


O SIOPS é um sistema informatizado

operacionalizado pelo Ministério da Saúde, instituído

para coleta, recuperação, processamento,

armazenamento, organização, e disponibilização

de informações referentes às receitas totais e às

despesas com saúde.

O sistema possibilita o acompanhamento

e monitoramento da aplicação de recursos

em saúde, no âmbito da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, sem prejuízo

das atribuições próprias dos Poderes

Legislativos e dos Tribunais de Contas.
O SIOPS constitui-se

sobretudo, como

relevante ferramenta de

planejamento, gestão e

controle social do

Sistema Único de Saúde

(SUS).

O que é o SIOPS



Principais Normativos

EC-29/2000  - Obrigatoriedade de aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde 
(ASPS).

LEI Nº 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007. Veda a liberação  de transferências voluntárias aos entes 
com pendências no CAUC/SIOPS. 

LC nº141/2012  Regulamentou a EC-29 definiu ASPS; reafirmou valores percentuais 
mínimos para saúde; tornou o SIOPS obrigatório a todos os Entes da Federação. 

Decreto nº 7.827/2012  - Regulamentou a aplicação das medidas administrativas 
trazidas pela LC 141 em relação à declaração de dados no SIOPS.

Portaria MS Nº 53/2013 - Portaria de Consolidação nº 1/2017 (Consolidação das normas
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do
Sistema Único de Saúde) de 28/09/2017. Artigos 443 a 470



1º bimestre 

até 30 de março 

2º bimestre 

até 30 de maio 

3º bimestre  

até 30 de julho 

4º bimestre 

até 30 de setembro 

5º bimestre 

até 30 de novembro

6º bimestre 

até 30 de janeiro 

Prazos
O § 3º do art. 39 da LC 141/2012 define que “o Ministério

da Saúde estabelecerá as diretrizes para o

funcionamento do sistema informatizado, bem como os

prazos para o registro e homologação das informações

no SIOPS, conforme pactuado entre os gestores do

SUS, observado o disposto no art. 52 da Lei

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.”

*Expirado o prazo legal de 30/01 para
declaração de dados no SIOPS do 6º Bim
do exercício anterior, o sistema emite
notificação automática enviada para os e-
mails dos gestores de saúde cadastrados
no SIOPS, concedendo mais trinta dias
para declaração dos dados, sob pena de
suspensão dos recursos do FPM do ente.
OBS: Excepcionalmente, prazo da
notificação automática para declaração de
dados do exercício 2018 (6º bimestre de
2018) expira em 30/04/2019.



Penalidades

Medida Preliminar, prevista no § 1º do art. 26 da Lei

Complementar nº 141/2012, é aplicada ao Ente da Federação

que, homologando dados no SIOPS, não demonstrar, a

aplicação mínima de recursos em ações e serviços públicos

de saúde, ou seja aplicar percentual inferior ao previsto em

Lei.

Trata-se de procedimento de redirecionamento da parcela de

recursos oriundos de Transferências Constitucionais para

conta específica do Fundo de Saúde do ente, amparado no

inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição

Federal.

CONDICIONAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



CONDICIONAMENTO 
O ente terá que repor, no prazo de 12 meses

contados da data da 1ª parcela redirecionada, o

montante que deixou de ser aplicado no ano

anterior e comprovar a sua efetiva aplicação ao

declarar os dados nos sistemas bimestrais do

SIOPS do exercício corrente, utilizando para tanto

as modalidades de aplicação 36, 46, 76 e 96.

A reposição poderá ocorrer de três formas:

1. Condicionamento/redirecionamento das transferências constitucionais

da União;

2. Condicionamento/redirecionamento das transferências constitucionais

do Estado para o município;

3. Depósito efetuado pelo próprio ente



Penalidades 

Medida administrativa que deverá ser aplicada pela

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ou

pelos Estados aos Municípios, em decorrência da não

homologação dos dados do 6º bimestre do exercício financeiro

no SIOPS, ou pela não demonstração por meio das

modalidades contábeis (36, 46, 76 e 96), nesse sistema, da

aplicação do valor total que deixou de ser alocado em ações e

serviços públicos de saúde, no prazo de 12 meses contados da

data da primeira parcela redirecionada, após o ente ter sofrido

condicionamento de Transferências Constitucionais.

SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUNTÁRIAS



Início

Município é 
notificado 

automaticamente 
a transmitir os 

dados em até 30 
dias.

31/Jan

FIM

Suspensão das 
Transferências 

Constitucionais e 
Voluntárias

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

(Nenhuma Penalidade)

Condicionamento 
das Transferências 
Constitucionais e 

Suspensão das 
transferências 

Voluntárias

Cumpriu 
percentual 
mínimo?

