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A crise financeira que afeta o país e o Estado do Rio 

Grande do Sul tem sido motivo de muita preocupação 

por parte dos Gestores Municipais. O agravamento da 

situação financeira, principalmente no que tange o 

atraso de repasses aos municípios, tem feito com que 

atitudes mais concisas sejam tomadas. Visando manter 

a regularidade dos recursos que devem ser aportados pelo estado para Rosário do Sul, a 

Administração Municipal impetrou um mandado de segurança objetivando a garantia dos 

recursos para manutenção da saúde pública. No que trata a argumentação realizada pela 

Administração Municipal, o relato é que a situação agravou-se, tornando-se insustentável, 

pois além de uma pendência de repasse do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 

2014, no valor de R$ 597.871,46 (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e 

um reais e quarenta e seis centavos), há o acúmulo de R$ 370.832,15 (trezentos e 

setenta mil, oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos) não repassados entre 

janeiro e junho de 2015. Outro argumento utilizado é a redução dos valores devidos pelo 

Estado ao município no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), consistindo em R$ 

635.491,75 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e 

cinco centavos) o volume total de recursos do primeiro semestre do ano de 2015, 

contudo, até o presente momento só foram repassados R$ 264.705,95 (duzentos e 

sessenta e quatro mil, setecentos e cinco mil reais e noventa e cinco centavos), e não há 

previsão dos valores não recebidos. Tendo em vista esta argumentação, o 

Desembargador João Barcelos de Souza Junior, do Órgão Especial do Tribunal Pleno, 

concedeu em parte a liminar determinando que as transferências que devem ser feitas a 

partir deste mês de agosto sejam realizadas de forma integral, sem deixar resíduos para 

posterior pagamento. O Prefeito Municipal Luis Henrique Antonello juntamente com o 

Assessor Jurídico Christopher Bohrer analisaram positivamente a decisão judicial. Para o 

Prefeito Municipal, a falta dos repasses na sua integralidade implicaria no atraso dos 

salários dos trabalhadores que prestam serviços à saúde e, consequentemente, a 



redução, ou até mesmo, paralisação dos serviços essenciais de saúde, uma vez que, o 

município ainda é referência de atendimento para doze municípios do estado. 

 


