Ata da 105ª Reunião Ordinária – CT/SIOPS
02/10/2018.

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:30 do dia 02 de outubro de 2018, no Ministério da Saúde, Edifício Sede,
3º andar, Mini Auditório da Secretaria Executiva, 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 do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – CSIOPS.
Compareceram à reunião:
Nome
Blenda Leite Saturnino Pereira
Paulo César da Fonseca Malheiro
Wesley Rodrigues Trigueiro
Paola Paiva Mourão Crespo
Sérgio Piola
Viviane Rocha de Luiz
Rodrigo Pucci de Sá e Benevides
Cláudio Menezes
Andréa F. A. Maciel
Cláudia Magalhães D. R. de Sousa

Instituição
CONASEMS
CSIOPS
CSIOPS
CSIOPS
ABRES
CONASS
IPEA
CGPLAN/SGTES
CGPO/SAS
STN/MF - Seconf

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 105ª Reunião
da CT/SIOPS; b) Minuta da Ata da 104ª Reunião da CT/SIOPS; c) Minutas questionamentos
Ministério Público Federal - MPF.


Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da Ata da 104ª Reunião Ordinária da
CT/SIOPS de 07/08/2018.

O Coordenador substituto do SIOPS se apresentou e, logo em seguida, colocou
para discussão e aprovação a Ata da 104ª Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em
07/08/2018, submetida previamente à análise dos membros.
Após leitura da ata pelos membros presentes, o documento foi aprovado em
todos os seus termos.
Após a aprovação da ata, a pedido da Sra. Diretora do DESID, Sra. Ana Cristina
da Cunha Wanzeler, o Coordenador substituto leu o seguinte comunicado:
“Informo que, em relação à indisponibilidade do SIOPS, todas as medidas que estavam
ao alcance deste departamento foram tomadas. É importante destacar que desde março de 2017 o
DATASUS encontra-se de posse das regras de negócios do sistema 2018, enviadas pela Coordenação
do SIOPS. Ademais, em vários momentos, o departamento atuou de forma proativa buscando resolver
e/ou minimizar os impactos da ausência de sistema.
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Recentemente, o Departamento foi instado a se manifestar sobre a indisponibilidade do
sistema em reunião na CIT. Ocorre que, em audiência com o Sr. Secretário Executivo, pela questão
envolver duas áreas (DESID e DATASUS) que estão sob responsabilidade do SE, ficou decidido que o
próprio Secretário exporia os motivos pelos quais o sistema encontrava-se indisponível.
Em sendo assim, é importante deixar claro que não houve recusa pelo MS ou por este
Departamento em comparecer à reunião, apenas respeito à hierarquia do próprio órgão.
Ressalte-se, ainda, que essa gestão confia nas equipes técnicas e entende que a
participação da Direção nas reuniões das Câmaras Técnicas do SIOPS e do BPS só se tornam
necessárias se provocadas por algum dos membros e/ou houver temas cujas decisões não tenham
caráter técnico.
O DESID deseja a todos uma excelente reunião!
Obrigada!
Ana Cristina da Cunha Wanzeler
Diretora do DESID”

Na sequência o Sr. Wesley Trigueiro abriu espaço para quem quisesse fazer
alguma consideração.
Após as considerações de alguns membros, principalmente no tocante a baixa
frequência dos membros deste colegiado às reuniões, restou encaminhado o envio de
solicitação às entidades membros da CT/SIOPS a fim de que sejam designados representantes e
suplentes para participar das reuniões; assim como a atualização da lista de membros no sítio
do SIOPS.



Ponto de Pauta: Interoperação SIOPS X CAUC – item 3.2

O Coordenador substituto explicou que o sistema CAUC não apresentará
informações do SIOPS para fins de demonstração do item do Item 3.2 – envio do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária. Os dados bimestrais do SIOPS – referentes aos
exercícios anterior e atual – só serão considerados para fins de verificação do item 3.2 do
CAUC após a normalização na disponibilidade do SIOPS. Em seguida, o Coordenador
substituto demonstrou alguns exemplos de situações possíveis de serem demonstradas pelo
item 3.2 do CAUC (os eslaides foram encaminhados aos membros do colegiado).



Ponto de Pauta: Situação de desenvolvimento SIOPS2018 – atraso disponibilização
versão transmissão

