
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
Secretaria de Recursos Humanos 

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 
Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas 

 

NOTA INFORMATIVA Nº    877/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP  

Assunto: Auxílio-Transporte  

 

                                                              SUMÁRIO EXECUTIVO  

1. A Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, por intermédio do Despacho nº 389/2010 – Colep/Cgerh, de fls. 11/12, encaminha o 

processo em epígrafe a esta Secretaria de Recursos Humanos, para manifestação quanto à 

obrigatoriedade de os servidores da Superintendência Estadual da Funasa no Rio de Janeiro 

utilizarem Bilhete Único, como forma de diminuir os custos da Funasa com Auxílio Transporte, 

bem como quanto à concessão do referido benefício aos servidores com idade igual ou superior a 65 

anos, uma vez que para estes o benefício é gratuito.      

                                                                                       INFORMAÇÕES  

2. Quanto ao assunto, legalidade da concessão do Auxílio Transporte mediante 

implementação do Sistema de Bilhete Único, cumpre-nos informar que esta Coordenação-Geral de 

Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas - CGNOR já se manifestou em caso análogo, 

nos termos da Nota Técnica nº 327/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP (cópia anexa).  

 

3. No que se refere à concessão do benefício em comento aos servidores com idade 

igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, convém esclarecer que, consoante disposto no art. 6º 

da Medida Provisória nº 2.077-30, de 2001, será concedido Auxílio Transporte mediante declaração 

firmada pelo militar, servidor ou empregado, na qual ateste a realização das despesas com 

transporte, nos termos do art. 1º.  

 

4. Assim, em que pese a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-

urbanos aos maiores de 65 anos de idade, disposta na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, cabe 

observar que tal benefício é facultativo ao idoso, podendo este fazer ou não uso do seu direito. Nesse 

caso, caberá aos órgãos e entidades apreciar a veracidade dos documentos apresentados pelo 
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servidor ou pelo empregado público para fins de concessão de auxílio-transporte, conforme prevê o 

§ 4º do art. 5º da Orientação Normativa SRH/MP nº 4, de 08 de abril de 2011.  

 

5. Com estes esclarecimentos, sugerimos o encaminhamento dos autos à Coordenação-

Geral de Recursos Humanos da Fundação Nacional de Saúde, para conhecimento e demais 

providências.  

 

À consideração superior.    

Brasília,   30       de       dezembro     de 2011.  
 
 

 
PATRÍCIA MARINHO DOS SANTOS 

Mat 1745225 
MÁRCIA ALVES DE ASSIS 
            Chefe de Divisão 

 
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos da Fundação 

Nacional de Saúde, conforme proposto.   
 

Brasília,   30       de       dezembro     de 2011. 

 
 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA 
Coordenadora-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas-Substituta       
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