOPS 2020

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 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.

 

Tabela 16 -  Relação de Municípios da Piauí sem homologação de dados no SIOPS 2020

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS  
dos 224  municípios da Piauí 04
permanecem com pendência de
homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de
2020, ou seja 1,8% dos
municípios do estado poderão
incorrer em problemas com
transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

regulares
98.2%

com pendências
1.8%



Rio de Janeiro

Tabela 17 -  Relação de Municípios do Rio de Janeiro sem homologação de dados no
SIOPS 2020

regulares
90.2%

com pendências
9.8%

regulares
92.2%

com pendências
7.8%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 16:18:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 16:18:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Rio Grande do  Norte

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS dos 167
municípios do Rio Grande do
Norte 13 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.

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS dos
92  municípios do Rio de janeiro 09
permanecem com pendência de
homologação dos dados no SIOPS
de algum bimestre de 2020, ou seja
9,8% dos municípios do estado
poderão incorrer em problemas
com transf. voluntárias pelo item
3.2.4 do CAUC.

Tabela 18 -  Relação de Municípios do Rio Grande do Norte sem homologação de dados
no SIOPS 2020



regulares
93.6%

com pendências
6.4%

Rondônia

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 16:18:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Rio Grande do Sul

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS dos 
 497 municípios do Rio Grande do
Sul 32 permanecem com pendência
de homologação dos dados no
SIOPS de algum bimestre de 2020,
ou seja 6,4% dos municípios do
estado poderão incorrer em
problemas com transf. voluntárias
pelo item 3.2.4 do CAUC.

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

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 05/11/2021 as 16:46:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Tabela 20 -  Relação de Municípios do Rondônia sem homologação de dados no SIOPS
2020

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.

regulares
94.2%

com pendências
5.8%



Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 09/11/2021 as 10:03:02h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Santa Catarina

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS
dos 295 municípios do Santa
Catarina  26 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.

Tabela 21 -  Relação de Municípios de Santa Catarina sem homologação de dados no
SIOPS 2020

regulares
91.2%

com pendências
8.8%



regulares
92.9%

com pendências
7.1%

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 09/11/2021 as 17:11:05h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

São Paulo

De acordo com as
informações disponíveis no
portal do SIOPS 645
municípios do São Paulo  46
permanecem com pendência
de homologação dos dados
no SIOPS de algum bimestre
de 2020, ou seja 7,1% dos
municípios do estado
poderão incorrer em
problemas com transf.
voluntárias pelo item 3.2.4 do
CAUC.

Tabela 22 -  Relação de Municípios de São Paulo sem homologação de dados no SIOPS
2020



Tabela 23 -  Relação de Municípios de Sergipe sem homologação de dados no SIOPS
2020

regulares
98.7%

com pendências
1.3%

Sergipe

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 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.

Tocantins

Fonte: SIOPS/DESID/SE/MS.
Notas: Atualização em 09/11/2021 as 10:41:05h. Dados 
sujeitos a alterações.
X - Municípios que informaram o SIOPS.
NI - Municípios que não informaram o SIOPS.

 

Tabela 24 -  Relação de Municípios do Tocantins sem homologação de dados no SIOPS
2020

De acordo com as informações
disponíveis no portal do SIOPS
dos 139  municípios do
Tocantins 17 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.

regulares
87.8%

com pendências
12.2%



Publicação do comunicado CSIOPS 05/2021
 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de

Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento

(DESID), informa que, em 02/09/2021 foram

disponibilizados os arquivos de estrutura para

preenchimento dos dados referentes ao 1º bimestre/2021;

assim como nova versão do programa SIOPS. 

Publicação do comunicado CSIOPS 06/2021
 

 

Verificação das necessidades de ajustes nos registros

das informações das transferências recebidas pelos entes

subnacionais do Fundo Nacional de Saúde, direcionadas

ao enfrentamento à pandemia de COVID-19 no SIOPS

para que correspondam aos montantes repassados pelo

FNS.  Caso o gestor de saúde do ente federado

identifique inconsistências nas informações prestadas

durante o exercício 2020, poderá solicitar retransmissão

dos dados no módulo de gestores. Os dados

homologados no SIOPS possuem fé pública e devem

refletir as informações da execução orçamentária do ente

federado. 



Publicação do comunicado CSIOPS 07/2021
 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de

Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento

(DESID), informa que, em 11/10/2021 foram

disponibilizados os arquivos de estrutura para

preenchimento dos dados referentes ao 1º bimestre/2021;

assim como nova versão de transmissão do programa

SIOPS. 

Publicação do comunicado CSIOPS 08/2021
 

 

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de

Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento

(DESID), informa que, em 08/11/2021 foram

disponibilizados os arquivos de estrutura para

preenchimento dos dados referentes ao 2º bimestre/2021.

