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DECRETO MUNICIPAL Nº 27, de 03 de abril de 2017 

 
Dispõe Sobre a Normatização do Tratamento 
Fora do Domicílio - TFD do Município de Galiléia 
e dá Outras Providências. 

 
O Prefeito do Município de Galiléia, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais e considerando a necessidade de garantir acesso de pacientes a 
tratamentos fora do Município e a importância da operacionalização de redes 
assistenciais de complexidade diferenciada, o Ministério da Saúde normatizou o 
Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
Considerando que está sendo estabelecida uma nova sistemática para o pagamento de 
despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS 
para tratamento fora do município de residência, por intermédio do Sistema de 
Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada 
Município/Estado. 
 
Considerando que a Prefeitura Municipal de Galiléia vem garantindo o deslocamento 
de usuários para tratamento fora do município e, visando a melhoria da qualidade e 
eficiência do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, vem normatizar a concessão de 
recursos para o  Tratamento Fora de Domicilio, de acordo com as peculiaridades de 
sua rede de Assistência à Saúde.  
 
Por fim atendendo aos parâmetros fixados na Constituição da República de 1988, 
na Lei Orgânica de Saúde nº. 8.080/1990, no art. 190 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais e demais normas regulamentadoras . 
 
DECRETA: 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

 
Art. 1º. Este Decreto institui e regulamenta o Tratamento Fora do Domicilio de Galiléia  
- TFD e estabelece diretrizes para a sua implantação. 
 
 
Art. 2º. O Tratamento Fora do Domicilio de Galiléia  - TFD, visará garantir acesso de 
pacientes do município de Galiléia a serviços assistenciais de outro município, através 
de rede assistencial operacionalizada de complexidade diferenciada. 
 
Parágrafo único. As despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS para tratamento fora de Galiléia, serão pagas por intermédio do 
Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido 
para o Município. 
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Capítulo II 
Comissão Municipal de Avaliação de TFD 

 
Art. 3º. Fica criada a Comissão Municipal responsável pelo TFD. 
 
Art. 4º. A Comissão Municipal responsável pelo TFD será composta com os seguintes 
membros: 
 
I - Secretário Municipal de Saúde, que exercerá o papel de presidente da Comissão; 
 
II - um médico, indicado pela Secretaria da Saúde; 
 
III - um assistente social ou um enfermeiro, indicado pela Secretaria da Saúde; 
 
IV - Secretário Municipal da Fazenda. 
 
Art. 5º. É competência da Comissão Municipal responsável pelo TFD: 
 
I - autorizar o deslocamento dos pacientes; 
 
II - providenciar o agendamento do atendimento; 
 
III - solicitar a nota de autorização de empenho ao responsável pela área de compras 
para pagamento das despesas autorizadas relativas ao TFD; 
 
IV - encaminhar mensalmente às Diretorias Regionais de Saúde os Boletins de 
Produção Ambulatorial (BPA`S) juntamente com o Demonstrativo de Atendimento 
devidamente assinado pelo Gestor Municipal. 
 
Parágrafo único. Cabe ao Presidente da Comissão Municipal de TFD providenciar o 
encaminhamento de informações e solicitar a nota de autorização de empenho. 

 
Capítulo III 

Procedimento para a Determinação do TFD 
 
Art. 6º. A Solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas 
Unidades Assistenciais vinculadas ao SUS e autorizadas por Comissão nomeada pelo 
respectivo Gestor Municipal, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que 
complementem a análise de cada caso. 
 
Art. 7º. O formulário de Solicitação do TFD será obrigatoriamente submetido à 
apreciação da Comissão Municipal responsável pelo TFD que, se acolher a indicação, 
procederá a autorização do deslocamento do paciente. 
 
Art. 8º. A Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia  providenciará o atendimento do 
paciente junto à Unidade Assistencial de Destino, marcando data, horário e local do 
atendimento/consulta. 
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Art. 9º. O Tratamento Fora do Domicílio de Galiléia  será autorizado quando houver 
garantia de atendimento no Município/Estado de referência. 
 
Art. 10. O tratamento deverá ser realizado em Unidade Assistencial do SUS (da rede 
própria ou conveniada) mais próxima da residência do paciente, que dispuser de 
recursos assistenciais. 
 
