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AMM ALERTA  

Siops e recursos de enfrentamento da pandemia de Covid-19.  

 

PORTARIA Nº 2.824, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020  

“Institui, no âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos de Saúde - Siops, quadro de informações gerenciais 

relacionadas à aplicação de recursos, pelos entes federativos, no 

enfrentamento da pandemia de Covid-19” 

ASSUNTO:  SIOPS -  quadro de informações gerenciais relacionadas à aplicação 
de recursos, pelos entes federativos, no enfrentamento da pandemia de Covid-

19. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, por intermédio da PORTARIA Nº 2.824/2020 

institui, no âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde - Siops, 

quadro de informações gerenciais relacionadas à aplicação de recursos, pelos entes 

federativos, no enfrentamento da pandemia de Covid-19. 

Em seus considerandos, o ministério ressalta que o SIOPS constitui relevante 

ferramenta de planejamento, gestão e controle social do SUS, indispensável na consolidação 

de dados da saúde a nível nacional e a obrigatoriedade de criação de mecanismos de 

transparência no acompanhamento da aplicação de recursos, pelos entes federativos, no 

enfrentamento da pandemia de Covid-19, entre outros.  

  O quadro de informações gerenciais de que trata esta Portaria tem por objetivo 

consolidar as informações, a nível nacional, relativas aos recursos e gastos relacionados 

especificamente ao combate à pandemia de Covid-19. 

O quadro de informações gerenciais de que trata a Portaria conterá, no mínimo, as 

seguintes informações relativas à aplicação de recursos no enfrentamento da pandemia de 

Covid-19, a partir de 1º de janeiro de 2020: 

I - repasses da União aos demais entes federativos; 

II - repasses estaduais aos municípios; 

III - recursos próprios aplicados por cada ente federativo; 

e 

IV - a informação da despesa por subfunção. 
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Estas informações serão obtidas, preferencialmente, por meio automático, a partir 

de informações já disponibilizadas no Siops ou em outros bancos de dados e sistemas de 

informação a cargo do Ministério da Saúde. 

Até a ocorrência de solução técnica que viabilize o fornecimento das informações, 

os entes federativos deverão, obrigatoriamente, preencher manualmente os campos 

específicos relativos ao quadro de que trata esta Portaria, na mesma periodicidade 

estabelecida para os demais campos ordinários do Siops, nos termos do art. 453 da Portaria de 

Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.1 

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vai vigorar até 31 

de dezembro de 2021. 

A AMM alerta que a exigência de programa e ou ação orçamentária próprio para a 

execução orçamentária e financeira dos recursos da Covid-19, é uma medida exigida pelo 

TCE/MT, conforme normativas, RN/TCE/MT Nºs 04 e 08/2020, em consonância com as Notas 

Técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional-STN desde o começo da pandemia. Seguindo na 

mesma linha de atuação, esta Associação vem constantemente reforçando esta necessidade 

em suas orientações e Notas Técnicas expedidas ao longo do período.  

 

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020. 

 

 
 

                                                                  Neurilan Fraga 

                                                                      Presidente  

                                                             
1 Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 
Art. 453. A transmissão dos dados sobre receitas totais e despesas com ações e serviços públicos de 
saúde para o SIOPS deverá ser feita a cada bimestre por todos os entes da Federação, observadas as regras 
de cadastro e responsabilidade previstas na Subseção II da Seção II do Capítulo VIII do Título VII. (Origem: 
PRT MS/GM 53/2013, Art. 12) 
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