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RECOMENDAÇÃO Nº. 023/UCI/2014 

    Carlinda - MT, 16 de setembro 2014. 

A:  
SRA. MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
C/C: 
PREFEITO MUNICIPAL 
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 
 

Assunto: Auditoria nos processos de TFD. 

 

Senhora Secretária, 

Ao cumprimentá-la, venho através deste apresentar os achados verificados 
por esta Controladoria após análise realizada por amostragem no que concerne a 
documentos constantes nos processos de TFD, solicitação de passagens para 
tratamento fora do domicílio (TFD), e prestação de contas realizada pela secretaria 
municipal de saúde. 

Preliminarmente destacamos que com relação à documentação necessária no 
processo de TFD, cada Estado Federativo possui um procedimento para a concessão e 
controle dos benefícios. 

A portaria que regulamenta o assunto é a SAS/nº. 055/99 do Ministério da 
Saúde, que esclarece: 

 
Art. 1º - Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de 
usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para tratamento fora do 
município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de 
Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, observado o teto financeiro definido 
para cada município/estado. 

§ 1º - O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em 
TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de 
tratamento no próprio município. (grifei) 

§ 2º - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes 
atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS. 
(grifei) 

... 

Art. 2º - O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento 
no município de referência, com horário e data definido previamente. 

... 

Art. 5º - Caberá as Secretarias de Estado da Saúde/SES propor às 
respectivas Comissões Intergestores Bipartite – CIB a estratégia 
de gestão entendida como: definição de responsabilidades da SES 
e das SMS para a autorização do TFD; estratégia de utilização com 
o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a 
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realidade de cada região e definição dos recursos financeiros 
destinados ao TFD. (grifei) 

§ 1º A normatização acordada será sistematizada em Manual Estadual de 
TFD a ser aprovado pela CIB, no prazo de 90 dias, a partir da vigência 
desta portaria, e encaminhada, posteriormente, ao Departamento de 
Assistência e Serviços de Saúde/SAS/MS, para conhecimento.  

Art. 6º - A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do 
paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por 
comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que 
solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a 
análise de cada caso. 

 
1. Dos Processos verificados 

Em verificação aos processos de TFD tomando como amostragem os usuários 
dos meses de fevereiro, abril e julho de 2014, cujos processos são: nº. 018, 027, 065, 
070, 096, 129, 164, 179, 192, 218, 219, 221, 226, esta UCI identificou a falta de 
documentos essenciais, como: RG, CPF, certidão de nascimento quando menor, 
comprovante de residência e bilhete de passagem original ou cópia, lembrando ainda, 
que o bilhete de passagem devidamente preenchido é o documento essencial que 
comprova a viagem para tratamento do paciente. 

Recomenda-se que para a concessão do benefício o Coordenador da Central 
de Regulação desta municipalidade deve solicitar os documentos definidos pelas 
diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde e pela normatização da Comissão 
Intergestora Bipartipe (Resolução CIB nº. 005 de 11/03/2005 e alterações posteriores), 
que “Dispõe sobre a alteração do Manual de Normatização de Tratamento Fora de 
Domicílio (TFD) no Estado de Mato Grosso, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
SUS/MT”. 

No intuito de coadjuvar com a gestão, orientar e aprimorar a Administração 
Municipal, esta Controladoria recomenda ainda que a norma interna (elaborada em 
consonância a portaria da CIB), enviada a Secretaria Municipal de Saúde através do 
Ofício nº. 029/UCI/2014 seja apreciada pelos responsáveis, inclusive Conselho Municipal 
de Saúde para verificação da aplicabilidade, pois o TCE/MT já orientou sobre a 
necessidade de criar critérios para a concessão do benefício e formalização dos 
processos. 

 

2. Solicitação de passagens 

No que concerne a solicitação de passagens para tratamento fora do domicílio 
(TFD) esta Controladoria observou que ao solicitar TFD à Secretaria responsável 
encaminha ofício ao departamento de compras com os seguintes dados: 

 Descrição de destinos; 

 Quantidade de passagens a serem adquiridas; 

 Número da conta bancária para realização do pagamento. 

Deste modo, no intuito de resguardar a Administração e fomentar a 
transparência nos processos de empenhos, recomendamos S.M.J a adoção de um novo 
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modelo (Anexo I) a ser utilizado nas futuras solicitações de passagens a pacientes que 
realizam tratamento fora de domicílio. Destarte, salientamos que quando falamos em 
TFD, podemos realizar uma programação, já que tais atendimentos são realizados com 
prévio agendamento o que possibilita a prática recomendada. 

