
 

COMUNICADO INTERNO 01/2020 

 

Assunto: Auxilio Emergencial – Convocação para eventual devolução.  

 

 

O Município de Coronel Freitas, SC, vem com o devido respeito que possui por seus funcionários, prestar 

alguns esclarecimentos acerca das notícias que estão circulando em relação ao pagamento de auxilio 

emergencial do Governo Federal à servidores públicos.  

 

Primeiramente temos a esclarecer que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através de 

cruzamento de dados, constatou que alguns servidores de municípios catarinenses, podem ter recebido 

irregularmente o auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de fornecer proteção 

emergencial no período de enfrentamento à crise econômica causada pela Pandemia do Coronavírus – 

Covid-19.  

 

Destacamos que o Município de Coronel Freitas, recebeu do Tribunal de Contas de Santa Catarina pedido 

de adoção de alguns procedimentos, conforme o Comunicado Conjunto TCE/CGU n. 01/2020:  

 

1. Realizar chamamento a todos os servidores para que aqueles que solicitaram o auxílio se apresentem no 

Setor de Recursos Humanos, e notificá-los a regularizar a situação com a devolução dos recursos por 

meio do link: https://devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br  

seguindo o disposto no documento “Orientações para devolução dos recursos do Auxílio Emergencial” 

em anexo, com posterior comprovação da regularização junto ao respectivo setor de Recursos Humanos;  

 

2. Considerando a possibilidade de uso indevido dos dados pessoais de agentes públicos por terceiros, 

solicita-se que todos os agentes sejam orientados a consultar essa situação no endereço 

https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/  

 

2.1. Caso for confirmada a utilização irregular dos dados, deve-se orientar o agente a registrar essa 

situação junto à autoridade policial, com posterior comprovação do registro junto ao respectivo setor de 

Recursos Humanos e registro da denúncia por meio do portal da Fala.Br (https://falabr.cgu.gov.br/).  

 

Cabe esclarecer que beneficiários do programa bolsa família e pessoas cadastradas no CadÚnico do 

Governo Federal foram incluídos automaticamente como beneficiários do auxílio emergencial, sem a 

necessidade de requerer o benefício. Se essa for a situação de algum dos servidores será necessária a 

verificação do cumprimento dos requisitos do respectivo programa de transferência de renda junto ao 

setor de Assistência Social do município.  

 

 



Outras informações podem ser obtidas nos seguintes endereços:  

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio  

http://www.transparencia.gov.br/beneficios/consulta?ordenarPor=mesAno&direcao=desc  

 

Por fim, cabe esclarecer que o Município ainda não foi notificado com nomes de servidores públicos, e 

que seguindo determinação do Tribunal de Contas de Santa Catarina, essa primeira etapa, caso tenha 

alguma situação dessas no Município, objetiva oportunizar que os servidores, regularizem 

espontaneamente a situação. Dessa forma, solicitamos a todos os servidores que eventualmente receberam 

auxílio emergencial, tendo solicitado ou não o benefício, para que compareçam no setor de Recursos  

Humanos, no prazo de 04 (quatro) dias, para regularizar a situação.  

 

Coronel Freitas, SC, em 26 de junho de 2020.  

 

 

 

Sediane Lunardi Marafom     Fernanda Regina Sartori Tozetto 

Secretaria de Administração e Finanças    Controle Interno 


