Canal de Denúncias

O seu papel no combate à corrupção:
Entenda como e porque denunciar
CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Apresentação
Caros cidadãos e caras cidadãs,
Construímos esta cartilha com o objetivo de orientar vocês sobre
as maneiras de fazer denúncias à Controladoria-Geral do Estado de
Minas Gerais (CGE-MG).
Queremos, com isso, motivá-los a exercer o controle social* e a
contribuir, pessoalmente, no combate à corrupção.
A participação de todos é fundamental para a construção de
uma gestão pública íntegra e eficiente na prestação dos serviços
públicos. Contamos com você!
Boa leitura!

* Controle social pode ser
entendido como a participação
do cidadão na gestão pública!

Conhecendo a CGE
A CGE é o órgão central de controle interno** do Estado de
Minas Gerais. Isso significa que, dentre outras responsabilidades,
tem atribuições relacionadas à defesa do patrimônio público, à
auditoria pública, à correição administrativa*** e à integridade
da administração. Além disso, deve promover a transparência, o
acesso à informação, o controle social e a prevenção e combate à
corrupção.

**O controle interno auxilia as instituições a alcançar objetivos,
melhorar o desempenho das atividades de maneira íntegra e reduzir riscos.

***A correição administrativa tem o papel de prevenir e apurar
irregularidades cometidas por agentes públicos no âmbito da
Administração Pública.

O que denunciar?
O Canal de Denúncias destina-se exclusivamente ao recebimento
de manifestações que têm por objeto a alegação de corrupção,
de irregularidade ou ilegalidade no serviço público ou fora dele,
que possa ou tenha causado prejuízo de qualquer espécie à
Administração Pública Estadual (Resolução CGE nº30/2018).

Atenção! As denúncias devem ser feitas com responsabilidade,
visando o interesse público.
Dentre outros casos, é possível denunciar:
• Obtenção de vantagem indevida, cobrança de propina ou qualquer
outra irregularidade cometida por agente público estadual;
• Casos de fraudes a licitações/contratos ou oferecimento de
vantagens ilícitas a agentes públicos estaduais;
• Irregularidades relacionadas ao patrimônio público ou violação
dos princípios da Administração pública.

Alguém está usando o carro funcional do órgão para fazer compras no
supermercado! Posso denunciar?
- Sim! Tente tirar fotos, anote a placa, dia, horário e denuncie na CGE!

Entrei no almoxarifado de um hospital público estadual e vi caixas e mais
caixas de remédios vencidos. Devo denunciar?
-Sim! Denuncie na CGE!

Um servidor público ofereceu passar meu processo na frente se eu pagar a
ele um dinheiro “por fora”. Isso é uma prática muito imoral!
- Sim! Denuncie na CGE!

Meu primo é servidor público e está falsificando atestados médicos para
justificar algumas faltas. Acho que isso não está certo e vou denunciá-lo.
- Sim! Denuncie na CGE!

Por que denunciar?
Recursos públicos desviados deixam de ser aplicados em serviços
públicos, prejudicando a educação, a saúde, a segurança e vários
outros serviços ofertados pelo Estado.
Por esse motivo, ao realizar uma denúncia, mais que cuidando do
patrimônio ou interrompendo uma ação danosa ao Estado, você
está cuidando de toda a coletividade. Todos dependem dos serviços
públicos.
A nós, cidadãos e cidadãs, cabe acompanhar o trabalho dos gestores
públicos e exigir deles uma atuação eficiente e íntegra.

Para onde vai minha denúncia?
Assim que é registrada no Canal de Denúncias, sua denúncia é
avaliada considerando o volume de informações concretas que
você enviou. Depois disso, ela segue para as unidades do Órgão
Central para apuração. Também pode ser encaminhada a alguma
das nossas Unidades Setoriais e Seccionais de Controle Interno,
que são “braços” da CGE nos órgãos e entidades da Administração
Estadual.

É muito importante que você nos envie dados e exponha com clareza e
objetividade o problema que identificou. Anexe toda a documentação que
comprove o fato. Assim, teremos um ponto de partida para iniciar a apuração.
Lembre-se que o trabalho do auditor interno envolve recursos públicos e
é pago por todos nós, cidadãos. Por isso, quanto mais dados e informações
relevantes você enviar, melhor será para que a apuração
seja bem-feita e consistente.
Não se esqueça de nos enviar um contato seu! Ele servirá para
que você receba informações sobre as providências adotadas e
também para que possamos esclarecer alguma dúvida sobre o
caso relatado. Não se preocupe: caso solicite, seus dados serão
mantidos em sigilo!

Como denunciar?

Passo 1
Acesse a página da CGE-MG:

cge.mg.gov.br

PASSO 2
Vá em Canal de Denúncias clicando na imagem a seguir ou acesse
cge.mg.gov.br/cidadao/denuncias

PASSO 3
Após ser direcionado para a página de Denúncias clique no botão
a seguir:

PASSO 4
Você será direcionado ao Formulário de Denúncias. Preencha os
campos de Descrição e Identificação e clique em “Enviar”. Pronto!
Denúncia realizada!

O Canal de Denúncias da CGE/MG é restrito para denúncias!
Reclamações, sugestões, elogios e pedidos de esclarecimentos devem
ser feitos no canal da Ouvidoria e no Fale Conosco !

Caso queira obter informações, dados do Estado, o melhor lugar é
o Portal da Transparência ou o E-SIC.

ouvidoriageral.mg.gov.br
cge.mg.gov.br/atendimento/fale-conosco
transparencia.mg.gov.br
E não se esqueça: promova o controle social. Sua participação é
fundamental para que tenhamos uma administração pública que
atenda os cidadãos e cidadãs com qualidade e respeito!
DENUNCIE!
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