
Portal de Denúncias
Fiscalize o uso do dinheiro público



Apresentação 

Esta cartilha procura trazer de forma didática orienta-
ções ao cidadão sobre como denunciar irregularidades 
praticadas contra a administração estadual. A Controla-
doria-Geral do Estado é o órgão responsável por  receber 
e apurar informações que envolvem recursos públicos 
estaduais, servidores estaduais e órgão ou entidade do 
Governo de Minas. 

do dinheiro público, participar do controle social e 
estimular a transparência. A participação da sociedade é 
fundamental para combater a corrupção e aperfeiçoar a 
gestão pública para que os recursos sejam utilizados em 
benefício dos mineiros. 

A CGE/MG tem a missão de zelar pela efetividade dos 
mecanismos de controle interno e pela correição da 
administração pública, bem como promover a transpa-
rência, o acesso à informação e a prevenção e o combate 
à corrupção.



O que é o Portal de Denúncias? 
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É um canal para denunciar 
casos supeitos do mau uso 
do patrimônio e do dinheiro 
do Estado. 

O Portal é exclusivo para 
denúncias que envolvam 
recursos públicos estaduais 
ou que estejam relacionadas 
a procedimentos e ações 
de servidores, órgãos ou 
entidades do Estado.

O que denunciar à CGE/MG?

Obtenção de vantagem, cobrança 
de propina ou qualquer outra 
irreglaridade cometida por servi-
dores estaduais. 

Pessoas jurídicas (empresas) que 

ilícitos contra a gestão estadual. 

Envolvimento de órgão ou enti-
dade do Poder Executivo estadual 
quando se tratar de patrimônio 
e/ou recursos públicos.



Por que é importante denunciar? 

SUA DENÚNCIA É MUITO IMPORTANTE! 

Os impostos e as taxas que 
pagamos vão para os cofres 
do Governo e posteriormente 
retornam em benefícios para 
toda a sociedade. Esse dinheiro 
deve ser usado corretamente 
e os gestores têm a obrigação 
de prestar contas. 

O dinheiro que alimenta a 
corrupção deixa de ser 
investido em hospitais, escolas, 
merendas, obras e serviços 
essenciais para que os 
mineiros possam viver com 
mais conforto e dignidade.

NÃO FIQUE CALADO. 
DENUNCIE O MAU USO 
DO DINHEIRO PÚBLICO.



Qualquer irregularidade
envolvendo recurso público

ou agente público deve ser
denunciada no portal de

denúncias do estado
de minas gerais?

                     Como denunciar? 

Rod. Papa João Paulo II, n° 4001 - 12° andar
Prédio Gerais - Serra Verde 
CEP: 31.630-901 CA/BH/MG 

esclarecimento de eventuais dúvidas. De qualquer 
forma, sua identidade será mantida em SIGILO.

Procure descrever os fatos de 
forma clara, simples e objetiva. 
Se possível, indique nomes, 
locais, datas...

O formulário de denúncias, dispo- 
nível no site, permite  o envio de 
documentos que colaborem  
para a apuração da denúncia.
 

ENVIAR

http://www.cge.mg.gov.br/cidadao/denuncias
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