Ata da 108ª Reunião Ordinária – CT/SIOPS
02/04/2018.

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:30 do dia 02 de abril de 2019, no Ministério da Saúde, Edifício Sede,
Sobreloja, Sala 125, 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. Wesley Rodrigues Trigueiro – coordenador substituto da Coordenação do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – CSIOPS.
Compareceram à reunião:
Nome
Carlos Ocké
Sandro Gerardi
Renata Zanotta
Cézar M. Cerqueira
Letisa C. Dalla Nora
Celia Rodrigues de Carvalho
Blenda Pereira
Ariadne G. M. Bonvino
Cláudio Menezes
Carlos Eduardo da Silva Sousa
Rodrigo Pucci de Sá e Benevides
Viviane Rocha de Luiz
Cláudia Magalhães

Instituição
ABRES
SGEP
CFC
DAF/SCTIE/MS
DAF/SCTIE/MS
SIOPS
CONASEMS
CGPLAN/SVS/MS
SGTES
FNS/SE/MS
IPEA
CONASS
STN/ME

Foi efetuada assinatura de lista de presença – a ser encaminhada via e-mail a
todos os participantes – e entregue material de apoio, composto de: a) Pauta da 108ª Reunião
da CT/SIOPS; b) Minuta da Ata da 107ª Reunião da CT/SIOPS; c) Minuta da portaria MS
339/2019; d) Minuta Comunicado CSIOPS 003/2019 e) Quadro situacional de entrega dos
anos de 2000 até o 6º bimestre de 2018, referente à alimentação do SIOPS pelos estados,
Distrito Federal e municípios.


Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da Ata da 107ª Reunião Ordinária da CT/SIOPS
de 04/02/2019.

O Coordenador substituto colocou para discussão e aprovação a Ata da 107ª
Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em 05/02/2018, submetida previamente à análise
dos membros.
Após leitura da ata pelos membros presentes, o documento foi aprovado em
todos os seus termos.


Ponto de Pauta: Publicação da Portaria MS nº 339/2019 e suas implicações
1

SE/DESID/CGES/CSIOPS

Ata da 108ª Reunião Ordinária – CT/SIOPS
02/04/2018.

Com a palavra, o Coordenador substituto pontuou a Portaria MS 339/2019
prorrogou o prazo para envio dos dados do SIOPS 6º bimestre de 2018 para até 31/03/2019.
Com essa prorrogação, levando em consideração o disposto no Decreto 7827/2012 – que
estabelece que, após o prazo para envio dos dados do SIOPS 6º bimestre (neste caso,
31/03/2019) deve ser emitida notificação automática aos gestores dos entes que ainda não
homologaram os dados, comunicando que caso não haja homologação das informações até
30 dias da referida notificação – ou seja, até 30/04/2019 – o entes federados que não
houverem efetuado a homologação dos dados estarão sujeitos às penalidades de suspensão
ou condicionamento de recursos.
Em seguida, a representante do CONASS – Viviane Rocha – comunicou que
gestores que homologaram os dados também estão recebendo notificação.
O Coordenador substituto se comprometeu a verificar a situação apontada pelo
CONASS.
Depois, a representante do CONASS pontuou que antes o colegiado fora
comunicado que seria publicado um Decreto, e não uma Portaria. Em resposta, o Sr. Wesley
Trigueiro respondeu que houve uma proposta de decreto que chegou a ser enviada ao
Ministério da Economia; entretanto essa proposta não andou. Então, no dia 28/02/2019 foi
publicada a referida Portaria.


Informes gerais:
Na sequência foram apresentados pelo coordenador substituto do SIOPS os
seguintes informes:
o SIOPS 2019 1º bimestre – disponibilização.
Coordenador substituto comunicou que o arquivo de preenchimento do SIOPS 1º
bimestre de 2019 ainda não está em produção; mas será disponibilizado em breve.
Também foram apresentados informes sobre:
o SIOPS 2018 – Situação homologação dados bimestrais;
i. Municípios: até esta data 80,9% dos Municípios homologaram dados do
6º bimestre 2018; e
ii. Estados: até esta data, 77,7% dos Estados homologaram dados do 6º
bimestre 2018.
o Situação das medidas administrativas da LC nº 141/2012 (Suspensão e
Redirecionamento das Transferências Constitucionais);
Foi exibida lista dos entes federados que cumprem medida
administrativa de redirecionamento de recursos por conta de não
aplicação em ASPS do percentual mínimo exigido em Lei. E foi
informado que não há até esta data entes cumprindo medida de
suspensão de Transferências Constitucionais.
o Cronograma de Eventos com participação da CSIOPS;
Foram informados os eventos com participação do SIOPS

OBS: todas as informações foram encaminhadas – via e-mail – aos membros do colegiado.
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Seguindo a reunião, o representante do Fundo Nacional de Saúde - FNS, Sr.
Carlos Eduardo Sousa, pontou que o Ministério da Saúde vem passando por auditoria do
Tribunal de Contas da União (TCU) e pode ser que seja lançada uma recomendação ou
determinação do TCU visando atende alguns pontos: como a alimentação bimestral,
alimentação do sistema de acordo com o disposto na Portaria MS 3992/2017, e integração do
sistema com a Matriz de Saldos Contábeis (MSC), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O
representante do FNS sugeriu que a temática “integração SIOPS X MSC” seja trazida a cada
reunião da Câmara Técnica.
O Coordenador Substituto respondeu que a equipe gestora do SIOPS está
ciente da situação e que já está sendo trabalhado em um esboço de cronograma para
integração, de forma gradativa, do SIOPS com a MSC. Entretanto é necessário conversar com
a STN e com o DATASUS a fim de alinhar as tratativas nesse sentido.
O representante da ABRES, Sr. Carlos Okcé, pontuou sobre a importância de a
CT-SIOPS apoie – expressamente, junto à Secretaria-Executiva do Ministério – o SIOPS no
sentido de ampliar seus recursos – financeiros e organizacionais – com vista a atender os
objetivos citados.


Registro de despesas cuja origem dos recursos seja de Emendas Parlamentares
Individuais;
O Coordenador substituto explicou que este tema começou a ser discutido na
última reunião do colegiado, a fim de melhorar a qualidade da informação de emendas
parlamentares declaradas no SIOPS. Pois se trata de montante considerável.
Na sequência, a representante da STN, Sra. Cláudia Magalhães, fez uma
contextualização acerca do tema, pontuando o que se tem de informação hoje e da
necessidade de se identificar as transferências por emenda para calcular a receita corrente
líquida (RCL).
Após várias intervenções e considerações dos membros, não se chegou a um
consenso e o tema será trazido novamente à próxima reunião.


Ponto de Pauta: Temas para a próxima reunião *





Apresentar Matriz de Saldos contábeis - MSC
Trazer informes sobre o cronograma de integração MSC x SIOPS

Encerramento

Por fim, o coordenador convidou todos para a próxima reunião, a ocorrer em
03/06/2019, e deu a 108ª reunião da CT/SIOPS por encerrada.
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