Ata da 101ª Reunião Ordinária – CT/SIOPS
06/02/2018.

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:45 do dia 06 de fevereiro de 2018, na sala 315 B do edifício anexo do Ministério da
Saúde, reuniram-se os membros da Câmara Técnica de Orientação e Avaliação do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – CT/SIOPS, sob a coordenação do Sr.
Carlos Eduardo da Silva Sousa, Diretor Substituto do Departamento de Economia da Saúde,
Investimentos e Desenvolvimento, da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde –
DESID/SE/MS.
Procedeu-se à assinatura de lista de presença – a ser encaminhada via e-mail a todos os
participantes – e entrega do material de apoio, composto de: a) Pauta da 101ª Reunião da
CT/SIOPS; b) Cópia da minuta da Ata da 100ª Reunião da CT/SIOPS; c) Cópia dos eslaides da
apresentação acerca das mudanças do SIOPS para 2018; d) Quadro situacional de entrega dos
anos de 2000 até o 6º bimestre de 2017, referente à alimentação do SIOPS pelos estados,
Distrito Federal e municípios.

O Diretor Substituto do DESID abriu a reunião se apresentando aos presentes e propondo uma
rodada de apresentação. Após todos se apresentarem, o Sr. Carlos Eduardo teceu breves
comentários acerca de dois pontos que chamaram sua atenção na 100ª Reunião da CT/SIOPS:
 Restos a Pagar (RP) não processados e a forma como essa informação é demonstrada no
sistema – tema trazido por conta de uma preocupação do Ministério Público Federal e
que ainda segue em discussão; e
 SIOPS Itinerante – o Diretor parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido em 2017
e ressaltou a importância da continuidade das capacitações em 2018.
Em seguida o Diretor substituto encerrou sua participação desejando uma boa reunião a todos e
passou a palavra à Coordenadora do SIOPS, Sra. Maria Eridan Pimenta Neta.



Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da Ata da 100ª CT/SIOPS.

Dando prosseguimento à pauta, a Coordenadora do SIOPS cumprimentou os presentes e pôs
para discussão e aprovação a Ata da 100ª Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em
04/12/2017, submetida previamente à análise dos membros.
Enquanto a ata era analisada pelos membros, a representante do CONASS, Sra. Viviane Rocha
recomendou o envio do documento aos membros do colegiado com maior antecedência.
Após leitura da ata pelos membros presentes, o documento foi aprovado em todos os seus
termos.


Ponto de Pauta: Apresentação das principais alterações contábil/orçamentárias
realizadas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde –
SIOPS que começarão a vigorar a partir do 1º bimestre de 2018.
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Com a palavra, a Sra. Maria Eridan começou sua fala apresentando as alterações efetuadas no
sistema para o exercício de 2018, mostrando mudanças visíveis ao usuário: como mudanças na
planilha de receitas e inclusão da despesa por fonte de recursos; e também mudanças internas,
que acarretarão em ganho de desempenho e economia de dados trafegados no sistema. A
Coordenadora expôs que o sistema vem passando por mudanças e aperfeiçoamentos desde o
advento da Lei Complementar 141/2012 e que, em 2018, haverá alterações em sua estrutura de
captação de dados. O sistema passará a captar a informações de despesas a partir da fonte de
recursos e por subfunção – resultando na inclusão de várias planilhas no sistema, uma para cada
fonte de recursos. Isso proporcionará informação muito mais detalhada no SIOPS –
principalmente quanto à destinação do recurso.
A Coordenadora do SIOPS falou sobre a preocupação de entidades como o CONASS e o
CONASEMS quanto à dificuldade de se inserir dados em saúde no nível de detalhe exigido
pelo sistema. Ela pontuou que os entes federados já trabalham com esse nível de detalhe a
muito tempo, pois o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)
tem em sua estrutura a declaração de despesas por fontes de recursos desde sua criação, em
2004.
A coordenadora também ressaltou que será produzido e publicado material didático acerca das
mudanças no SIOPS 2018.
No decorrer da apresentação houve discussões entre os membros e questionamentos dos
participantes, e a Sra. Maria Eridan respondeu a todos.
Obs.: o arquivo com a apresentação sobre as mudanças do SIOPS foi enviado, via e-mail, a
todos os membros da CT/SIOPS.


Ponto de Pauta: Interoperação entre o SIOPS e o CAUC – Sistema Auxiliar para
as Transferências Voluntárias. Novas regras a partir do 1º bimestre de 2018.

A Coordenadora do SIOPS explicou que, a partir de 2018, o Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias – CAUC – sistema da Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
passará a considerar as informações bimestrais do SIOPS a fim de registrar a adimplência com
relação ao item 3.2 – Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.
A representante da STN, Sra. Cláudia Magalhães, pediu a palavra e expôs que, até 2017, o
CAUC exigia a publicação do RREO e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) no SICONFI, ou
uma declaração de que houve a publicação desses relatórios (em diário oficial, por exemplo).
No final de 2016 houve uma mudança na LRF (LC 156/2016 incluiu o §2º no Art. 48 da LRF)
em que ficou determinado que a STN, como órgão central de contabilidade da União, definiria
o formato e a periodicidade do envio de dados à STN. Na regulamentação desse formato, ficou
definido por exigir a declaração do RREO no SICONFI – algo que não era obrigatório.
Entretanto, o RREO no SICONFI não possui demonstrativos de saúde nem de educação. Para o
RREO ser completo é preciso que sejam lidas informações do SICONFI, do SIOPE e do
SIOPS.



Ponto de Pauta: Informes gerais:
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Seguindo a reunião, a Sra. Maria Eridan apresentou a situação de transmissão dos dados do
SIOPS 6º bimestre/2017 para Estados e Municípios. Até o momento, 9 estados e 2495
municípios já haviam declarado os dados do SIOPS 6º bim/2017. A coordenadora do SIOPS
também expôs que várias entidades (Conass, Conasems, CNM) estão colaborando na
divulgação de informações sobre a necessidade de entrega tempestiva dos dados do SIOPS.
Acerca da situação das medidas administrativas, o Estado do Rio de Janeiro e seis municípios
estão cumprindo medida de condicionamento de recursos, totalizando um montante de R$
1.308.676.953,32 não aplicados em ASPS em exercícios anteriores.
Quanto à suspensão de recursos, na presente data não há entes federados cumprindo tal medida.
Em seguida, foi passada a agenda de oficinas confirmadas para os meses de fevereiro a maio.
Por fim, a coordenadora do SIOPS agradeceu a presença de todos, convidou os participantes
para a próxima reunião – que ocorrerá em 03/04/2018, e deu a reunião por encerrada.

3
SE/DESID/CGES/CSIOPS