Com a palavra, o Coordenador substituto contextualizou o que fora informado
sobre o mesmo ponto de pauta na 104ª reunião da CT/SIOPS: para além das profundas
mudanças efetuadas no SIOPS; com o encerramento do contrato entre o Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) e a fábrica de software, houve uma desmobilização da equipe
de desenvolvimento – o que resultou na interrupção dos trabalhos de desenvolvimento do
Sistema, sendo atendidas apenas demandas em garantia.
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Ainda com a palavra, o Sr. Wesley Trigueiro comunicou que em setembro
começou a viger um novo contrato entre DATASUS e fábrica de software. Alguns profissionais
de desenvolvimento foram contratados e os trabalhos de desenvolvimento do SIOPS 2018 estão
sendo retomados gradativamente. Atualmente a equipe gestora da CSIOPS está testando as
funcionalidades internas do sistema a fim de mitigar os riscos de inconsistências ao
disponibilizar nova versão do SIOPS.
Em seguida o representante do IPEA, Sr. Rodrigo Benevides, perguntou se os
municípios que já haviam iniciado o procedimento de transmissão teriam que informar os
dados novamente. O coordenador substituto explicou que acredita que isso não será necessário,
pois – uma vez transmitidas – as informações ficam na base de dados do Sistema e, caso o
usuário encontre inconsistências – este pode solicitar retransmissão a qualquer tempo.
Ainda com a palavra, o Sr. Rodrigo Benevides perguntou se a recomposição da
equipe de desenvolvimento foi total ou parcial; assim como se houve mudanças nos membros
da equipe de desenvolvimento. Em resposta, o Coordenador Substituto pontuou as pessoas que
foram contratadas pela nova fábrica de software são pessoas que já atuavam no
desenvolvimento do SIOPS; pontuou também que – segundo informações do DATASUS –
muito provavelmente a equipe de desenvolvimento diminuirá. O Coordenador substituto
também pontuou que não compete à CSIOPS indicar pessoas para execução de atividades de
desenvolvimento, vez que o desenvolvimento da ferramenta compete ao DATASUS; entretanto
a CSIOPS sempre destaca o conjunto de conhecimento da equipe de desenvolvimento que ali se
encontra atualmente. Para além disso, a CSIOPS encaminha as solicitações e cobra resultados
em busca do funcionamento do Sistema.
Dando continuidade ao ponto de pauta, o Sr. Wesley Trigueiro informou que
ainda não há uma previsão exata para disponibilização do SIOPS e que solicitou ao DATASUS
a elaboração de um cronograma a fim de definir um prazo para entrega do Sistema. Apesar de
não possuir previsão exata, o Coordenador Substituto disse acreditar que até o final de outubro
o SIOPS 2018 deve estar disponibilizado.



Ponto de Pauta: Aplicativo “Onde está o dinheiro da Saúde?”

Seguindo a reunião, O Sr. Wesley Trigueiro apresentou o aplicativo “Onde está
o Dinheiro da Saúde” – desenvolvido pela FioCruz-PE. O Coordenador Substituto explicou que
trouxe o aplicativo ao conhecimento de todos por serem apresentadas nele informações do
SIOPS com a proposta de trazer as informações de forma menos técnica e mais simplificada ao
cidadão – para que este possa ter mais informação acerca dos gastos em saúde. Em seguida foi
executada uma demonstração das informações apresentadas pelo aplicativo e suas
funcionalidades – como a possibilidade de se fazer comparação entre os gastos dos entes
federados.
O Coordenador Substituto comunicou que o aplicativo está em versão beta e
que, segundo os elaboradores do programa, até o final de 2018 se espera ter disponibilizada
uma versão com informações dos Estados; e, na próxima Conferência da Saúde, lançar a versão
com informações de todos os entes, inclusive da União.



Ponto de Pauta: Informes gerais

O Coordenador Substituto expôs a situação das medidas administrativas,
apresentando informe demonstrando quais entes federados estavam sujeitos à penalidade de
condicionamento ou suspensão de recursos. O Sr. Wesley Trigueiro também informou aos
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membros do colegiado da retomada das capacitações dentro do Projeto SIOPS Itinerante.
Foram apresentadas as próximas capacitações a serem executadas em 2018 e destacado que já
há solicitações para treinamentos em 2019.
Na sequência, o Coordenador Substituto apresentou dois ofícios advindos do
Ministério Público Federal (MPF) – regionais dos Estados do Espírito Santo e da Bahia – com
questionamentos acerca do atraso na disponibilização do SIOPS 2018. O Coordenador
Substituto explicou que os questionamentos foram respondidos pela Coordenação do SIOPS e
que o DATASUS também foi instado a se manifestar acerca do assunto.



Ponto de Pauta: Temas para a próxima reunião

Dando sequência à reunião, o Sr. Wesley Trigueiro expôs que começará a trazer
esse ponto de pauta com a finalidade de ouvir os membros do colegiado sobre o que pode ser
trazido à tona a cada reunião.
Nessa linha, o Sr. Rodrigo Benevides mencionou o fato de que os dados do
RREO da União estão divergentes do repassados pela Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento (SPO) e que os dados corretos realmente são os do RREO.
A representante do CONASEMS sugeriu que, na próxima reunião, estivesse
presente um representante da SPO para que se pronunciasse, na CTSIOPS, em relação a essas
divergências.
O Sr. Rodrigo Benevides solicitou também que seja discutido em Câmara
Técnica a metodologia de demonstração do indicador 3.2 do Distrito Federal.

Por fim, O Sr. Wesley Trigueiro encerrou a reunião e agradeceu a presença de
todos, convidando-os para a próxima reunião do colegiado a realizar-se no dia 04/12/2018.



Encaminhamentos
o Encaminhar documento aos membros da câmara técnica a fim de atualizar a lista
de membros e suplentes do colegiado.
o Convidar a SPO para deliberação sobre diferenças entre o valor de aplicação em
ASPOS constante do RREO da União e os valores declarados pela União no
SIOPS - (a ser ponto de pauta da próxima CTSIOPS).
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