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04/12/2018.

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE
ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SIOPS (CT/SIOPS).
Às 09:30 do dia 04 de dezembro de 2018, no Ministério da Saúde, Edifício Sede,
Sobreloja, Sala 215, 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
Petrônio Pires de Paula
Paulo César da Fonseca Malheiro
Wesley Rodrigues Trigueiro
Márcia S. Brandão
Andréa F. Arantes Maciel
José Menezes Neto
João Carlos Pereira
Edina Duarte Lima
Viviane Rocha de Luiz

Instituição
ATRICON
CSIOPS
CSIOPS
CGPO/SAS
CGPO/SAS
CGOF/SPO
CAORC/SPO
CAORC/SPO
CONASS

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 106ª Reunião
da CT/SIOPS; b) Minuta da Ata da 105ª Reunião da CT/SIOPS; c) Minuta Resultado votação
eletrônica da alteração do anexo 12 RREO – Saúde; d) Quadro situacional de entrega dos anos
de 2000 até o 5º bimestre de 2018, referente à alimentação do SIOPS pelos estados, Distrito
Federal e municípios.


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

O Coordenador substituto colocou para discussão e aprovação a Ata da 105ª
Reunião Ordinária da CT/SIOPS, ocorrida em 02/10/2018, 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: SIOPS 2018 - Disponibilização

Com a palavra, o Coordenador substituto comunicou que em 29/10/2018 foi
disponibilizada versão de transmissão do SIOPS – a fim viabilizar a transmissão e homologação
dos dados de receitas totais e despesas em saúde – com os arquivos de estrutura de
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preenchimento dos 1º, 2º e 3º bimestres de 2018; em 30/10/2018 foi disponibilizado o arquivo
de estrutura de preenchimento do 4º bimestre de 2018; e em 31/10/2018 foi disponibilizado o
arquivo de estrutura de preenchimento do 5º bimestre de 2018. Sendo que ainda está
pendente a disponibilização de algumas consultas públicas e alguns relatórios – referentes ao
exercício 2018 – a serem exibidos no sítio do SIOPS.
O Coordenador Substituto informou também que, após a disponibilização da
versão do SIOPS, algumas inconsistências têm sido detectadas no programa de preenchimento
e tais inconsistências vêm sendo rapidamente corrigidas a medida que são detectadas.
____________________________________
Na sequência, compareceram à reunião representantes da Secretaria de
Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde (SPO) a fim de prestar esclarecimentos com
relação a diferenças entre o RREO da União homologado no SIOPS e o RREO publicado pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O assessor técnico do SIOPS, Sr. Paulo Malheiro, pontuou
que este item não entrou na pauta da reunião porque a CSIOPS não recebeu confirmação de
presença da SPO. Em resposta, o representante da SPO – Sr. João Carlos Pereira – disse que
poderia prestar esclarecimento acerca do tema e, depois, gostaria de conversar também sobre
a homologação dos dados da União no SIOPS. O Sr. Paulo Malheiro disse que poderiam
conversar; mas que ficasse claro que – mesmo prestados esclarecimentos nesta reunião – a SPO
poderia ser convidada novamente para conversar sobre tal diferença no RREO.
Em seguida, a fim de contextualizar os membros presentes à reunião, o Sr.
Wesley Trigueiro explicou que o representante do IPEA questionou diferenças entre o anexo da
saúde do RREO homologado no SIOPS e o anexo da saúde do RREO publicado pela União (por
meio da STN). Havia divergências de valores de Restos a Pagar (RP) entre os dois documentos.
Razão pela qual seria recomendável que estivessem presentes representantes da SPO-MS e da
STN.
Com a palavra, o Sr. João Carlos explicou que a diferença entre os documentos
se deve a montantes referentes a RP cancelados de despesas com saúde que a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF) não considera como ASPS. Assim, tais montantes de RP cancelados
não são repostos pela União. Segundo o representante da SPO, os critérios para reposição de
RPs tem sido:
 RPs cancelados exercícios anteriores à vigência da LC141/2012 não são repostos;
 A partir da vigência da LC141/2012 (exercício 2013), são repostos RPs cancelados de
despesas consideradas como ASPS (IDUSO6)
 RPs cancelados referentes a Despesas com saúde com “IDUSO0” não são repostos.

Na sequência, o Sr. João Carlos manifestou preocupação da SPO com a ausência,
no relatório do SIOPS, de campo para demonstração de valor referente a Reserva de
Contingência. Em resposta, o Sr. Wesley Trigueiro comunicou que já havia entrado em contato
com a STN a respeito do assunto e que o campo de “Reserva de Contingência” será incluído
no anexo do RREO da União.
______________________________
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Ponto de Pauta: Informes gerais

Seguindo a reunião, o coordenador Substituto apresentou a situação das
medidas administrativas, demonstrando: quais entes federados estavam sujeitos à penalidade
de condicionamento ou suspensão de recursos; a situação de homologação dos dados do SIOPS
por todos os entes federados no exercício 2018; e a agenda de capacitações dentro do projeto
SIOPS Itinerante.
O coordenador substituto também informou sobre votação eletrônica –
realizada no âmbito da Câmara técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da
Federação (CTCONF), ocorrida entre os dias 09 e 16 de novembro de 2018 – acerca do
adiamento da alteração no modelo do Anexo da Saúde do RREO. A votação foi realizada devido
a dificuldades de desenvolvimento no SIOPS, em tempo hábil, do novo modelo do RREO –
publicado na 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). O resultado da votação foi
favorável ao adiamento das alterações no modelo do Anexo 12 – Demonstrativo do RREO. Por
conta disso, as alterações no RREO programadas para serem realizadas no ano de 2019 foram
adiadas para o ano 2020.

Metas e Desafios 2019
Em seguida, o coordenador substituto fez uma exposição sobre as metas da
Coordenação do SIOPS para o ano de 2019 (a apresentação será enviada aos membros da
CT/SIOPS).
Após a fala do Coordenador substituto, a representante do CONASSS, Sra.
Viviane Rocha, pontuou que é necessário revitalizar a Câmara Técnica do SIOPS. Em resposta, o
coordenador substituto disse que – a fim de atualizar a lista de membros deste colegiado – foi
encaminhado às entidades membros um documento solicitando que seja designado
representante e suplente para participação das reuniões da CTSIOPS.




Ponto de Pauta: Temas para a próxima reunião

Dando sequência à reunião, o Sr. Wesley Trigueiro perguntou se alguém gostaria
de sugerir tema de pauta para as próximas reuniões. O coordenador substituto pontuou
também que, na 105ª reunião, foi solicitado que se trouxesse para discussão o indicador 3.2 do
Distrito Federal. Esse ponto não foi trazido devido ao fato de já haver uma expectativa de baixa
participação dos membros da CTSIOPS na 106ª Reunião.
A representante do CONASS sugeriu que se dê início a discussão dos indicadores
do SIOPS. Mesmo que isso não ocorra já na próxima reunião, o assunto já deve ser pensado.



Encerramento

Por fim, o coordenador substituto desejou um feliz 2019 aos membros do
colegiado, convidou todos para a próxima reunião, a ocorrer em 05/02/2019, e deu a 105ª
reunião da CT/SIOPS por encerrada.
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