
 Oficina SIOPS Itinerante (Sistema de Informações sobre Orçamento 

Público em Saúde) 
 

A secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, através da 

Coordenadoria Geral de Planejamento e Suporte Técnico  em parceria com o 

COSEMS, promoverá com o apoio do Ministério da Saúde a Oficina Itinerante do 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).  

A capacitação, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2017, 

tem o objetivo de orientar gestores municipais acerca do uso do SIOPS, sistema 

institucionalizado no âmbito do Ministério da Saúde, utilizado como instrumento 

de planejamento, gestão e controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SIOPS é um sistema disponibilizado pela internet que tem por objetivo 

apurar as receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos de saúde. Foi 

institucionalizado no âmbito do Ministério da Saúde, com a publicação da Portaria 

Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República nº 1163, de 11 de outubro de 2000, 

posteriormente retificada pela Portaria Interministerial nº 446, de 16 de março de 

2004. Atualmente, o SIOPS é coordenado pela Área de Economia da Saúde e 

Desenvolvimento - AESD, da Secretaria Executiva.  

O preenchimento de dados do SIOPS tem natureza declaratória e busca 

manter compatibilidade com as informações contábeis, geradas e mantidas pelos 

Estados e Municípios, e conformidade com a codificação de classificação de 

receitas e despesas, definidos em portarias, pela Secretaria do Tesouro 

Nacional/MF. 

 As informações coletadas pelo SIOPS são provenientes do setor 

responsável pela contabilidade do Ente federado, podendo-se utilizar para o 

preenchimento do SIOPS os dados contábeis ou as informações dos relatórios e 

demonstrativos de execução orçamentária e financeira dos governos estaduais e 

municipais. Tais informações são inseridas no sistema e transmitidas 

eletronicamente, através da internet, para o banco de dados do DATASUS/MS, 

gerando indicadores, de forma automática, a partir das informações declaradas 

pelos entes federados. 

 

Benefícios 

• Propiciam insumos para a melhoria da gestão, diagnósticos do setor e 

formulação de políticas públicas; 

• Municia a sociedade civil e os conselhos de saúde para o exercício do 

controle sobre a gestão pública, ao disponibilizar os dados à população. 

• Funcionalidades 

• Disponibiliza a consulta sobre as receitas totais e despesas com ações e 

serviços públicos de saúde através da Internet; 

• Facilita aos Conselhos de Saúde, a transparência sobre a aplicação dos 

recursos públicos do setor; 



• Consolida as informações sobre gastos em saúde no país, proporcionando a 

toda a população o conhecimento sobre quanto cada unidade político-

administrativa do país tem aplicado na área. 

 

Orientações 

1. Publico Alvo: Informa-se que a Oficina tem como público alvo além 

dos Secretários de Saúde, os Contadores ou Técnicos Responsáveis 

pelo preenchimento de dados no SIOPS estadual e municipais, além 

dos membros integrantes do Núcleo Estadual de Apoio ao SIOPS – 

NEASIOPS/MS, bem como demais técnicos envolvidos com o sistema, a 

exemplo do contador da fazenda estadual, bem como de representante 

do Tribunal de Contas do Estado. 
• No dia 22 de novembro oficina acontecerá para todos. Será um 

dia todo de atividades, conforme a programação definida pelo 

Ministério da Saúde.  

• Nos dias 23 e 24 ocorrerá a oficina prática. Neste momento 

participarão apenas os técnicos, sendo no dia 23 os municípios 

das macrorregiões de Dourados e Três Lagoas e no dia 24 os 

municípios das macrorregiões de Campo Grande e Corumbá. 

Serão duas vagas por município.  

 

 
2. Inscrições: As inscrições devem ser realizadas no link a oficina conforme 

macrorregião, até o dia 14 de novembro, impreterivelmente, pois os 

certificados serão entregues pela equipe do Ministério da Saúde, portanto 

temos que encaminhar a lista de inscritos até esta data.  

 

3. Consultas: No link Perfis Cadastrados você pode consultar os responsáveis 

pelo preenchimento de dados e gestores cadastrados no SIOPS do seu 

município.  

 

4. Local: O local para a realização da Oficina será divulgado a partir do dia 14 

de novembro, no término das inscrições.  

 

5. Material: o material disponibilizado pelo Ministério de Saúde deve ser 

baixado e impresso pelos inscritos. Não se esqueçam de trazê-lo nos dias da 

oficina. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

1º dia  - 22/11 /2017 



 
8h00 - Credenciamento 
 
08h30min - Abertura 
 
08h45min às 12h00  
SIOPS – Informações Gerais SIOPS (Normatização, Operacionalização, 
Prazos e Penalidades) - Palestrante: Carla Emília C. Cavalcanti (Técnica 
Equipe Gestora SIOPS) 
  
12h00 – Intervalo para almoço. 
 
Das 14h00h às 17h00 - Acesso à Página do SIOPS-Conhecendo a 
página/Relatórios e demonstrativos do SIOPS - Palestrante: Carla 
Emília C. Cavalcanti (Técnica Equipe Gestora SIOPS) 
Exercícios/Testando os Conhecimentos/Espaço para Dúvidas e  
Sugestões 
 
17h00 - Encerramento dos Trabalhos 
  

 
2º dia - 23/11/2017 (turma 1)  

 
Municípios:  
 
08h00 às 12h00 - Acesso ao Sistema - Conhecendo o Sistema de 
Preenchimento-Parte I - Palestrante: Célia Rodrigues Lima (Técnica 
Equipe Gestora SIOPS) 
Principais Alterações SIOPS 2016 
  
12h00 – Intervalo para Almoço 
 
Das 14h00 às 16h00 - Acesso ao Sistema -Conhecendo o Sistema de 
Preenchimento-Parte II - Palestrante: Célia Rodrigues Lima (Técnica 
Equipe Gestora SIOPS) 
Demais Alterações Previstas 
Exercícios/Testando os Conhecimentos/Espaço para Dúvidas e 
Sugestões 
 
16h00 – Encerramento da Oficina. 
  
 

3º dia - 24/11/2017 (turma 2)  



 
Municípios:  
 
08h00 às 12h00 - Acesso ao Sistema - Conhecendo o Sistema de 
Preenchimento-Parte I - Palestrante: Célia Rodrigues Lima (Técnica 
Equipe Gestora SIOPS) 
Principais Alterações SIOPS 2016 
  
12h00 – Intervalo para Almoço 
 
Das 14h00 às 16h00 - Acesso ao Sistema -Conhecendo o Sistema de 
Preenchimento-Parte II - Palestrante: Célia Rodrigues Lima (Técnica 
Equipe Gestora SIOPS) 
Demais Alterações Previstas 
Exercícios/Testando os Conhecimentos/Espaço para Dúvidas e 
Sugestões 
 
16h00 – Encerramento da Oficina. 
  
 

 