 

3. Prestações de Contas 

Em análise das prestações de contas, verificamos através dos processos de 
empenhos nº. 081/2014, 613/2014, 672/2014, 962/2014, 1052/2014, 1339/2014, 
1376/2014, 1668/2014 referentes a aquisição de bilhetes de passagens em TFD de 
Janeiro a Julho do exercício vigente, analisados paralelamente as prestações de contas 
do mesmo período, enviadas via e-mail pelo servidor Darci Marques de Brito 
(Coordenador da Central de Regulação), pudemos constatar que há divergência na 
quantidade de bilhetes adquiridos (passagens) versus quantidade concedida aos 
pacientes/usuários, sendo que foram encaminhados pacientes a mais do que foi 
adquirido em passagens pela Prefeitura Municipal de Carlinda, constatação auferida 
através das planilhas elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde (Apêndice) 
visualizada junto a planilha elaborada pela UCI (Anexo II) referente as quantidades de 
passagens adquiridas (processos de empenhos acima descritos), verificando tal diferença 
esta UCI no ímpeto de elucidar o fato, solicitou justificativa sobre a ocorrência 
constatada a Secretaria Municipal de Saúde através do ofício nº. 027/UCI/2014, que 
informou-nos prontamente através de ofício nº. 1001/SMS/2014: 

 
Que a diferença quantitativa referente à aquisição de bilhetes e os 
pacientes encaminhados pelo TFD (Tratamento Fora do Domicilio) 
durante o período citado se deve pelo fato que esta secretaria 
devido à flexibilização do Agendamento via Central de Regulação 
encaminhada os usuários também em carros de passeios. 

Salientamos ainda que estas viagens são organizadas de acordo com 
as prestações de contas mensais que enviamos ao departamento de 
Finanças. 

Em análise da informação, destacamos que a justificativa apresentada não 
responde o questionamento desta Controladoria, pois a flexibilização quanto aos 
encaminhamentos dos usuários, já fora apresentada nas planilhas encaminhadas pelo Sr. 
Darci Marques de Brito, onde ficou evidenciado quais são os pacientes que foram 
transportados pelos diversos meios de locomoção: ônibus, veículos locados e carros 
oficiais do município, sendo assim, persiste a constatação inicial de que foram 
encaminhados mais usuários do que foram adquiridos em bilhetes de passagens 
terrestres.  

Vale ressaltar ainda, que observamos outro fato que merece correção 
imediata, dos processos de empenho analisados (arquivados junto ao setor de 
Contabilidade), nem todos estão com as suas respectivas prestações de contas 
anexadas, por este motivo foi necessário à solicitação das planilhas para a Secretaria 
responsável, que em atenção a solicitação encaminhou-as via email. 

Desta forma, recomendamos que haja mensalmente as respectivas prestações 
de contas e que estas sejam devidamente anexas aos processos, há ainda a necessidade 

http://www.carlinda.mt.gov.br


 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2005 
 site: www.carlinda.mt.gov.br 

 

de conciliação das aquisições versus consumo, onde as passagens sobressalentes (o que 
excede) deverão ser evidenciadas em notas explicativas na própria prestação de contas, 
criando assim um histórico que no findo do exercício deverá fechar.   

Em análise identificou-se através do empenho nº. 1052/2014, onde o ofício 
nº. 537/SMS/14 solicita 10 (dez) passagens Carlinda X Sinop fato confirmado pela Nota 
de Autorização de Despesa, no entanto, conforme recibo de nº. 2713 em anexo o 
itinerário pago é Carlinda X Cuiabá. Conforme exposto solicita-se esclarecimentos, pois 
pairam-se dúvidas quanto ao itinerário. 

Diante do exposto, são essas as orientações que entendemos pertinentes para 
apreciação e tomada de providências, a UCI encontra-se a disposição para dirimir 
dúvidas e ajustar o entendimento com os responsáveis.  

Justifica-se a presente recomendação pelas atribuições de vigilância e controle 
atinentes ao Controle Interno, que se utiliza de recomendações como uma forma de 
direcionar o órgão municipal aos preceitos da Administração Pública.  

 

 
PAMELA RAFAELA EGER 

Adm. Controladora Interna 
 
 
 
 

RAQUEL DA SILVA REIS 
Assessora de Controle Interno 
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Anexo I 

 
SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS POR DESTINO A PACIENTE EM TFD 

 
 
Ofício nº. 0000/SMS/2014  

 
Carlinda- MT, xx de setembro de 2014. 

 
 
À: Secretaria Municipal de Administração e Finanças/Departamento de Compras 
Da: Secretaria Municipal de Saúde 
 
 
Assunto: Solicitação de Passagens de Tratamento Fora do domicilio 
 
Nome dos Requerentes das Passagens: Nome dos Pacientes 

Quantidade de passagens por destino: xx passagens 

Passagens de ida/Quantidade:  xx     Passagem de volta/Quantidade:  xx 

Saída de: Carlinda a ........ 

Motivo da aquisição de passagens: descreva brevemente o motivo das solicitações. 

Recurso para pagamento: C/C nº. ......... Código: ......... 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradeço. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
______________________________                _________________________________ 
  Secretaria Municipal de Saúde                   Responsável pelo dpto. de Compras             
     Márcia R. Ribeiro de Oliveira                                         Gislaine Ascânio 
 
 
 
 
Obs.: Na prestação de contas, se deve anexar a planilha de pacientes encaminhados por destino, e ainda, 
alerta-se sobre a necessidade das passagens e/ou cópia das mesmas serem arquivadas junto aos 
processos dos pacientes na Central de Regulação. 
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Anexo II 

Empenhos Ofício n.º Data Quant. Destino 
Valor 
(R$) 

Observação: 

081/2014 018/SMS/13 15/01/2014 10 Carlinda X Cuiabá 1.526,50 

Prestação de contas não 
coincide, 52 bilhetes 
evidenciados. 

081/2014 018/SMS/13 15/01/2014 10 Cuiabá X Carlinda 1.556,50 

Prestação de contas não 
coincide, 52 bilhetes 
evidenciados. 

613/2014 330/SMS/14 18/03/2014 40 Carlinda X Cuiabá 5.922,00 

Prestação de contas não 
coincide, 52 bilhetes 
evidenciados. Sem atesto de 
fiscal de contrato no recibo. 

613/2014 330/SMS/14 18/03/2014 40 Cuiabá X Carlinda 6.042,00 

Prestação de contas não 
coincide 52 bilhetes 
evidenciados. Sem atesto de 
fiscal de contrato no recibo. 

672/2014 342/SMS/14 21/03/2014 06 Carlinda X Sinop 316,80 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 

672/2014 342/SMS/14 21/03/2014 06 Sinop X Carlinda 334,80 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 

962/2014 382/SMS/14 25/04/2014 40 Carlinda X Cuiabá 5.922,00 
Consta prestação de contas 
de 78 bilhetes. 

962/2014 382/SMS/14 25/04/2014 40 Cuiabá X Carlinda 6.042,00 
Consta prestação de contas 
de 78 bilhetes. 

1052/2014 537/SMS/14 05/05/2014 10 Carlinda X Sinop 528,00 

Não consta prestação de 
contas, o recibo anexado não 
coincide com destino, recibo 
de Carlinda X Cuiabá nº. 
2713 

1339/2014 666/SMS/14 03/06/2014 40 Carlinda X Cuiabá 6.592,80 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1339/2014 666/SMS/14 03/06/2014 40 Cuiabá X Carlinda 6.726,40 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1339/2014 666/SMS/14 03/06/2014 15 Carlinda X Sinop 881,70 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1339/2014 666/SMS/14 03/06/2014 15 Sinop X Carlinda 931,80 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1376/2014 694/SMS/14 06/06/2014 01 Sorriso X Carlinda 78,37 Não consta prestação de 
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contas anexada aos 
processos. 
 

1376/2014 694/SMS/14 06/06/2014 02 Carlinda X Cuiabá 329,64 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1376/2014 694/SMS/14 06/06/2014 01 Cuiabá X Carlinda 168,16 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1668/2014 804/SMS/14 02/07/2014 40 Carlinda X Cuiabá 6592,8 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1668/2014 804/SMS/14 02/07/2014 40 Cuiabá X Carlinda 6726,4 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1668/2014 804/SMS/14 02/07/2014 06 Carlinda X Sinop 352,68 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

1668/2014 804/SMS/14 02/07/2014 06 Sinop X Carlinda 372,72 

Não consta prestação de 
contas anexada aos 
processos. 
 

Totais 
  408 

 
57.944,07 
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