Art. 11. O Secretaria Municipal da Saúde será responsável pelo TFD e providenciará o 
deslocamento do paciente prevalecendo o meio de transporte adequado (conforme 
formulário de Solicitação de Tratamento Fora do Domicílio de Galiléia). 
 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar o controle e avaliação do 
TFD de modo a manter disponível a documentação comprobatória das despesas de 
acordo com o Manual de Procedimentos TFD da Secretaria Estadual de Saúde - SES. 
 
Art. 13. Para todo deslocamento do paciente deverá ser fornecido o Relatório de 
Atendimento. 
 
Art. 14. Ao término do tratamento, a Unidade Médica Assistencial encaminhará o 
paciente ao órgão de origem com o Relatório de Atendimento devidamente preenchido, 
esclarecendo o tratamento realizado. 
 
Art. 15. O acompanhante deverá ser maior de 18 (dezoito) anos, documentado e 
capacitado físico/mental, não residir no local de destino, ser recomendado pelo médico 
ou por membro da comissão. 
 
Art. 16. O paciente ou responsável tão logo retorne ao órgão de origem, terá um prazo 
de 03 (três dias úteis) para encaminhar os comprovantes de despesas autorizadas e o 
Relatório de Atendimento ao Setor TFD. 
 
Art. 17. Os demais procedimentos operacionais, inclusive o preenchimento de 
formulários, deverão atender, no que couber, ao disposto no Manual de Procedimentos 
TFD, da Secretaria de Saúde Estadual de Minas Gerais. 

 
Capítulo IV 

Responsabilidades do Município 
 
Art. 18. É responsabilidade do Município de Galiléia: 
 
I - o transporte com deslocamento do paciente e/ou acompanhante compreendendo 
ida e volta até o local de tratamento; 
 
II - disponibilizar recursos suficientes para as despesas autorizadas pela comissão, 
para TFD; 
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III - alertar o paciente e/ou acompanhante, que no local de destino não será fornecido 
nenhum tipo de reembolso das despesas decorrentes da viagem. 
 
Parágrafo único. As despesas do inciso II, necessárias à complementação ao 
tratamento serão autorizadas em casos excepcionais, observados os limites 
orçamentários e preferencialmente nos casos de procedimentos hospitalares 
específicos, como de oncologia, de transplantes e de outros submetidos à análise e 
aprovação da comissão. 
 
Art. 19. O valor a ser pago ao paciente/acompanhante para cobrir as despesas de 
viagem é de até R$: 2.000.00 (dois mil reais). 
 
Art. 20. É de responsabilidade do paciente, os gastos excedentes não autorizados com 
o seu deslocamento e do acompanhante no TFD de Galiléia . 
 
Art. 21. É vedado ao município, cobrar do paciente/acompanhante qualquer valor 
referente ao transporte ou alimentação. 
 
Art. 22. As autorizações para TFD fora do Estado, deverão restringir-se aos casos de 
absoluta excepcionalidade ou quando esgotarem todos os recursos no estado. 
 
Art. 23. Fica vedado o pagamento de diárias a pacientes encaminhados por meio de 
TFD, que permaneçam hospitalizados no Município de referência ou para quem for 
disponibilizado vaga para hospedagem em casa de apoio. 
 
Art. 24. Em caso de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, autorizado pelo 
Município de Galiléia, será oferecido o translado até Galiléia. 
 
Art. 25. O Município de Galiléia  não se responsabilizará pelo pagamento de despesas 
quando o usuário se deslocar por conta própria ou quando permanecer no local do 
destino, por um período maior do que o autorizado. 
 
Art. 26. salvo na hipótese de prorrogação do tratamento devidamente justificado no 
laudo médico, caso em que o paciente/acompanhante ao retornar ao Município de 
origem será reembolsado das despesas pelo período excedente, se deferido pela 
comissão. 

 
Capítulo V 

Disposições Finais e Transitórias 
 

Art. 27. Caberá à Comissão Especial de TFD em Conjunto com a Controladoria Geral 
do Município editar atos normatizadores necessárias à aplicação deste decreto. 
 
 
Art. 28. Em situações motivadas, analisadas e aprovadas pela Comissão, para garantia 
do direito à saúde, observado o limite orçamentário municipal, poderão ser autorizados 
TDF a pacientes não atendidos pelo SUS, com uso de recursos do Município. 
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Parágrafo único. A concessão de TFD com recursos do Município será previamente 
autorizado pelo Chefe do Executivo. 
 
Art. 29. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Galiléia - MG, 03 de abril de 2017. 
 

 
JUAREZ DA SILVA LIMA 

Prefeito 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

Certidão de Publicação 
 

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei 
Orgânica Municipal, que o presente Decreto foi 
publicado no quadro de aviso da Prefeitura em 
03 de abril de 2017. 
 
