Ata da 103ª Reunião Ordinária – CT/SIOPS
05/06/2018.

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:45 do dia 05 de junho de 2018, na sala de reuniões do hall do 3º andar do
edifício Sede 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. Vitor Hugo Tocci Lima, Economista da Coordenação do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – CSIOPS.
Compareceram à reunião:
Nome
Viviane Rocha de Luiz
Francisco Djalma C. Melo
Léa Aparecida Ribeiro
Carlos Eduardo da S. Sousa
Roseilton Santana
Cláudio Menezes
Roberta Trajano
Valéria Alcântara
Petrônio Pires de Paula
Carla Rúbia Florêncio Tardivo
Diego Diniz Lopes
Vitor Hugo T. Lima
Sérgio F. Piola
Cláudia Magalhães

Instituição
CONASS
FNS
FNS
FNS
CGPO / SAS
CGPLAN/CGESTS
MPF/PFDC
SIOPS
TCM-GO / ATRICON
DESID/SE
SIOPS/DESID
SIOPS/DESID
ABRES
STN/CTCONF

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 103ª Reunião
da CT/SIOPS; b) Minuta da Ata da 102ª Reunião da CT/SIOPS; c) Minuta do Comunicado
STN nº 34/2018 – Comprovação do Inciso XIX, item 2 do Art. 22 da Portaria Interministerial
nº 424/MPDG/MF/CGU, de 30 de dezembro de 2016; 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.


Ponto de Pauta: Discussão e aprovação da Ata da 102ª Reunião Ordinária da
CT/SIOPS de 03/04/2018.

O Sr. Vitor Hugo abriu a reunião se apresentando aos presentes e propondo uma
rodada de apresentação. Após todos se apresentarem, foi posta para discussão e aprovação a
Ata da 102ª Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em 03/04/2018, submetida previamente
à análise dos membros.
Após leitura da ata pelos membros presentes e a necessidade de pequenas
alterações, com base em observações efetuadas pelos membros do colegiado, o documento foi
aprovado em todos os seus termos.
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Ponto de Pauta: Apresentação das discussões realizadas no âmbito da Reunião da
Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação
(CTCONF), realizada no período de 08 a 10/05 – especialmente em relação à
solicitação de alteração do quadro de acompanhamento da execução dos Restos a
Pagar para que seja controlada também a execução dos restos a pagar
processados.

Seguindo a reunião, O Sr. Vitor Hugo explicou que trouxe este ponto de pauta
devido um dos pontos de pauta da Reunião da Câmara Técnica de Normas Contábeis e de
Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF), realizada no período de 08 a 10/05 – em que
se solicitou a alteração do quadro de acompanhamento da execução dos Restos a Pagar (RP)
para que seja controlada, também, a execução dos restos a pagar processados.
Na sequência, o economista do SIOPS passou a palavra à representante da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) Sra. Cláudia Magalhães, quem participou da referida
reunião, e ela fez uma explanação sobre a abordagem do tema no referido evento, assim como
do resultado do debate – em que foi aprovada alteração no Demonstrativo das Receitas e
Despesas com ASPS para que, a partir de 2019, seja controlado também os RP não
processados.
Após discussão entre os presentes, restou como encaminhamento – para o
exercício de 2019 – a alteração do quadro de acompanhamento da execução dos (RP) para que
se controle também a execução dos (RP) processados, como definido na 25ª CTCONF.



Ponto de Pauta: Apresentação de Comunicado acerca da verificação, junto ao
CAUC, do cumprimento do requisito referente ao envio do anexo XII do RREO.

A fim de manter o colegiado informado em relação às regras de verificação das
informações do SIOPS junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias (CAUC) – o Sr. Vitor Hugo apresentou o Comunicado STN nº 34/2018, que dispõe
a respeito da verificação da apresentação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
(RREO).
No referido comunicado é explicado que o CAUC ainda não verifica o
cumprimento do envio do anexo 12 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS) do
RREO, e que a verificação dessas informações deve ser feita pelo concedente junto ao
Ministério da Saúde, por meio de consultas ao SIOPS.
No entanto, como o programa bimestral do SIOPS 2018 ainda não foi
disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a Coordenação do SIOPS emitiu comunicado,
publicado em seu sítio, esclarecendo tal ponto – qual seja:
Comunicado CSIOPS 06/2018 - Atraso na disponibilização do programa SIOPS 2018



Ponto de Pauta: Retomada da discussão sobre o cômputo de Restos a Pagar pagos
no exercício seguinte, que não foram contabilizados na aplicação em ASPS no
exercício de emissão de empenho por ausência de disponibilidade de caixa ao final
do exercício (encaminhamento 102ª CTSIOPS).
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Seguindo a reunião, o Sr. Vitor Hugo retomou a discussão sobre o cômputo de
Restos a Pagar pagos no exercício seguinte, que não foram contabilizados na aplicação em
ASPS no exercício de emissão de empenho por ausência de disponibilidade de caixa ao final do
exercício que foi iniciada na 102ª CTSIOPS. Em seguida, foi apresentado aos presentes um
exemplo de situação de despesa inscrita com RP não processado em determinado exercício e
pago neste mesmo exercício. No entanto, tal valor não contou para aplicação do mínimo no
exercício anterior. Logo após apresentar o exemplo, o Economista explicou a ausência de
previsão legal e citou o art. 24 da LC 141/2012 – que trata do cálculo do mínimo aplicado em
ASPS.
Após discussão entre os presentes, restou como encaminhamento manter o
cálculo atual do sistema – que não prevê a aplicação do cômputo de Restos a Pagar Inscritos
sem disponibilidade de caixa pagos no exercício seguinte, que não foram contabilizados na
aplicação em ASPS no exercício – por não haver dispositivo legal para tal controle.



Ponto de Pauta: Informes gerais:

Seguindo a reunião, O Sr. Vitor Hugo comunicou que a disponibilização das
versões bimestrais do SIOPS 2018 está atrasada e que a equipe da CSIOPS está trabalhando em
conjunto com a equipe de desenvolvimento do DATASUS-RJ para disponibilizar o sistema o
mais rápido possível. Destacou também que foram tomadas as devidas providências para que
nenhum ente federado tenha prejudicado o recebimento de transferências por conta do atraso na
disponibilização das versões.
Na sequência, O Sr. Vitor Hugo apresentou os informes acerca da situação de
aplicação de medidas administrativas, demonstrando quais entes estavam sujeitos à penalidade
de condicionamento ou suspensão de recursos (a apresentação detalhada foi enviada aos
membros e participantes da reunião).
Em seguida foi apresentado o cronograma dos eventos e oficinas com presença
confirmada da CSIOPS (o detalhamento do cronograma foi enviado aos membros e
participantes da reunião) e o convite para o I Simpósio de Economia da Saúde, a ocorrer em 19
e 20/06/2018, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília.
Por fim, O Sr. Vitor Hugo encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos,
convidando-os para a próxima reunião do colegiado a realizar-se no dia 07/08/2018.
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