
LEI Nº.2138 DE 09 DE DEZEMBRO DE  2019. 

 
“Concede auxílio financeiro à usuários do 
Sistema Único de Saúde do Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo, que utilizem o 
Tratamento Fora do Domicílio para tratamento 
fora do Estado de Minas Gerais devido à 
necessidade de realização de transplante e dá 
outras providencias”. 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas 

Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder aos cidadãos 

residentes no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, que sejam portadores das 

patologias especificadas abaixo e estejam realizando tratamento via Sistema Único 

de Saúde (SUS) com indicação de transplante fora do estado de Minas Gerais, 

auxílio financeiro para custeio de suas despesas enquanto seja necessário residir 

em outro estado da federação nacional, a fim de cumprir exigências para realização 

de transplante. 

 

§1º - O benefício que trata esta lei somente será concedido a usuários 

que apresentem as patologias abaixo, desde que em estágio avançado, com 

limitações importantes para as atividades diárias, incluindo as laborativas. As 

patologias a que se referem esta lei são: 

 

I - Fibrose cística; 

II - Fibrose pulmonar; 

III - Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC); 

IV - Insuficiência cardíaca (Classe Funcional IV); 

V - Insuficiência renal crônica (Dialítica). 

 

§2º - A concessão do benefício somente ocorrerá a usuários que estejam 

realizando tratamento de alto custo na rede pública, devidamente encaminhado pelo 



Município, e que seguindo o fluxo do SUS, seja encaminhado para outro Estado da 

Federação Nacional para realização de transplante. 

 

§3º - Não fará jus ao benefício o paciente que inicie o tratamento no 

Município com a doença já diagnosticada. 

 

Art. 2º - O auxílio financeiro que trata esta lei, será entregue diretamente 

ao usuário que comprovar documentalmente o seguinte: 

 

I – ser cadastrado junto à Estratégia Saúde da Família do Município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo, há no mínimo 03 (três) anos, comprovando esta 

condição através de declaração da ESF; 

 

II - Relatório emitido por médico especialista que atenda à rede, contendo: 

enfermidade, estágio da enfermidade, tratamentos já realizados, tempo entre 

diagnóstico e evolução para transplante; 

 

III – Possuir encaminhamento/guia do SUS comprovando a exigência do 

setor de transplantes que o usuário resida próximo ao hospital de referência, em 

outro estado, para realização do transplante. 

 

IV – O benefício desta lei, somente será concedido enquanto não 

existirem, conforme fluxo do SUS, possibilidades de tratamento no Estado de Minas 

Gerais, não havendo limitação desde que seja realizado dentro do território nacional. 

 

V - O beneficiário deverá apresentar cópia de seus documentos pessoais, 

a saber:  

 

a) CPF;  

b) RG;  

c) Cartão SUS;  

d) Comprovante de endereço; 



e) cópia do cartão bancário em nome do beneficiário, com dados da conta 

para recebimento do recurso;  

f) Cópia de documentos do acompanhante.  

 

Parágrafo Único - O benefício que trata esta lei, deverá ser requerido 

pelo usuário junto à Comissão de Regulação do TFD, a ser instituída posteriormente 

pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com as comprovações que tratam 

os incisos deste artigo, as quais deverão ser revistas e protocoladas junto ao referido 

órgão municipal semestralmente, sob pena de perda do benefício.  

 

Art. 3º - O benefício que trata esta lei, deverá ser coordenado pelo 

Departamento de Tratamento Fora do Domicílio, o qual emitirá laudo que ateste o 

deferimento ou não do benefício. 

 

I - Após a data de entrega da documentação, a Comissão emitirá o laudo 

de deferimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

 

II - Nos casos em que houver indeferimento da solicitação, o usuário 

poderá apresentar recurso à Comissão em até 30 (trinta) dias após a data do laudo; 

 

III - Após o deferimento, o recurso será depositado na conta do 

beneficiário em até 30 (trinta) dias. 

 

IV - O benefício será concedido a partir do 1º mês que o paciente fixar 

residência próximo ao local (cidade/estado) onde será realizado o tratamento. 

 

Art. 4º - O beneficiário terá direito a um acompanhante, o qual também 

fará jus ao benefício de que trata esta lei. 

 

§1º - O acompanhante deverá satisfazer os critérios abaixo: 

 

I - Possuir 18 (dezoito) anos ou mais, apresentar cópia do RG; 



II - Possuir capacidade física e mental, apresentar comprovação; 

 

§2º - O acompanhante não poderá ser domiciliado no Município de 

destino; 

 

§3º - Gestantes e lactantes (exceto no caso em que os usuários são os 

próprios lactentes) e portadores de deficiência física ou mental impossibilitados, por 

dificuldades em auxiliar o usuário, não poderão ser acompanhantes de usuários do 

TFD. 

 

§4º - O Município não se responsabilizará pelas despesas decorrentes da 

substituição de acompanhante e/ou visitas da família ao beneficiário. 

 

Art. 5º - O benefício de que trata esta Lei, deverá ser utilizado para 

auxiliar no custeio das despesas de moradia, transporte e alimentação do 

beneficiário e seu acompanhante, assim como despesas médicas e oxigenoterapia 

domiciliar. 

 

§1º - O recurso será disponibilizado para o paciente e seu acompanhante, 

mensalmente, pelo período de até 06 (seis) meses.  

 

§2º - O valor será calculado por diárias de R$ 50,00 (cinquenta reais) por 

pessoa (paciente e 01 acompanhante), totalizando o máximo de R$ 1.550,00 (um 

mil, quinhentos e cinquenta reais) mensal por pessoa, que serão pagos via depósito 

bancário, única forma de pagamento autorizada, na conta do beneficiário. 

 

§3º - Após o período do inciso anterior, haverá nova avaliação da 

Comissão, para renovação ou extinção da concessão de benefício.  

 

§4º - O benefício poderá ser extinto a qualquer momento, nos seguintes 

casos: 

 



I - liberação da instituição médica para que o paciente retorne ao Estado 

de origem; 

 

II - óbito do paciente; 

 

III - retorno do paciente ao Município, por não mais se enquadrar nos 

critérios de transplante; 

 

IV - alta a pedido do paciente. 

 

Art. 6º - A descaracterização de quaisquer das situações dispostas no 

artigo 2º, traduz-se na perda imediata do auxílio de que trata esta lei, sendo 

imputado ao beneficiário que fornecer informações falsas o crime correspondente. 

 

Art. 7º - Usuários que sejam portadores de doenças não listadas no artigo 

1º desta Lei, com indicação para transplante fora do Estado de Minas Gerais via 

SUS, devem ser avaliados pela Comissão de Regulação do TFD, antes de 

solicitarem a concessão de benefício. 

 

Art. 8º - Para os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, que 

necessitem de tratamento médico fora do território municipal e no Estado de Minas 

Gerais, fica o poder público autorizado a custear diárias de hospedagem e 

alimentação, contratados diretamente pelo Município. 

 

§1º - O direito previsto no caput deste artigo, será estendido a 01 (um) 

acompanhante. 

 

§2º - As regras de concessão do benefício de que trata o caput deste 

artigo, bem como as patologias que justifiquem o tratamento fora do domicílio, serão 

regulamentadas por decreto. 

 



Art. 9º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao 

Orçamento Fiscal de 2019, no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). 

 
SAÚDE 
02. Executivo 
06. Secretaria Municipal de Saúde 
01. Fundo Municipal de Saúde 
10. Saúde 
302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0015. Média e Alta complexidade 
2.157. Gestão de Atendimentos Especializados 
33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a PF – R$ 6.100,00 
Fonte 102 

 
Art. 10 - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados 

recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da fonte 102. 

 

Art. 11 - Ficam alteradas a Lei 2.111 de 06 de novembro de 2018, Lei 

Orçamentária Anual 2019, a Lei 2.099 de 12 de junho de 2018, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias 2019 e a Lei 2.083 de 23 de novembro de 2017 o Plano Plurianual 

2018/2021. 

 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao dia 1º de novembro de 2019, revogando-se as disposições em 

contrário.  

 
 
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 09 dezembro de 2019. 
 
 
 

Antonio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG   

 

 

 

 