 

Paulo Ribeiro de Aquino 
Secretário Municipal de Administração 
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Anexo Único 

 
GUIA DE ENCAMINHAMENTO/AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLO –

TFD 
 

Nº Cartão do SUS:  MATRÍCULA Nº  DATA: 
____/____/___ 

Nome Paciente: 

Nome da Mãe: 

Data de Nascimento: 
_____/_____/_____ 

Idade: Município de Nascimento: UF: 

Sexo        □   Masculino 
                 □   Feminino 

RG: CPF: 

Endereço: Nº 

Complemento: Bairro: CEP 

Município: E-mail: UF: 

Telefone: Tel. Celular: 

OBSERVAÇÃO: 
         

                                   1º ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO 
                                   EM TRATAMENTO (Anexar comprovantes) 

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO:            
________________________________________________________________________________
___ 

DADOS MÉDICOS (Preenchimento obrigatório de todos os campos – LETRA LEGÍVEL) 

1 – Histórico da Doença Atual: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
 

2- Exame Físico: 

3- Diagnóstico Provável:                                                                                                4- CID: 

5- Exame(s) Complementar(es) Realizado(s) (anexar cópia): 
 

6- Tratamento(s) Realizado (s): 
 

7- Tratamento (s) / Exame (s)  Indicado (s):  
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8- Duração provável do Tratamento: 
 

9- Citar razões que impossibilitam a realização do Tratamento/Exame no município: 
 

10- Necessidade de Acompanhante:  (    ) Sim      (    ) Não 
Justificativa: 

11- Paciente  (    ) Deambula 
(    ) Cadeira de Rodas 
(    ) Maca 
(    ) Uso de equipamentos, respiradores, monitores cardíacos etc 

 
Galiléia, _____ de ____________ de 20____ 

 
_______________________________________ 

Nome e CRM 
 

______________________________________  
Carimbo e Assinatura  
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PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO/TFD 

NEGADO 
JUSTIFICATIVA:_______________________________________________________________
___ 

 
       AUTORIZADO 
       ACOMPANHANTE :  (    ) SIM       (     ) NÃO 

       
OBS.:___________________________________________________________________________

___  
 

       INCONCLUSIVO  
       

OBS.:___________________________________________________________________________
______ 

 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE TRANSPORTE: 
(     ) ÔNIBUS CONVENIONAL 
(     ) ÔNIBUS LEITO 
(     ) AMBULÂNCIA  TIPO A(    )      USB (    ) 
(     ) UTI MÓVEL 
(     ) AUTOMÓVEL 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
ASSINATURA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO / TFD  

 
ORIENTAÇÕES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 

 
I – Os processos de tratamento fora de domicílio somente serão autorizados para pacientes 
indicado por médico do SUS a serviços de saúde cadastrados ou conveniados do SUS; 
 
II – Deverá ser preenchido integralmente de acordo com as orientações a seguir, com letra legível. 
 

 Nº do cartão do CNS 
 

 Nº da matrícula: nº cadastrado no sistema 
 

 Data: refere-se à data de abertura do processo. 
 

 Dados do paciente: preencher integralmente todos os itens. 
 

 Dados médicos: preenchido pelo médico solicitante, com justificativa clínica constando 

 

 

 

REAVALIAÇÃO DE LAUDO: 

SITUAÇÃO DO LAUDO 

□  AUTORIZADO 

□  NEGADO 

□  INCONCLUSIVO 

 

OBS.:___________________________________________________________________ DATA: ____/ ____/ _____ 
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história da moléstia, exame clínico, tratamento já realizado, com referências cronológicas, 
exames de relevância realizados anteriormente (anexar cópia), objetivo do tratamento 
solicitado, com registro de data, dados completos do médico, assinatura e carimbo; 

 
OBS: estes profissionais estarão atestando que o paciente teve atendimento pelo SUS 
quando foi gerado o laudo médico de tratamento fora de domicílio. 

 
III – O paciente deverá anexar cópia:  

 Documentos pessoais: RG, CPF do paciente e acompanhante (se indicado pelo médico) 

 Comprovante de residência; 

 Cartão de agendamento com data de atendimento programada, com timbre da instituição 

 Cartão do SUS; 

 Laudo médico com Cid; 

 Exame(s). 
 
IV - Para renovar pedido:  

 Cópia de exame(s) e laudo médico. 
 
 

l 


