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385  PREFEITURAS 

O valor é uma fatia do passivo de R$ 1,1 bilhão herdado pela atual 

administração estadual. Deste total, R$ 162,7 milhões estão empe-

nhados e pagos em 16 parcelas, conforme anúncio do governador 

Eduardo Leite. O montante não empenhado deve ser quitado por 

meio de um projeto de lei a ser elaborado pelo governo ainda no 

segundo semestre deste ano.   Clique aqui e saiba mais

TÊM QUITADA DÍVIDA HISTÓRICA
De uma só vez, a administração estadual quitou uma dívida que já 

vinha se arrastando há mais de 5 anos. Em 11 de junho, foram deposi-

tados R$ 14,5 milhões na conta de 385 prefeituras, pagando dívida 

empenhada referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, cujo mon-

tante serve para manter programas como o SAMU, por exemplo. 

DESPESAS EMPENHADOS
EMPENHO

SEM 
TOTAL

Municípios 162,7 480,5 643,1

públicos

Hospitais 
93,1 132,2 225,3

(medicamentos)

Fornecedores
217,4 25 242,4

Manutenção 7 0 7

Consulta 

Popular (2018)
7,7 0 7,7

TOTAL 488 637,7 1.125,5

PASSIVO BILIONÁRIO

Dívida da Saúde de 2014 a 2018 (em R$ milhões)
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https://youtu.be/BNGAifUzsoE
https://saude.rs.gov.br/governo-anuncia-repasse-de-r-65-5-milhoes-para-municipios-e-hospitais
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GABINETE DE PORTAS ABERTAS

estes seis meses, por orientação do Governo do Estado, a NSecretaria da Saúde esteve de portas abertas a todos os 

gaúchos, independentemente de posição política, soci-

al, sindical ou qualquer outra. A secretária Arita realizou 180 reu-

niões com prefeitos, 73 com deputados estaduais ou federais 

(claro que alguns nomes se repetiram ao longo do semestre), 174 

agendas com vereadores gaúchos e 203 encontros com a partici-

pação de entidades (hospitais, associações, fundações, sindica-

tos, federações, controle social etc). Todos tiveram voz ativa nas 

reuniões, protagonizando a construção de soluções coletivas 

para o enfrentamento dos problemas.

ra d u a d a  e m  S e r v i ço 

GSocial pela Universidade 

d e  P e l o t a s ,  A r i t a 

Bergmann é natural de São 

Lourenço do Sul, no sul do Estado, 

onde comandou a Saúde de 1983 a 

1991, e recentemente, até dezem-

bro de 2018. Criou o primeiro 

Centro de Atenção Psicossocial 

(Caps) municipal, em 1988.

De 2011 a 2016, foi secretária muni-

cipal de Saúde de Pelotas, onde 

implantou, com o então prefeito 

Eduardo Leite, a Rede Bem Cuidar 

(Prêmio InovaSUS) e o projeto de 

Mão de Obra Prisional (Prêmio 

InovaSUS) e informatizou 100% da 

Rede de Unidade Básicas de 

Saúde (UBS).

Desde janeiro, Arita retornou ao 

comando da secretaria estadual, 

nove anos depois de já tê-la 

comandado.

Entre 2003 e 2006, já na Secretaria 

da Saúde (SES) ,  conduziu a 

i m p l a n t a ç ã o  d o  P r o g r a m a 

Primeira Infância Melhor (PIM) 

como diretora de Planejamento.

No governo de Yeda Crusius (2007-

2010), foi secretária-adjunta da 

Saúde. No último ano do governo, 

em 2010, assumiu a pasta.

