
Orçamento Público e Mecanismos de Participação 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

 

 Planejamento e Orçamento: PPAG, LDO e LOA 

 O processo de revisão do PPAG e elaboração do 

PLOA 

 Orçamento público como instrumento de gestão e 

controle 

 Classificações Orçamentárias 

 Participação social: a inserção cidadã no PPAG e no 

PLOA 

 Aprendizagem continuada em planejamento e 

orçamento público 

 

SUMÁRIO 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Como decidir o que fazer, quanto gastar, quem faz, 

como faz e quando entregar? 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

http://www.bing.com/images/search?q=Decis%C3%A3o+++imagem&view=detailv2&adlt=strict&id=A7B50B827CFFF3540FD3BFDB270B065AF37CC6BE&selectedIndex=15&ccid=V+jDhvM4&simid=608016762768263679&thid=OIP.M57e8c386f338b74fa5dd6e90efa1ae6co0


Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Objetivo 
Empresa: gerar 

lucro 

Objetivo estatal: 
promover o bem 

estar social 

Essa diferença 

tem repercussão 

direta no 

processo de 

planejamento. 

Como ocorre em MEU MUNICÍPIO? 

     

• Ato de projetar um trabalho, determinação dos 

objetivos ou metas e meios e recursos para atingi-

los, planificação dos serviços.  

PLANEJAMENTO 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Instrumento essencial da administração do Estado 

que estabelece, anualmente,  o detalhamento das 

ações de governo, por meio da especificação da 

alocação de recursos por ação de governo e da 

definição das metas compatíveis, variáveis 

fundamentais ao controle das finanças públicas. 

 

 

 

ORÇAMENTO PÚBLICO 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 CF/1988 – Art. 165, 166, 167 institui o 

planejamento como dever do Estado e define 

conceitos e operacionalização de seus instrumentos 

 

  Lei 4.320/1964 – estabelece as normas gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal  

 

 Lei de Responsabilidade Fiscal/2000 – estabelece  

normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal 

 

 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – BASE LEGAL 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 Portaria 42/1999, MPOG – integra planejamento e 

orçamento e define os conceitos de função, sub-

função, programa, ação, projeto e atividade, bem 

assim a discricionariedade dos estados e municípios.  

 Portaria Interministerial 163 STN/SOF/2001 - 

normas  gerais de consolidação das contas públicas e 

os conceitos para a classificação da despesa  

 Lei Orgânica do Município – complementa a 

regulação federal em seu âmbito 

 Regimento Interno da Câmara Municipal – define a 

tramitação das peças de planejamento e orçamento 

quando da avaliação e aprovação do Poder Legislativo    

 

 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – BASE LEGAL 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Planejamento 
Estratégico de 
Longo Prazo 

Plano 
Diretor 

Plano de 
Governo/ 
Plano de 

Metas 

PPA LDO LOA 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Integração 

e 

continuida

de 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Planejamento 
Estratégico de 
Longo Prazo 

 

Plano Diretor 

Plano de 
Governo/ Plano 

de Metas 

Decreto nº 14.791/2012, modificado pelo Decreto 15542/2014 - BH 2030 – A 

cidade que queremos. https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-

horizonte/decreto/2014/1554/15542/decreto-n-15542-2014-altera-o-anexo-

unico-do-decreto-n-14791-2012-que-institui-o-planejamento-estrategico-bh-

2030-a-cidade-que-queremos  

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeitura-apresenta-seu-plano-de-metas-

para-belo-horizonte 

PDDI/RMBH (2011) –http://www.rmbh.org.br/pddi/  

PDDI/BH – Lei nº 7.165/1996 ( Projeto de lei 1749/2015) 

Decretos 13.568 e 13.681/2009 e alterações posteriores 

(Adota a Gestão Orientada por Resultados  e define áreas de 

resultados, respectivamente – BH) 

Plano de longo prazo 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/2014/1554/15542/decreto-n-15542-2014-altera-o-anexo-unico-do-decreto-n-14791-2012-que-institui-o-planejamento-estrategico-bh-2030-a-cidade-que-queremos
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Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Plurianual Governamental (PPAG) - materializa  

as políticas públicas definidas no plano de longo 

prazo, traduzindo-as  em  Programas para serem 

executados em 4 anos, definindo quantitativamente 

recursos necessários a sua implementação. Assim, 

no último PPAG da PBH, já foram definidos os limites 

de programação para 2018, 2019, 2020 e 2021. 

