
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

SÃO LOURENÇO-MG 

___________________________________________________________________________ 

Rua Jayme Sotto Mayor,221 – Federal – São Lourenço – MG Telefone (35)3331-4555 

SAÚDE 

PORTARIA 01/2021 

  

 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições conferidas no artigo 17 do Decreto 

Municipal nº. 6.654/17, regulamenta os procedimentos 

para reembolso de valores de transporte, alimentação 

e hospedagem previstos nos Decretos Municipal nos. 

8.229/21, 6.654/17 e Portaria SAS nº. 055/99 do 

Ministério da Saúde. 

  

Art. 1º. Após esgotados todos os meios de deslocamento por meio do veículo da Secretaria Municipal de 

Saúde/Município e hospedagem em casa de passagem conveniada a este Município, poderá o paciente 

atendido na rede pública ou conveniada/contratada do Sistema Único de Saúde – SUS, solicitar, mediante 

autorização prévia, reembolso de transporte, alimentação e/ou hospedagem, obedecendo os seguintes 

requisitos: 

I – apresentação de formulário assinado pelo médico de solicitação de concessão de TFD; 

II – preenchimento de formulário pelo paciente junto à Coordenadoria de Tratamento Fora do Domicílio 

para requisição de reembolso com informações sobre a necessidade de viagem, cidade destino e 

declaração e exposição de motivos da impossibilidade de deslocamento com os meios de transporte 

fornecidos pelo Município/Secretaria Municipal de Saúde; 

III – em caso de comprovada necessidade de hospedagem do paciente da rede SUS, deverá ser 

apresentado à Coordenadoria do TFD orçamento de valores de diária de três hotéis/pousadas, devendo 

optar-se pela que acarrete a menor despesa ao município, bem como apresentação de relatório médico e 

avaliação social de disponibilidade de vagas para pernoite em casa de apoio; 

IV –  reunidas todas as informações deverá a Secretaria Municipal de Saúde emitir autorização escrita 

antes do deslocamento do paciente para posterior reembolso. 

Parágrafo único: O reembolso só será efetivado após a apresentação de todas as notas comprovando as 

despesas do paciente, que deverão ser anexadas ao relatório prévio exigido nos incisos I a IV deste artigo. 

Art. 2º. Os valores de ajuda de custo para alimentação do paciente fora da cidade de São Lourenço 

(exceto Varginha/MG) será a quantia correspondente a diária prevista junto ao decreto municipal 

regulamentador, sendo o valor previsto para o ano de 2021 de R$66,00 (sessenta e seis reais) por dia, 

para cidades localizadas até 150 Km; de R$95,00 (noventa e cinco reais) por dia para cidade localizadas 

entre 150 Km e 350 Km; de R$101,00 (cento e um reais) por dia para cidades localizadas acima de 350 Km,   

conforme Decreto nº. 8.229/2021, podendo o valor ser revisado anualmente.  
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Parágrafo único: Em caso de comprovada necessidade da presença de acompanhante, o valor praticado 

será igual ao do paciente.  

Art. 3º. É vedado o reembolso de exames e procedimentos realizados em rede particular por paciente da 

rede SUS por falta de previsão legal, ressalvados os casos de extrema urgência e necessidade 

comprovadas, devendo ser observadas as seguintes exigências: 

I – relatório e pedido/solicitação médico declarando o quadro clínico do paciente justificando a 

necessidade do procedimento ou exame a ser realizado; 

II – comprovação de que a rede SUS não fornece o exame/procedimento solicitado; 

III – autorização escrita e fundamentada do setor da saúde para a realização do exame/procedimento 

para reembolso; 

IV – nota fiscal do local em que foi realizado o exame/procedimento devendo constar a descrição do 

exame/procedimento, data e nome do paciente; 

V – apresentação de, no mínimo, três orçamentos do exame/procedimento a ser realizado; 

VI – comprovante de pagamento pelo paciente; 

VII – conta bancária do paciente para reembolso. 

Art. 4º. Toda a solicitação deverá estar instruída com cópia do documento de identidade, CPF, Cartão SUS 

e comprovante de residência do paciente e do acompanhante nos casos em que for permitido. 

Art. 5º. Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que 

houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar 

desacompanhado. 

Art. 6º. As demais previsões e prazos contidos nos Decretos Municipal nos. 8.229/21, 6.654/17 e Portaria 

SAS nº. 055/99 do Ministério da Saúde deverão ser observados.  

Art. 7º. A previsão de reembolso para transporte, alimentação e hospedagem, não se aplica aos pacientes 

em tratamento na cidade de Varginha/MG, uma vez que o Município disponibiliza repasse mensal à 

“Pensão da Vanda” para esses gastos com os pacientes e acompanhantes de São Lourenço/MG.  

Art. 8º. O Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD é um recurso de exceção e somente será 

autorizado quando houver garantia de atendimento no Município e/ou Estado de referência executante, 

com horário e data definidos previamente pela SMS do Município de origem do usuário.  
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Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.  

São Lourenço/MG, 24 de junho de 2021. 

 

 

 

 

RICARDO LUIZ CHRISTO COELHO 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto nº. 8.271/2021 


