
30/08/2022 16:23 COMUNICADO Nº 34/2022 – Cronograma para solicitação de recursos do Auxílio Emergencial à Gratuidade dos Idosos pel…

https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/comunicados-e-cronogramas/comunicados-gerais/2022/comunicado-no-34-2022-2013-cronograma… 1/3

 >  Comunicados e Cronogramas >  Comunicados Gerais >  2022 >  COMUNICADO Nº 34/2022 – Cronograma

para solicitação de recursos do Auxílio Emergencial à Gratuidade dos Idosos pelos entes federativos na Plataforma

+Brasil

A

COMUNICADO Nº 34/2022 – Cronograma

para solicitação de recursos do Auxílio

Emergencial à Gratuidade dos Idosos pelos

entes federativos na Plataforma +Brasil

Em atenção ao disposto no Inciso IV do art. 5º da Emenda à Constituição nº 123, de 14 de julho

de 2022, e considerando a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9, de 26 de agosto de

2022, que dispõe sobre os procedimentos para o aporte de assistência financeira destinada a

auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano,

operacionalizado na Plataforma +Brasil, tornamos público o cronograma previsto no art. 6º da

mencionada portaria.

os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

Em atenção ao disposto no Inciso IV do art. 5º da Emenda à Constituição nº 123, de 14 de julho de 2022, e

considerando a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9, de 26 de agosto de 2022, que dispõe sobre os

procedimentos para o aporte de assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das

pessoas idosas no transporte público coletivo urbano, operacionalizado na Plataforma +Brasil, tornamos

público o cronograma previsto no art. 6º da mencionada portaria:

Etapas do processo Prazos

Abertura da Plataforma+Brasil para solicitação dos recursos do Auxílio

Emergencial à Gratuidade dos Idosos

30 de agosto de 2022

Data limite para solicitação dos recursos na Plataforma +Brasil, incluindo

autodeclaração.

09 de setembro de

2022
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Compartilhe:    

Análise das solicitações pelo MDR e complementação pelos requisitantes Até 16 de setembro

de 2022

Enquadramento final das solicitações pelo MDR (cálculo da distribuição de

recursos aos entes federativos elegíveis)

Até 21 de setembro

de 2022

Publicação da lista final pelo MDR 23 de setembro de

2022

Assinatura do Termo de Adesão pelos entes federativos na Plataforma

+Brasil

Até 28 de setembro

de 2022

Aporte dos recursos pelo MDR aos entes federativos A partir de 30 de

setembro de 2022

Data limite de aporte do Auxílio pela União 31 de dezembro de

2022

Envio da prestação de contas pelos entes federativos na Plataforma +Brasil Até 31 de julho de

2023

Brasília, 30 de agosto de 2022.

Ministério da Economia 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Departamento de Transferências da União

Cookies estritamente necessários

Ver Declaração de Cookies

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos

cookies.

Configurações avançadas de cookies


Ativado �

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança,

verificação de identidade e gestão de rede. Esses cookies não podem ser

desativados em nossos sistemas. Embora sejam necessários, você pode

Desativado �Desativado �
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Para melhorar a

sua experiência

na plataforma e

prover serviços

personalizados,

utilizamos

cookies. Ao

aceitar, você

terá acesso a

todas as

funcionalidades

do site. Se

clicar em

"Rejeitar

Cookies", os

cookies que

não forem

estritamente

necessários

serão

desativados.

Para escolher

quais quer

autorizar, clique

em "Gerenciar

cookies". Saiba

mais em nossa

Declaração de

Cookies.

Cookies de desempenho

Cookies de terceiros

Configuração de cookies no navegador

bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode

comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do site.

Visam a melhoria do desempenho do site por meio da coleta de dados

anonimizados sobre navegação e uso dos recursos disponibilizados. Se você

não permitir a coleta desses cookies, esses dados não serão usados para

melhoria do site.

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e

multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de

navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los

direto no site da Google.

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de

publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da

DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo

(atividade do aplicativo) (https://support.google.com/analytics

/answer/2799357)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão

ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao

acessar o portal:

Domínios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Melhorar as campanhas de informação do governo;•

Oferecer conteúdo interativo;•

Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas

redes sociais;

•

Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.•

Informativo oficial dos cookies de terceiros do Google (https://business.s

afety.google/adscookies).

•

Política do Google (https://policies.google.com/technologies/partner-si

tes?hl-pt-BR).

•

 Gerenciar cookies Rej
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