
 

 

 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 42 - Preenchimento do Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS referente as aplicações dos Recursos COVID – 

19. 

Durante o periodo da Pandemia do COVID-19 para o enfretamento foram feitos 

diversos repasses aos Estados e Municipios, assim, fez-se necessário por parte do Ministerio da 

Saúde  a criação, no SIOPS, de quadros gerenciais para acompanhamento dos repasses e uso 

dos recursos específicos referentes ao COVID-19. A partir do sistema de preenchimento do 

SIOPS no 2º bimestre/2020, está disponivel o campo específico para preenchimento dessas 

informações. Lembrando que os entes federados deverão ter um controle efetivo dos recursos 

/aplicações no exercício 2020 específicos referentes ao COVID-19. O Objetivo das pastas será 

ter um detalhamento dos recebimentos de recursos e a execução das despesas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus, 

espelhando desta forma, como se deu o recebimento e aplicação dos recursos em cada ente 

federado, sendo necessário também que está informação esteja consolidada com as demais 

despesas com saúde do ente federado e sejam apresentadas na pasta de “Previsão e Execução da 

Receita” e “Previsão e Execução das despesas orçamentárias” (por fonte, subfunção e natureza 

de despesa). 

Apartir da versão 5.4.0 do sistema e da versão V2 da estrutura de dados do siops se 

encontra disponivel a pasta COVID-19. 

 

Nesta Pasta é onde serão efetuados os lançamentos dos repasses recebidos e das 

despesas executadas para o enfretamento do COVID-19 e ela se divide em três sub-pastas: 



 

 

 

Repasses da União. 

São dois quadros de preenchimento: 

Quadro demostrativo da tranferências de recursos.  

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos os recursos recebidos da União, 

lembrando que os valores aqui lançados deverão estar consolidados na Pasta de 

“Previsão e Execução da Receita”.  

 

Quadro das despesas decorrentes. 

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos as despesas criadas para o 

COVID-19, lembrando que os valores aqui lançados deverão estar consolidados 

na Pasta de “Previsão e Execução da Despesa”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Repasses do Estado. 

São dois quadros de preenchimento: 

Quadro demostrativo da tranferências de recursos.  

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos os recursos recebidos do Estado, 

lembrando que os valores aqui lançados deverão estar consolidados na Pasta de 

“Previsão e Execução da Receita”.  

 

Quadro das despesas decorrentes. 

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos as despesas criadas para o 

COVID-19, lembrando que os valores aqui lançados deverão estar consolidados 

na Pasta de “Previsão e Execução da Despesa”.  

Recursos Próprios. 

São dois quadros de preenchimento: 

Quadro de aplicação dos recursos próprios.  

 



 

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos o valor dos recursos próprios 

aplicados no enfrentamento do COVID-19. 

 

Quadro das despesas decorrentes. 

 

Nesse quadro conforme o item, lançamos as despesas criadas para o 

COVID-19, lembrando que os valores aqui lançados deverão estar consolidados 

na Pasta de “Previsão e Execução da Despesa”.  

 

Links para consultas dos repasses: 

https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada 

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx 

 

Sobre os municipios que  já efetivaram o devido envio do SIOPS 2º Bimestre antes 

da atualização, foi feita uma consulta junto do Datasus se era necessario solicitar ou 

não o reenvio do mesmo e obtivemos a seguinte resposta: 

“As informações homologadas no SIOPS são repassadas para o DIGISUS 

para impressão do relatório quadrimestral e do RAG, assim, caso o ente federado tenha 

executado despesas ref. ao COVID - 19, é necessária a retransmissão para que sejam 

inseridas estas informações no sistema.” 

 

 

 

Fonte: Ministerio da Saúde, SIOPS, material para divulgação 

https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada
https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx

