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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:00 do dia 04 de dezembro de 2017, no auditório principal da sede da Organização Panamericana 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 da Sra. Ana Cristina da Cunha Wanzeler, Diretora 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 100ª Reunião da
CT/SIOPS; b) Cópia da minuta da Ata da 99ª Reunião da CT/SIOPS; c) Minuta de
Recomendação nº 02 da CTSIOPS; d) Minuta do Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações e Serviços Públicos e Saúde – RREO anexo XII; e) Quadro situacional de entrega dos
anos de 2000 até o 5º bimestre de 2017, referente à alimentação do SIOPS pelos estados,
Distrito Federal e municípios; caneta e pen-drive com a logomarca do evento; e agenda ECOS.
Após café da manhã ofertado aos participantes do evento, o mestre de cerimônia anunciou o
início da reunião, chamando os convidados à formação da mesa de abertura. Sendo estes:






Sr. Antônio Carlos Nardi – Secretário-Executivo do Ministério da Saúde;
Sra. Ana Cristina da Cunha Wanzeler – Diretora do DESID;
Sra. Blenda Pereira – Representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde – CONSASEMS;
Sra. Viviane Rocha de Luiz – Representante do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde – CONASS; e
Prof. Elias Jorge – Ex-diretor do DESID e um dos fundadores do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

Na sequência, cada participante da mesa de abertura fez suas considerações acerca do
panorama da saúde pública no Brasil; da importância do SIOPS como ferramenta de prestação
de contas, transparência à sociedade e apoio ao gestor de saúde; e da CT/SIOPS como instância
de suporte ao Sistema – sempre auxiliando nas evoluções do SIOPS como importante
ferramenta para o SUS como um todo.
Em seguida, a Diretora do DESID, Sra. Ana Cristina da Cunha Wanzeler apresentou a
publicação “Adequação do SIOPS aos Novos Padrões da Contabilidade Pública Brasileira”. A
Diretora fez referência às autoras da publicação – Profª Diana Vaz de Lima e a contadora Srta.
Karla Marisa Barbosa, declarando lançada a publicação, que foi entregue a todos os presentes
por meio de pen-drive ofertado no evento.
Na sequência, a Diretora deu início a uma apresentação sobre a História da CT/SIOPS. Em sua
fala, a Diretora pontuou desde marcos anteriores à própria CT/SIOPS (que ensejaram a
necessidade de criação desse colegiado) – destacando suas atribuições como instância de
suporte ao SIOPS – passando por marcos em que o grupo prestou importantes serviços para a
evolução do sistema.
Após a apresentação da diretora, o mestre de cerimônia convidou, para conduzir a pauta técnica
da reunião, a Sra. Maria Eridan Pimenta Neta, Coordenadora do SIOPS.
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A Coordenadora chamou ao púlpito a Coordenadora-Geral de Economia da Saúde, Sra. Flávia
Martins Farias Nunes, para que esta entregasse ao Prof. Elias Jorge uma placa homenageando-o
por todos os anos de serviços relevantes prestados ao SUS.
Após receber a homenagem, o Prof. Elias disse que um dos maiores privilégios em sua vida foi
ter trabalhado como diretor na área de economia da saúde do Ministério da Saúde, “privilégio
de selecionar e trabalhar com pessoas de excelência e com persistência para fazer as coisas
acontecerem num ambiente em que é difícil dar continuidade às coisas”. Agradeceu a
homenagem e se despediu dizendo que voltará sempre que puder.



Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da Ata da 99ª CT/SIOPS.

Dando prosseguimento à pauta, a Coordenadora do SIOPS pôs em discussão e aprovação a Ata
da 99ª Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em 03/10/2017, submetida previamente à
análise dos membros.
A Ata foi aprovada em todos os seus termos – sem questionamentos ou observações.


Ponto de Pauta: Aprovação da Minuta de Recomendação nº 02/2017, que trata do
Demonstrativo da “Execução dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos com
Disponibilidade de Caixa” e do “Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou
Prescritos para fins de aplicação da Disponibilidade de Caixa conforme Artigo 24,
§§1º e 2º”.

A coordenadora contextualizou que o tema foi discutido anteriormente e o colegiado deliberou
que o SIOPS deve seguir o que está disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. Ela
pontuou que nesta reunião deve ser fechado como será o texto dessa recomendação. Após essa
contextualização, a Coordenadora abriu o tema para perguntas e discussão:
Após discussão entre os membros da CT/SIOPS, restou como encaminhamento introduzir um
texto resumo do que está preconizado no item 3.12.06.06 do MDF, combinado com o disposto
na LC 141 e enviar proposta de texto à CTSIOPS para aprovação da recomendação e, em
seguida, sua publicação.


Ponto de Pauta: Apresentação das discussões realizadas no âmbito da Câmara
Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação
(CTCONF), realizada no período de 23 a 25/10, especialmente, em relação:
o À alteração na apresentação do quadro de Execução de Restos a pagar não
Processados;
o À alteração no anexo 12 (Função – Saúde) do Demonstrativo das Receitas e
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária;
o À alteração na disposição dos quadros de forma que as receitas adicionais
para financiamento da saúde sejam apresentadas após a apuração do
limite.

