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COMUNICADO AMM Nº 01/20211  
SIOPS-2021  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS)  

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. 

 

ASSUNTO: Encaminhamento de dados da execução do Orçamento da Saúde via SIOPS_2021  

 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE-MS, com base na legislação do SIOPS2, ressalta, que os dados 

de Execução Orçamentária dos Municípios referentes ao 6º bimestre de 2020 (Exercício 2020), 

deverão ser enviados até dia 02 de março de 2021. Os entes federados que não prestaram 

informações até o dia 30 de janeiro, prazo final para envio das informações relativas ao 6º bimestre 

de 2020, receberam notificações automáticas do sistema, alertando para a expiração do prazo e 

concedendo mais 30 dias para a regularização da situação.(site MS).  

Ressalta-se que, em regra, o prazo final para encaminhamento do 6º bimestre 

(nov/dez/2020), é até dia 31 de janeiro de 2021. Considerando as costumeiras mudanças nas 

gestões municipais após as eleições de 2020, o governo federal, sensibilizado, prorrogou o prazo 

inicial e concedeu mais 30 dias, prazo este que se dá até dia 02 de março. Nesta lógica, o prazo 

para envio dos dados relativos ao 1º bimestre de 2021 (janeiro e fevereiro) expira em 31 de março.  

No site do MS3 informa que aqueles municípios que não enviarem seus dados dentro do 

prazo estabelecido poderão sofrer sansões que podem chegar à suspensão de transferências 

constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios-FPM, ou o impedimento de firmar 

convênio para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias. A regularidade do 

envio de informações é algo a que os gestores devem estar especialmente atentos a partir desse 

                                                             
1 Informamos que a ALERTA AMM será substituída pelo COMUNICADO AMM. Neste ano já foram emitidas 23 Alertas 
até a presente data. Optamos por numerar os Comunicados para facilitar a referência do assunto.  
2 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.  
Fonte:http://datasus1.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/financeiros/siops 
3 Disponível em:  http://siops.datasus.gov.br/consmuntransm.php 
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ano, já que a regularidade da alimentação do Siops passa a integrar a lista de requisitos no Sistema 

de Informações sobre Requisitos Fiscais (CAUC), com atualização diária. Desta forma, o ente 

federado poderá ser impedido de, por exemplo, firmar convênio com o governo federal, em 

qualquer área, caso não esteja em situação regular no CAUC. 

O Ministério da Saúde assegura que com os dados fornecidos, o ente federado comprova o 

cumprimento da reserva constitucional de recursos para investimento na Saúde, que é de 15% das 

receitas para os municípios e de 12% para os estados. Caso as informações demonstrem aplicação 

na saúde inferior a estes percentuais, parte do FPM ou do FPE do ente federado sofre bloqueio e 

recurso é direcionado à conta do fundo municipal ou estadual de Saúde, em montante suficiente 

para assegurar o cumprimento da reserva constitucional.(site MS).  

Em pesquisa, a informação no endereço eletrônico abaixo, consta que, na data de hoje, 

ainda não enviaram os dados 61 municípios do Estado de Mato Grosso. Confira:  

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

A AMM, ratifica a importância dos municípios de manterem esta e as demais prestações de 

contas regulares, incluindo os pareceres dos respectivos Conselhos Municipais, para evitar 

possíveis bloqueios de recursos e certeira responsabilização por parte dos e órgãos de controles.  

 

Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2021. 

 

NEURILAN FRAGA  
Presidente AMM 
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