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OF. UCCI N° 060/2020 

Afonso Cláudio, 31 de agosto de 2020.  

 

Prezado Senhor, 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições preventivas de 

monitoramento, zelando pelo fiel cumprimento das orientações, vem pelo presente 

solicitar o andamento das providências adotadas para registro em relação ao Ofício nº 

003/2020 – FOCCO/ES, que trata da comunicação de recebimento de auxílio 

emergencial por servidores públicos. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que integram o Fórum de Combate à Corrupção do 

Espírito Santo - FOCCO/ES, o Ministério Público Estadual (MPES), o Ministério Público 

Federal (MPF), o Tribunal de Contas da União (TCU), a Secretaria de Estado da Fazenda 

(Sefaz), o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), a Receita Federal, o 

Departamento de Polícia Federal (DPF) e o Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controle e a Controladoria Geral da União  (CGU), e prontamente ao receber a 

comunicação, encaminhamos levantamento enviado por e-mail na data 31 de julho 

para auxiliar nas devidas providências. 

Em face disso, embora as recomendações encaminhadas sejam claras e específicas, 

sugerimos ao Gestor ou ao Chefe Imediato responsável pela comunicação ao servidor, 

a importância de registrar a notificação individual com a assinatura de cada servidor 

envolvido, a fim de comprovar que o mesmo tomou ciência e que ao confirmar a 

percepção indevida, promova espontaneamente a restituição aos cofres públicos, de 

preferência fixando prazo. 

O artigo 7º, § 1º, inciso VI, do Decreto n.º 10.316/2020 os agentes públicos, incluindo 

os ocupantes de cargo temporário, função de confiança, cargo em comissão e os 

titulares de mandato eletivo, não possuem direito ao benefício. 

É válido ressaltar que o mencionado diploma prevê que a condição de agente público 

seria verificada por meio de autodeclaração no momento da solicitação do Auxílio 

Emergencial, o que pode resultar na responsabilização administrativa, através de PAD, 

por caracterizar má-fé e inserção de informações falsas. 
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No site “https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br/devolucao” contém as 

orientações necessárias para auxiliar o servidor a realizar a devolução.  

Em contato com os avaliadores através de videoconferência, estes informaram que há 

possibilidade da ocorrência de falsos-positivos, dessa forma deve ser oportunizado ao 

servidor o contraditório, bem como ressaltaram que há situações passíveis de 

justificativa, como por exemplo os servidores pertencentes ao CAD Único, que recebeu 

de forma automática, o que não isenta da devolução do valor percebido.  

Por fim, conforme destacado pelo FOCCO-ES, as informações devem ser tratadas de 

forma sigilosa e individual, evitando exposição e constrangimento dos beneficiários 

indevidos.  

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                                                                                  

Controladora Interno Municipal 

DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

AO: EXMO. SR. EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 

        DD. Prefeito Municipal 

 


