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Comunicado CSIOPS 007/2021.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

 Disponibilização dos arquivos de estrutura para Transmissão dos dados relativos ao 1º
bimestre/2021, assim como nova versão do software do SIOPS;

Prezados usuários do SIOPS,
O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Economia da Saúde,
Investimentos e Desenvolvimento (DESID), informa que, em 11/10/2021 foram disponibilizados
os arquivos de estrutura para preenchimento dos dados referentes ao 1º bimestre/2021; assim
como nova versão de transmissão do programa SIOPS. O arquivo de estrutura pode ser baixado
no sítio eletrônico do SIOPS, na página do Módulo de Gestores; já o software pode ser baixado
na página de Downloads, ambos exclusivamente por meio do navegador Internet Explorer.
Aproveita-se o ensejo também para transmitir as seguintes instruções em relação ao
preenchimento do sistema:
 Em relação aos Consórcios, para que possa visualizar e fazer o lançamento das
informações, deverá ser executado o seguinte passo a passo:
1- Atualizar o sistema e o arquivo de estrutura;
2- Abrir o cadastro de Instituições;
3- Editar o cadastro de Consórcio, digitando novamente o nome e salvando;
4- Fechar e abrir o sistema.
 Para aqueles que retransmitirem os dados do 6º Bimestre/2020 a partir desta data,
após homologados os dados retransmitidos deverão solicitar ao SIOPS no e-mail
siops@saude.gov.br a atualização do arquivo de estrutura do 1º Bim/2021, a fim de
serem atualizadas as informações retransmitidas.
Para maiores informações, a Coordenação do SIOPS coloca-se à disposição por meio
dos telefones (61)3315-3173/3172/2901/2823, ou ainda, por meio do endereço eletrônico
siops@saude.gov.br.

Atenciosamente,
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(CSIOPS)
Coordenação-Geral de Economia da Saúde (CGES)
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID)