(Princípio da continuidade administrativa) 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Instrumento médio prazo 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - formula diretrizes e 

estabelece metas e limites para a elaboração e a 

execução do orçamento do ano a seguir. 

 

Lei de Orçamento Anual - estabelece a ação do governo 

pelo período de um ano, traduzida em 

Projetos/Atividades, com metas físicas e financeiras, em 

função da receita estimada pelos órgãos competentes 

(previsão da receita e  fixação da despesa). 

Instrumentos - Curto Prazo 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Ciclo Integrado de Planejamento e Orçamento 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Integração de Planejamento e Orçamento 

Fonte: PBH - Manual de Elaboração da Proposta LOA2019 e da Revisão do PPAG2017-2021 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

O que precisamos saber para participar e influir? 

 

TRAMITAÇÃO CMBH: REVISÃO PPAG E PLOA 

http://www.bing.com/images/search?q=imagem+conhecimento&view=detailv2&adlt=strict&id=8DE70FF49B80C1E0BEB28DC9910FBB1937FA526C&selectedIndex=23&ccid=+A70PLqW&simid=608018824357740939&thid=OIP.Mf80ef43cba96d323e0675d4251114385o0


Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 

Fonte: PPAG2018-2021 PBH,  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
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Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

Responsabilidade administrativa na formulação,  

execução e controle do orçamento.     

 

Órgão – Unidade Gestora (XX): 1º nível da estrutura organizacional do 

Município, ao qual são atribuídas funções específicas, visando à concretização das 

ações e objetivos governamentais. Ex:  (Secretaria da Saúde (23),  Secretaria 

Municipal  de Serviços Urbanos – (29) 

Unidade Orçamentária (XX): o agrupamento de serviços subordinados ao 

mesmo órgão. Ex: Fundo Municipal de  Saúde (02) Fundo Municipal de 

Transporte Urbano (05) 

Unidade Administrativa (Organizacional) (XXXX): agrupamento de 

serviços de nível hierárquico inferior da estrutura organizacional. Ex: Fundo 

Municipal de Saúde Unidade Central – 0089  

Classificação Institucional (XX XX XXXX) 
 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Manual de Elaboração da Lei Orçamentária do Município. 

Estabelece  em quê os recursos será empregado 

XX XXX XXX XXXX 

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO 

LDO - Classificação  Funcional Programática 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Define as áreas de 

atuação dos governos 
 

Portaria 42/99 – Ministério do Planejamento 

Manual de Elaboração da Lei Orçamentária do Município. 

LDO – Funções (XX) e Subfunções (XXX)  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Dotação por função - 2018 

Fonte: PBH, LOA 2018 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Projetos Estratégicos: sintetizam as prioridades de cada 

política pública e terão acompanhamento intensivo; podem ser um 

Programa, uma Ação ou uma Subação dentro da estrutura 

programática do PPAG 2018-2021. 

 

Projetos Transformadores:  são um subconjunto dos estratégicos e 

indicam ações que promovem uma verdadeira transformação da 

cidade e demandam monitoramento super intenso para serem 

bem-sucedidos. 