9 ANOS DEPOIS, O 

RETORNO À SES

180 Agendas com prefeitos

73 Agendas com deputados

55 Agendas com vereadores

174
Agendas com secretários 

municipais

203 Agendas com entidades



BOAS NOTÍCIAS
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REPASSES REGULARES
Foi na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio 

Grande do Sul (Famurs), diante de dezenas de prefeitos, que o gover-

nador Eduardo Leite, acompanhado da secretária Arita Bergmann e 

da secretária-adjunta Aglaé Regina da Silva, deu a notícia que os ges-

tores municipais tanto gostariam de ouvir: 

Era 2 de abril. O atual Governo completava três meses de gestão e 

resolvia uma pendência que vinha se arrastando desde meados de 

2018.   Clique aqui e saiba mais

2019  COM

"O governo do Estado retomou a regularidade dos repasses aos muni-

cípios gaúchos na área da Saúde."

R$ 260  MILHÕES 

DE CRÉDITO PARA AS SANTAS CASAS
Para evitar que mais de uma centena de Hospitais Filantrópicos e 

Santas Casas entrassem em colapso financeiro, ameaçando fechar as 

portas, a Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria da Fazenda, 

criou uma linha de crédito no Banrisul (o Funafir) no valor de R$ 260 

milhões para essas instituições. A medida, anunciada pela secretária 

Arita na assembleia da federação que representa as casas de saúde, 

rendeu aplausos dos gestores. O governo colocou em dia os repasses 

financeiros a essas instituições.   Clique aqui e saiba mais

Secretária Arita Bergmann

"Em nome do governador Eduardo Leite, estamos aqui para dizer 

que a Saúde tem total prioridade em nosso governo e essa medida 

reflete a importância que damos às instituições que prestam 

relevantes serviços à população gaúcha."  

https://saude.rs.gov.br/estado-regulariza-repasses-na-area-da-saude
https://saude.rs.gov.br/governo-do-estado-libera-mais-r-160-milhoes-para-santas-casas


SOLUÇÕES COLETIVAS
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R$ 50  MILHÕES

PARA O REGIONAL 
Um esforço de toda a Secretaria da Saúde, 

em conjunto com os gestores municipais da 

Região Central, fez com que algumas etapas 

fossem vencidas para o pleno funcionamen-

to do Hospital Regional de Santa Maria, inau-

gurado em meados de 2018. Em conjunto 

com a região, a SES definiu as especialidades 

prioritárias de atendimento e estabeleceu 

um cronograma de ação. No início de maio, 

dentro do planejamento traçado, obteve a 

confirmação por parte do Governo Federal 

da liberação de R$ 50 milhões destinados a 

equipar o Regional.   Clique aqui e saiba mais

EQUIPAR O URCAMP
Com recursos na ordem de R$ 890 mil repas-

sados pelo Governo do Estado com base nas 

prioridades elencadas pela população, na 

Consulta Popular, o Hospital Universitário da 

Urcamp (Universidade da Região da 

Campanha)  ganhou um novo Bloco 

Cirúrgico e novos elevadores. O Bloco 

Cirúrgico é considerado o mais moderno da 

região para atender pacientes pelo SUS.   
Clique aqui e saiba mais

R$ 890  MIL PARA 

A IMAGEM 
Durante a inauguração do Centro Especializado de 

Reabilitação Física, Auditiva e Visual (CER), em Osório, a 

secretária Arita convidou os anfitriões da festa (o prefeito 

Eduardo Abrahão, a primeira-dama Soraia, e o secretário 

municipal da Saúde, Emerson Magni) para testar alguns 

dos equipamentos instalados no local.   Clique aqui e saiba 

mais

https://saude.rs.gov.br/estado-obtem-r-52-milhoes-para-equipar-o-hospital-regional-de-santa-maria
https://saude.rs.gov.br/hospital-da-urcamp-inaugura-novas-alas-com-recursos-da-consulta-popular
https://saude.rs.gov.br/inaugurado-centro-especializado-de-reabilitacao-fisica-auditiva-e-visual-em-osorio
https://saude.rs.gov.br/inaugurado-centro-especializado-de-reabilitacao-fisica-auditiva-e-visual-em-osorio
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À DEFINIR
100%  DOS MUNICÍPIOS 

INFESTADOS RECEBEM 

RECURSOS
Entre janeiro e junho, a Secretaria da Saúde con-

seguiu contemplar com recursos todos os 361 

municípios do território gaúcho que tiveram 

comprovada a presença do mosquito transmissor 

da dengue, o Aedes aegypti. Foram destinados 

R$ 4.837.420,79 para a execução de ações de pre-

venção a doenças como dengue, zika e chikun-

gunya.   Clique aqui e saiba mais

10

CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO

Secretária Arita Bergmann

“É importante um reforço no trabalho realiza-

do pelos agentes comunitários de saúde e de 

endemias para que possamos evitar novos 

casos.”  