O arquivo de estrutura pode ser baixado – por meio do

navegador Internet Explorer – no sítio eletrônico do SIOPS,

na página do Módulo de Gestores. Quanto ao software não

houve alteração do programa SIOPS, permanecendo a

versão atual 6.7.0. 

http://siops.datasus.gov.br/ges_login.php


Capacitações SIOPS ocorridas entre  setembro e
outubro de 2021

Paraná
 

 

  Inicialmente, este projeto de formação
continuada serviu para capacitar quinhentos e
cinquenta (550) profissionais envolvidos direta
ou indiretamente com o SIOPS/DGMP do
Estado do Paraná. Durante a capacitação, os
integrantes do curso ouviram os assuntos
pertinentes ao SIOPS, tiraram dúvidas e
contribuíram juntamente com os palestrantes
para uma melhor compreensão sobre a
importância do sistema. Os participantes
tiveram ainda a fala da equipe gestora do
DGMP, trazendo as principais informações,
legislações, interoperação com o SIOPS
podendo sanar as principais dúvidas dos
usuários. Ao final da capacitação, os
integrantes do curso participaram de uma
avaliação da capacitação que de forma geral
foi avaliada como efetivamente relevante e
superando as expectativas dos participantes. 
 Durante o período de inscrição foram feitas
668 inscrições de 324 municípios, dando em
média 81,20% do total de 399 municípios, já
nos dias do evento a capacitação no Estado
contou com a participação efetiva de 286
participantes nos dias 16 e 17 de setembro e
264 participantes nos dias 23 e 24 de
setembro de 2021.
 O montante de participantes no Estado do
Paraná foi de 550.
 
    

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Figura 1- Capacitação
SIOPS  no Paraná



Espírito Santo
 

 

 

   A capacitação do SIOPS superou também a expectativa dos
organizadores que conseguiram dar a publicidade devida ao evento e
contar com um público participante e interessado, que por sua vez ficou
bastante satisfeito com o conteúdo ministrado e sua excelente equipe
de palestrantes. Reforçamos a importância da continuidade do SIOPS
Itinerante nos Estados e Municípios que, mesmo diante das
dificuldades, faz chegar conhecimento com excelência aos Gestores e
profissionais responsáveis pelo preenchimento, trazendo a oportunidade
e otimizando custos. Todo conteúdo da capacitação foi gravado e será
editado pela assessoria de comunicação da SESA/PR e posteriormente
disponibilizado na página da capacitação criada pela SESA/PR.

   Inicialmente, este projeto de formação continuada serviu para

capacitar cento e doze (112) profissionais envolvidos direta ou

indiretamente com o SIOPS do Estado do Espírito Santo. Durante a

capacitação, os integrantes do curso  ouviram os assuntos pertinentes

ao SIOPS, tiraram dúvidas e contribuíram juntamente com os

palestrantes para uma melhor compreensão sobre a importância do

sistema. 

     
Figura 2- Capacitação SIOPS  no Espírito Santo

Fonte: Célia Rodrigues Lima.



Acre

 

 
 

  
   A capacitação no Estado do Acre contou com a participação efetiva de
40 participantes, sendo 6 gestores, 17 responsáveis pelo preenchimento
do SIOPS e 71 outros atores, dentre eles apoiadores do COSEMS e
área de contabilidade e planejamento dos municípios que estão
inseridos direta ou indiretamente com o sistema SIOPS. 

    No Acre foi possível a realização
do evento graças a parceira com o
COSEMS/AC, a Secretaria de
Estado da Saúde, além do suporte
dado pelo 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).
     

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Figura 3 - Capacitação SIOPS  no Acre

Figura 4 - Capacitação SIOPS  no Acre



São Paulo
 

 

 A capacitação on-line do SIOPS
especificamente para os Municípios de São
Paulo, foi promovida pelo COSEMS-SP e foi
realizada durante os dias 20, 21 e 22 de outubro
de 2021, por meio da plataforma virtual ZOOM.
  A capacitação no Estado contou com a
participação efetiva de 285 participantes, sendo
59 gestores, 120 responsáveis pelo
preenchimento do SIOPS, 59 técnicos da área
de planejamento e responsáveis pelo Digisus
módulo planejamento e 47 outros atores que
estão inseridos no contexto deste sistema.
   O montante de inscritos no Estado de São
Paulo não corresponde ao total de 645
municípios, tendo em vista que o objetivo era
atender aos Municípios de pequeno porte com
maior dificuldade de acesso a informação.

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Figura 5 - Capacitação SIOPS  São Paulo



Próximas capacitações SIOPS em 2021 

 

 

    As próximas capacitações confirmadas são: Para os municípios
do Rio grande do sul dias 11 e 12 de novembro, municípios do
Ceará dias 18 e 19 de novembro, municípios de Alagoas dias 25 e
26 de novembro e municípios da Paraíba dias 02 e 03 de Dezembro
de 2021.
    

Webnário: Diálogos sobre o SIOPS presente e
futuro da ferramenta de gestão do SUS.
 

 

   O webnário realizado no dia
18/10/2021, as 10:00 , surgiu da
iniciativa da Comissão CASP do
CRC/PB, para que fosse
abordando um tema relacionado
a Orçamento Público e
Demonstrativos Fiscais,
especificamente da área da
Saúde. 
    

    Durante a apresentação, foram respondidas perguntas
efetuadas pelos inscritos, sobre o tema , pelos Palestrantes, ainda
durante a apresentação das principais alterações do sistema em
2021 e perspectivas sobre o futuro, com a dinâmica de respostas
por cada tópico apresentado. Ao final foram apresentados relatos
de dois profissionais Contadores, que já transmitiram o 1º bimestre
de 2021, dos seus Municípios respectivamente de Braço de
Trombudo e Riachão do Bacamarte, dos Estados de Santa
Catarina e Paraíba.

Fonte: Célia Rodrigues Lima.

Figura 6 - Webinário CRC/PB
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