 

Projetos 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO 

CENTRALIDADE DO CONCEITO DE 

PROGRAMA: instrumento de organização da 

ação governamental visando à concretização 

dos objetivos pretendidos, sendo mensurado 

por indicadores estabelecidos no PPAG 

PROGRAMA 

MÉDIO E CURTO PRAZO – PPAG, LDO E LOA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Integração  

• Planejamento  

• Orçamento 

• Gestão 

PROGRAMA  - Define objetivo, órgão responsável, indicador 

que mede a situação a ser modificada e produtos (bens e serviços) 

necessários para atingir o objetivo.  

a) Finalístico: resulta em bens e serviços. 

b) Apoio Administrativo: ações tipicamente administrativas 

c) Gestão de Políticas Públicas: programas de atividades-meio da 

Prefeitura, ou seja, de não atendimento direto à população, mas 

com impacto nos Programas Finalísticos. 

 

PROGRAMA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 
Ação (Projeto ou Atividade) (XXXX) - Instrumento de 

programação envolvendo um conjunto de operações necessárias à 

obtenção de bens ou serviços. A ação é o elemento que detalha fins 

e meios para a execução de um plano de  governo.  Atributos das 

Ações: 

a) Metas: expressa os resultados a alcançar. 

b) Valor Orçamentário: previsão anual de recursos para a Ação.   

 

Subações (XXXX) – Desdobramento das ações; quantifica as metas 

físicas 

 LDO - Desdobramento dos Programas 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

LDO – Exemplo de classificação orçamentária 

2710.264523041.393 

 
UG : 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 

UO: 10 -  Fundo Municipal de Transporte Urbano 

 
Função: 26 – Transporte 

 
Sub-função: 452 – Serviços Urbanos 

 
Programa: 304 – BH Segura, Inclusiva e Cidadã 

 
Ação: 1393 – Transporte Seguro e Sustentável 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 

Fonte: PPAG2018-2021 PBH,  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Agrupamento de contas públicas, receitas 

e despesas - Lei nº 4.320/1964 

Classificação Econômica 

 Classificação da Despesa 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Classificação da Despesa 
 

Grupo de Despesa 

Qual o efeito econômico da realização da 

despesa? 

Modalidade de Aplicação 

Categoria Economica  

Em qual classe de gastos será feita a despesa 

Elemento de despesa 

De que forma serão aplicados os recursos?  

Quais os insumos que se pretende adquirir?  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

1º  categoria econômica da 

despesa 

3 – corrente 

4  - capital 

2º grupo da despesa (1–6) (Ex.: 1 – Pessoal) 

3º e 4º modalidade da aplicação 27 tipologias (Ex.: Aplicação 

direta 90) 

5º e 6º elemento da despesa  99 tipologias (Ex.: Material de 

consumo  30) 

Classificação da Despesa 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Classificação da Despesa 
 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Modalidade de Aplicação de Recursos 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Aplicação de recursos 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Fonte  dos Recursos 

 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Exemplo de Classificação de Despesa  

2710.264523041.393 449051 F 04.80 8.517.419 

 
Nat. de despesa: 4 – Despesas de capital 

Grupo de Despesa 4 – Investimento 

Modalidade: 90 – Aplicações Diretas 

Elemento de Despesa: 51 –  Obras e Instalações 

Esfera - F – Orçamento Fiscal 

Modalidade de Aplicação: 04–Despesa de Capital 

Origem dos recursos 80 – financiamentos  

Total do recurso: RS8.517.419 

 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

REVISÃO DO PPAG 2019-2021 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

PPAG – 2019-2021 e PLOA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

LEI nº 11.098/2017-  PPAG 2018 -2021 

Art. 3º - Os programas.... ficam restritos àqueles integrantes do 

PPAG 2018-2021 (...) 

Art. 13 - O Executivo enviará à CMBH, concomitantemente à 

proposta de Lei Orçamentária Anual - LOA, projeto de lei de revisão 

do PPAG, [...], contendo: 

I - demonstrativos atualizados do Anexo do PPAG, contendo as inclusões, 

exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, 

indicadores e ações; 

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com a exposição 

sucinta das razões que motivaram a alteração. 

