
 
 

NOTA TÉCNICA Nº. 02/2020- FAMEM 

 

São Luís (MA), 18 de agosto de 2020. 

 

 

ASSUNTO: PROCECIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

A SEREM ADOTADOS PELA MUNICIPALIDADE 

DECORRENTE DO RECEBIMENTO IRREGULAR POR 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO AUXÍLIO 

EMERGENCIAL. 

 

Excelentíssimo (a) Senhor(a) Prefeito(a)  

 

Com a finalidade de melhor assessorá-lo e mantê-lo atualizado sobre 

informações relevantes para a realização de uma Gestão Municipal adequada e que, 

principalmente, atenda aos ditames legais, a FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DO MARANHÃO – FAMEM, representada por seu presidente Eric Costa, vem por meio 

deste, encaminhar informações sobre procedimentos a serem adotados pela 

Municipalidade para cumprimento da Decisão Normativa TCE/MA nº. 37 de 29 de julho 

de 2020, que recomenda fiscalizações e aplicação imediata das determinações 

previstas na Nota Técnica Conjunta nº. 1361/2010/CGU-MA/TCE-MA, que trata da 

devolução de valores recebidos indevidamente pelos servidores públicos municipais, 

ativos, inativos, pensionistas, a título de auxílio emergencial, criado pelo Governo 

Federal para enfrentamento da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19. 

Como é de conhecimento dos gestores Municipais, a Controladoria Geral da 

União – CGU detectou que inúmeros servidores públicos estaduais e municipais 

receberam indevidamente o auxílio emergencial criado pelo Governo Federal para o 

enfrentamento da COVID-19. 

Com base nisso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA 

recomendou que os Municípios adotassem as seguintes medidas: 

 



 
 

I - consultem a ferramenta eletrônica do Tribunal de Contas, Painel de Vínculos, do 

Sistema de Acompanhamento de Atos de Pessoal, em até trinta dias, para terem acesso 

a relação de servidores vinculados a sua administração que receberam indevidamente o 

Auxílio Emergencial instituído pela Lei Federal nº 13.998/2020; 

II - adotem medidas de modo a estimular a devolução voluntária dos valores recebidos 

indevidamente; 

III – instaurem processo administrativo disciplinar, observando a legislação correlata em 

virtude do ato de recebimento de Auxílio Emergencial configurar infração disciplinar, que 

deva ser apurada no âmbito da respectiva Unidade Fiscalizada; 

IV – preservem dados pessoais constantes das informações acessadas na ferramenta 
eletrônica e que estas sejam tratadas com o sigilo necessário, conforme estabelece a 
legislação correlata. 
 

Para auxiliar as equipes técnicas com a análise e tratamento dos casos, em 
especial nas situações de falso positivo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social – SEDES elaborou material para orientar a equipe técnica, de forma facilitar o 
trabalho a ser executado (material em anexo). 

 
Destarte, orientamos que os gestores iniciem, por meio de suas equipes 

técnicas, os procedimentos de identificação dos servidores vinculados a sua 
administração que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial e adotem os 
procedimentos adequados a situação. 
 

Para maiores esclarecimentos contactar o Departamento Jurídico da FAMEM, 

por meio dos telefones (98) 2109.5417 ou 5416. 

 

Departamento Jurídico da FAMEM 








