A Sra. Maria Eridan explicou cada quadro da versão do RREO aprovado na CTCONF,
expondo que houve mudança na ordem de alguns quadros para que fique demonstrada, numa
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sequência lógica, a apresentação da aplicação de recursos mínimos em saúde – que é um dos
principais objetivos do SIOPS. Ela explicou também que, primando pela transparência do dado,
as despesas - tanto despesas com ASPS como não ASPS – serão abertas por subfunção e por
categoria econômica. Até então a informação sobre despesa total era trazida apenas por
subfunção.
Em relação aos Restos a Pagar (RP) não processados inscritos sem disponibilidade financeira, a
Coordenadora lembrou a todos que na 98ª CT/SIOPS, o Ministério Público Federal trouxe
propostas acerca do tema. Entre estas, que fossem levadas em consideração, no cálculo da
aplicação mínima em saúde, as despesas liquidadas com disponibilidade de caixa; além da
possibilidade de que sejam exibidas no RREO informações relativas à despesa paga. À época,
restou como encaminhamento levar proposta de alteração do Manual de Demonstrativos Fiscais
(MDF) à CTCONF.
Seguindo o que foi encaminhado na 98ª CT/SIOPS, o tema foi deliberado na 1ª reunião da
CTCONF, em que restou decidido pela não alteração do disposto no MDF.
Na sequência, a Sra. Maria Eridan abriu o tema para discussão:
A representante da STN, Sra. Cláudia Magalhães, pediu a palavra para pontuar que levará o
tema novamente, em sede de recurso, na reunião da CTCONF de maio de 2018.
Restou como encaminhamento para este ponto de pauta: redigir documento pra subsidiar a
reunião da CTCONF em maio de 2018 e trazer informações desta na reunião da CTSIOPS de
junho de 2018.


Ponto de Pauta: Informes gerais:
o Situação das medidas administrativas da LC nº 141/2012 (Suspensão e
Redirecionamento das Transferências Constitucionais);
o Balanço das Oficinas e Eventos em que a CSIOPS participou no ano de
2017.

Seguindo a reunião, a Sra. Maria Eridan apresentou os informes acerca da situação de aplicação
das medidas administrativas, demonstrando quais entes estavam sujeitos às medidas de
suspensão e de condicionamento de recursos (a apresentação com a situação detalhada foi
enviada aos membros e participantes da CT-SIOPS).
Em seguida, a Coordenadora passou a palavra à Sra. Célia Lima, uma das contadoras da equipe
gestora do SIOPS, para que ela apresentasse o balanço dos eventos dos quais a CSIOPS
participou em 2016 e 2017.
Com a palavra, a contadora agradeceu o apoio dos NEASIOPS, do Conasems, das Associações
de Municípios e do DESID. Em seguida, ela apresentou um panorama do projeto “SIOPS
Itinerante” – que teve início em junho de 2016, com o objetivo de capacitar os profissionais que
lidam diretamente com o registro de informações no SIOPS, destacando os números acerca do
projeto, que: em 2016, alcançou a marca de 913 pessoas capacitadas e 740 municípios
beneficiados em 12 capacitações (05 no Distrito Federal, e 07 em outros estados). Em 2017,
foram 3700 pessoas capacitadas, representando 2723 municípios atendidos pelo projeto por
meio de 36 capacitações (05 no Distrito Federal e 31 nos diversos estados do Brasil). Também
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foi mencionado o fato de, em 2017, a CSIOPS ter atendido a 100% das solicitações de
capacitação.
Finalizando sua apresentação, a Sra. Célia Lima agradeceu a todos e lembrou dos desafios a
serem superados com as mudanças pela qual o sistema passará em 2018..
Após a apresentação, a preposta do Consasems parabenizou a equipe pelo trabalho de viajar
esse país continental disseminando conhecimento acerca do SIOPS e pediu uma lauda dos
estados que foram visitados.
Na Sequência, a Sra. Corah Prado lembrou que há empresas privadas que ministram curso
sobre SIOPS a um preço muito alto. E que essa possibilidade de os entes federados receberem
treinamento do Ministério da Saúde resulta em grande economia para os cofres públicos.
Logo depois, a coordenadora do SIOPS agradeceu à Sra. Célia lima e à Sra. Carla Cavalcanti
pelo empenho. A coordenadora do SIOPS também ressaltou que o projeto não pode parar,
especialmente em 2018, por conta de alterações significativas no sistema. Depois, a
coordenadora agradeceu a toda equipe do SIOPS, destacando que o sistema ainda está longe de
ser o SIOPS desejado; mas que tem melhorado a cada ano.
Em seguida, a coordenadora perguntou se alguém gostaria de falar algo ou fazer algum adendo
– ninguém se manifestou.

Por fim, a coordenadora do SIOPS agradeceu a presença de todos e deu a reunião por
encerrada.
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