Parágrafo único - A exclusão, inclusão ou alteração de programas e ações 

constantes desta lei serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto 

de lei de revisão anual, de projeto de lei específico ou de créditos especiais. 
 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

OBJETIVOS DA REVISÃO 

• Fazer correções na implementação dos projetos e 

atividades 

• Melhorar a efetividade dos resultados que se 

pretende obter 

• Aperfeiçoar a gestão dos programas de governo 

• Contribuir para a transparência e adequação dos 

objetivos de governo às demandas da sociedade 

Intervenções apenas nas Ações e Subações 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

FLUXOGRAMA E CRONOGRAMA DA TRAMITAÇÃO 

Fonte: PBH - Manual de Elaboração da Proposta LOA2019 e da Revisão do PPAG2017-2021 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

REVISÃO DO PPAG E ELABORAÇÃO DO PLOA 

Fase Qualitativa 

 

Cada órgão deve identificar as demandas de alteração do 

PPAG e as do PLOA, a partir dos serviços prestados, 

considerando os Projetos Estratégicos, as Áreas de 

Resultado, as propostas dos Conselhos Municipais e  os 

programas e projetos intersetoriais. 

 

Os órgãos setoriais enviam as propostas de alterações e 

adequações nas Ações e Subações à SUPLOR, até o dia 

29/6/2018, pelo Sistema Orçamentário e Financeiro, 

Módulo Orçamento. 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Fase Quantitativa (Gerências Orçamentárias e Financeiras) 

 
• Levantamento de dados: valores previstos e reajustes acordados; 

estimativa de evolução da despesa e da receita, detalhadas por 

fonte de recurso; detalhamento das despesas obrigatórias; 

execução das metas físicas. 

• Limites: matrizes orçamentárias com os limites orçamentários são 

definidas pela  e enviadas aos órgãos setoriais como referência para 

a LOA 2018 e o PPAG 2018-2021. 

• Órgãos Setoriais lançam no Sistema de Orçamento suas metas 

físicas e financeiras até 31/7/2018 

Revisão do PPAG e elaboração do PLOA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Fase  de Consolidação  
 
• Validação, pela SUPLOR, das propostas de metas físicas e 

financeiras lançadas pelos órgãos setoriais; 

 

• Consolidação final das propostas da revisão PPAG2019 e 

PLOA2019 

 

• Elaboração dos documentos finais ao Prefeito para serem 

enviados ao Legislativo 

 

• Envio dos projetos de Lei e anexos ao Legislativo: 28/9/2018 

Revisão do PPAG e elaboração do PLOA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

L.O. BH  - Art. 24 - O Poder Público garantirá a participação da 

sociedade civil na elaboração do plano diretor, do plano plurianual, 

das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. 

 

LRF – Art. 48 Inciso I - incentivo à participação popular e realização 

de audiências públicas, durante os processos de elaboração e 

discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 

Revisão do PPAG e elaboração do PLOA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm


Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

REVISÃO DO PPAG E ELABORAÇÃO DO PLOA 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

FUNDAMENTOS LEGAIS 

LDO – Lei 11.130 de 13/9/2018  

 I - prioridades e metas da administração pública 

municipal; 

II - organização e estrutura dos orçamentos; 

III - diretrizes para elaboração e para execução dos 

orçamentos do Município e suas alterações; 

IV - disposições relativas às despesas do Município 

com pessoal e com encargos sociais; 

V - disposições sobre alterações da legislação 

tributária do Município; 

VI - disposições gerais. 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

LDO: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

• Área de resultado atendimento ao cidadão: aprimoramento do 

processo do Orçamento Participativo, visando à definição das 

prioridades de investimento e ao aperfeiçoamento da participação 

da sociedade civil na gestão da cidade; 

• O OP será registrado no PLOA para o exercício de 2019, Parágrafo 

único - Os recursos orçamentários, incluindo os empréstimos, 

destinados à conclusão das obras do Orçamento Participativo serão 

exclusivamente aplicados na sua execução (art. 19) 

• Em caso de necessidade de contingenciamento, os 

investimentos do OP são atingidos de acordo do o art.25 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

  

Art. 8º - Os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

discriminarão a despesa, no mínimo, por: 

I - órgão e unidade orçamentária; 

II - função;  

III - subfunção; 

IV - programa; 

V - ação: atividade, projeto e operação especial; 

VI - categoria econômica; 

VII - grupo de natureza de despesa; 

VIII - modalidade de aplicação; 

IX - esfera orçamentária; 

X - origem de fonte e aplicação programada de recursos. 

