MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA-EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA SAÚDE, INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO
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Comunicado CSIOPS 06/2019
Capacitação SIOPS Módulo Prático
Turma 01/2019
O Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, por meio da
Coordenação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(CSIOPS), promoverá capacitação para os usuários do SIOPS. O objetivo da
capacitação é habilitar o usuário quanto à utilização do sistema. O treinamento será
realizado em Brasília, com carga horária de 16 horas.

Informações sobre a capacitação:
DATA DA CAPACITAÇÃO: 18 e 19 de junho de 2019.
HORÁRIO: 08:00 às 17:00, com intervalo para almoço.
VAGAS: 60
LOCAL: FIOCRUZ - Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Gleba A, Bloco Educacional – Brasília/DF. CEP: 70.910-900

Requisitos para participar da capacitação:
1. Estar cadastrado no SIOPS ou como Secretário(a) de Saúde ou como
Responsável pelo envio de dados;
2. Entrega da documentação completa (formulário online devidamente preenchido,
com Ofício indicando o participante);
3. O ofício solicitando a vaga deverá ser assinado pelo Chefe do Executivo ou
Secretário de Saúde e deverá constar o nome completo do Participante indicado.

Das Inscrições
As inscrições iniciarão às 00h00min (horário de Brasília) do dia 17/05/2018 e serão
efetuadas – por ordem de chegada dos formulários – até completar o número de 60
vagas.
O cancelamento pelo usuário – depois de confirmada a sua inscrição – deverá ser feito,
no máximo até o dia 03/06/2019, sob pena de, não comparecendo, ficar impossibilitado
de participar da próxima turma.
O formulário deverá ser preenchido e enviado – junto ao Ofício de indicação de
participante – por meio de Formulário eletrônico disponível na página de Publicações
do SIOPS:
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Observações
1. Só será aceito um representante por Ente Federado;
2. É suficiente preencher o formulário de inscrição uma única vez
3. Não serão aceitas inscrições fora do quantitativo de vagas estabelecido ou com
documentação incompleta (ex.: ofício sem assinatura) ou incorreta.
4. A Coordenação do SIOPS confirmará a vaga aos interessados via e-mail. Só
considere a inscrição efetivada após receber o e-mail de confirmação.
5. Não será efetivada inscrição cuja documentação esteja indicando pessoa que não
esteja cadastrada no SIOPS – ou como Secretário de Saúde ou como
Responsável pelo envio de dados.
6. Cabe lembrar que o Ministério da Saúde arcará somente com o treinamento e
certificado. As despesas com passagem, hospedagem, alimentação e outras serão
a expensas do participante.
7. A fim de dar ciência antecipada aos interessados, este comunicado será
publicado no sítio do SIOPS e enviado – via e-mail, em 15 e 16/05/2019 – a
todos os endereços eletrônicos cadastrados no SIOPS com os perfis de “Chefe
do Executivo”, “Secretário de Saúde” e “Responsável pelo Preenchimento”.
Conteúdo Programático:


O que é SIOPS;



Principais Características do SIOPS;



Conceitos Aplicados as Despesas com Ações e Serviços Públicos em Saúde;



Orientações sobre o Preenchimento do Sistema;



Prazos e Penalidades;



Página do SIOPS;



Execução do Sistema;



Críticas e Avisos;



Transmissão e Homologação;



Módulo de Monitoramento das Transferências Constitucionais;



Módulo de Controle Externo;



Relatórios do SIOPS (RREO, Indicadores e outros);



Alterações Previstas para o Sistema.

Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (61) 3315- 3173/3172/2901
ou e-mail siops@saude.gov.br