2019 SUPERA 2018, MAS SEGUIMOS ATRÁS DA META
Foram entrevistas, posts nas redes sociais, campanhas, desmentidos de notícias falsas, mutirões de 

vacinação, mobilizações, Dia D etc. Todo esse esforço dos profissionais de saúde foram insuficientes 

para fazer com que o RS imunizasse contra a gripe 90% da população prioritária. O ministro Luiz 

Henrique Mandetta veio ao Estado, recebido pelo governador Eduardo Leite, pelo prefeito Nelson 

Marchezan Júnior e pela secretária Arita Bergmann. Ficou o consolo de termos superado os números 

de 2018, vacinando 87,13% do público-alvo (contra 86,39% em 2018). Queremos mais para 2020. 

https://saude.rs.gov.br/estado-destina-r-324-mil-a-41-municipios-para-o-combate-ao-aedes-aegypti
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À DEFINIR

R$ 7,4  MILHÕES 

PARA SAÚDE MENTAL
Durante o 14° Mental Tchê, em São Lourenço do 

Sul, a secretária Arita Bergmann anunciou a habi-

litação de 38 leitos hospitalares em saúde mental 

e 14 novos serviços de saúde mental para que 

recebam verbas federais por meio do Ministério 

da Saúde, de R$ 7,4 milhões ao ano. Arita lembrou 

que o ministro da Saúde, Luiz Henrique 

Mandetta, quando esteve no Rio Grande do Sul, 

em abril, se comprometeu em habilitar novos 

serviços de saúde mental a pedido do Estado. E 

cumpriu a promessa.   Clique aqui e saiba mais

12

SUS + EFICIENTE

ADEREM À 

PLANIFICAÇÃO 
No final de junho, as regiões Sul e Fronteira Oeste 

confirmaram a adesão ao projeto da SES de 

qualificação da porta de entrada ao SUS através 

da atenção primária e do fortalecimento do servi-

ço em redes, a chamada Planificação da Atenção 

à Saúde. Ao todo, 33 municípios no entorno de 

Pelotas e de Alegrete estão organizando de 

forma mais eficiente o encaminhamento dos 

usuários aos diversos serviços prestados pelo 

SUS.   Clique aqui e saiba mais

33  MUNICÍPIOS 

https://saude.rs.gov.br/3-e-10-crss-aderem-a-planificacao
https://saude.rs.gov.br/estado-tera-mais-r-7-milhoes-para-servicos-de-saude-mental


DEMOCRACIA E SAÚDE

1514

144  GAÚCHOS 

DEBATEM EM BRASÍLIA
Durante a 8ª Conferência Estadual de Saúde, em maio, no Auditório 

Araújo Vianna, em Porto Alegre, foram eleitos os 144 delegados titula-

res e suplentes que representam o Rio Grande do Sul na etapa nacio-

nal, em Brasília, no mês de agosto. Os mais de 3 mil participantes tam-

bém aprovaram as propostas a serem discutidas na conferência nacio-

nal.   Clique aqui e saiba mais

Diagramação: Anderson Dasoler Camargo

EXPEDIENTE

Produção: Assessoria de Comunicação Social

Edição e textos: Marcelo Ermel

Secretaria da Saúde

Telefone: (51) 3288-5820

E-mail: acs@saude.rs.gov.br

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1.501, 6° Andar, Porto Alegre - RS

https://saude.rs.gov.br/delegacao-gaucha-e-eleita-para-a-conferencia-nacional-de-saude
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