  

LDO E A ESTRUTURA DO ORÇAMENTO 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIO 

 

 
2710.264520602.837  339039 F 03.00   42.415.060 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UG : 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 UO: 10 -  Fundo Municipal de Transporte Urbano 

 Função: 26 – Transporte 

 Sub-função: 452 – Serviços Urbanos 

 Programa: 060–Gestão da Mobilidade Urbana 

Ação: 2837 – Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 

2710.264520602.837  339039 F 03.00   42.415.060 

339039 – despesa corrente/outras despesas correntes/aplicação direta/outras 

despesas de terceiros-pessoa jurídica 

F - Orçamento Fiscal 

03 – outras despesas correntes 

00 – recursos ordinários do tesouro 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Créditos 
Adicionais 

Suplementares Especiais Extraordinários 

Despesa não computadas 
ou insuficientemente 

dotadas na Lei de 
Orçamento. 

LIMITES DA LDO 

Reforço de dotação 

orçamentária 
Despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária 

específica 

Despesas urgentes e 

imprevistas 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

LOA E CRÉDITOS SUPLEMENTARES 

(LOA/2016) Art. 4º - Para ajustes na programação orçamentária, 

fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o 

limite de 12% do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 

da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

 Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no 

caput deste artigo: 

 I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, 

limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o 

total do crédito  [...] 

 

 II - as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, 

limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo  [...] 

 

  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

METAS FISCAIS 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Freios e contrapesos: controle  sobre o Poder Executivo 

Lei Orgânica do Município de BH  

Art. 24 - O Poder Público garantirá a participação da sociedade civil na 

elaboração do plano diretor, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual. 

 

Art. 83 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito (...)  dispor sobre 

todas as matérias de competência do Município, especificamente: 

I - plano diretor; 

II - plano plurianual; 

III - diretrizes orçamentárias; 

IV - orçamento anual; (...) 

 

Art. 84 - Compete privativamente à Câmara Municipal:(...)  

V - aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos termos 

desta Lei Orgânica; 

XIV - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito, e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

TRAMITAÇÃO DO PPAG E DO PLOA NA CMBH 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

Transparência 

Compromisso 

Adequada 
utilização dos 

recursos 

Investimento  Ética 

Melhor qualidade 
dos serviços e 

produtos  

Adesão da Sociedade 

Gestão Pública 

SOCIEDADE E ESTADO  



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

SOCIEDADE: PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 



Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

CONTATOS OUVIDORIA DO MUNICÍPIO 

- Sítio eletrônico: http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag. 
- Telefone: disque 256 
- Presencial: Av. Santos Dumont, 363 – Centro – de 8h às 18 h 
 

http://ouvidoriageral.pbh.gov.br/tag


Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MINAS GERAIS 

https://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/ouvidoria/fale-conosco/ 

 
 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINAS GERAIS 

Protocolizar a denúncia à Avenida Raja Gabaglia, nº 1315 
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Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

http://aplicativos.pgr.mpf.mp.br/ouvidoria/portal/ 

  

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Formulário Eletrônico; via postal - SAFS, Quadra 04, Lote 01, Ed. Anexo 1 - Salas 124 e 126, 

Brasília-DF, CEP 70042-900;  central telefônica de atendimentos: 0800-6441500, 

 

 

 

 

 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria/denuncias-e-manifestacoes 

ou ir pessoalmente à R. Timbiras 1779 – Lourdes – BH/MG 
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Realização:                                                                                                                                                  Parceria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leice Maria Garcia 

leice.garcia@cgu.gov.br 

Telefone: (31)3888-3275 
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