Compensou
o montante não 
aplicado dentro 

do prazo?

Município 
transmitiu dados 

ao SIOPS?
02/mar

Município 
transmitiu dados 

ao SIOPS?
30/Jan

Fluxograma:  Suspensão e Condicionamento das Transferências Constitucionais e Voluntárias

Prazo: 
até 12 meses após 
a data do primeiro 
redirecionamento.



Para fins do disposto no § 1º do Art. 26 da LC 141/2012,

regulamentado pelo Decreto nº 7827/2012 as transferências constitucionais e

legais da União que podem ser objeto de condicionamento e suspensão em

razão do descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos de recursos

em ASPS pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, ou da ausência de

homologação das informações nos SIOPS, são os recursos provenientes das

receitas de que tratam o Inciso II do “caput” do art. 158 e as alienas “a” e “b”

do Inciso I e o Inciso II do “caput” do art. 159, todos da Constituição Federal,

ou seja, serão objeto de condicionamento e Suspensão:

FPE e o IPI – Exportação transferidos aos Estados e ao DF

FPM e o ITR aos Municípios

Transf. Const. e Legais Passíveis de Cond./Suspensão

Penalidades



Restabelecimento das Transferências 
Constitucionais e Voluntárias

A verificação da aplicação efetiva do montante que deixou de ser
aplicado pelo ente federativo em exercício anterior será realizada por meio
dos demonstrativos das receitas e despesas em ASPS do RREO,
disponibilizados a partir do bimestre imediatamente subsequente ao
primeiro depósito na conta vinculada ao Fundo de Saúde e se estenderá até
doze meses, contados da data do primeiro depósito.

Após comprovada a efetiva aplicação do montante total não aplicado,
serão reestabelecidas as transferências constitucionais e voluntárias. (art.
19 e 20 do Decreto nº 7827/2012. Utilizando para tanto as modalidades de
aplicação (36,46,76 e 96) Art. 16 I e II do Dec. 7827/2012.



MÓDULO DE MONITORAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS  CONDICIONADAS E SUSPENSAS 

DO SIOPS - MMTC

Todo acompanhamento da aplicação da medida preliminar poderá ser feito

através do Módulo de Monitoramento das Transferências Constitucionais

Condicionadas e Suspensas do SIOPS (MMTC – SIOPS), de acesso público e

irrestrito na página do SIOPS. O MMTC é ferramenta disponibilizada pelo SIOPS,

desenvolvida com o objetivo de monitorar a aplicação da medida preliminar de

condicionamento ou suspensão das transferências constitucionais , previstas no

Decreto nº 7827/2012.



Interoperação Banco Do Brasil - SIOPS

Quando as informações homologadas no SIOPS indicarem o

descumprimento da aplicação dos percentuais mínimos em ASPS, o SIOPS passa a

trocar informações com a base de dados do Banco do Brasil, de forma que o agente

financeiro da União processe o redirecionamento dos recursos destinados ao Ente

da Federação a título de Transferências Constitucionais (FPM, FPE).

Todas as vezes que o BB processar ou não o condicionamento, retornará a

informação ao SIOPS, para fins de monitoramento do montante redirecionado à

conta do Fundo de Saúde.

Da mesma forma, quando da ocorrência de uma das condições que

determinar a suspensão das Transferências Constitucionais, o SIOPS identificará o

Ente da Federação e repassará a informação ao sistema do BB, de forma a

operacionalizar a suspensão.



Interoperação SIOPS X CAUC

O que é o CAUC?
Sistema Auxiliar para as 

Transferências Voluntárias

Para que serve?

Para o Governo Federal 
pactuar/liberar, de forma mais 

rápida, recursos de transferências 
voluntárias (convênios, contratos de 

repasse etc.)



Fluxos SIOPS x CAUC 
Item 3.2 : RREO (1º ao 6º bim. Exercícios atual e anterior)

Verificação a 
partir de 2021 

no SIOPS

Verificação 
atual



PORTARIA STN-ME nº 637/2021; INSTRUÇÃO NORMATIVA STN-ME 03/2021 



Como estão os 

Municípios Brasileiros 

no SIOPS? 



SITUAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE DADOS NO SIOPS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

ACESSO EM 02/03/2021

2020
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 5º BIM 6º BIM
5276 5258 5181 5073 4869 4627

94,8% 94,4% 93% 91,1% 87,4% 83,1%



Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID)

Secretaria Executiva / Ministério da Saúde

* Esplanada dos Ministérios - Bloco “G”, Ed. Sede – 3º andar 

CEP: 70058-900 - Brasília / DF - Brasil

Telefone: (61) 3315-2901/3172/3173

E-mail oficial: siops@saude.gov.br


