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ASSUNTOS GERAIS



CRONOGRAMA – PPA 2020/2023

- Envio do teto pela SUPLAN/ SUOP para as UO 12/07

- Lançamento dos valores nas ações pelas UO no PPA WEB 31/07

- Análise e ajustes finais (fase qualitativa e quantitativa) até 09/08

A integração PPA WEB e SIGGO ainda não é on-line.
As cargas serão feitas periodicamente e serão informadas para as Unidades, 
dependendo dos lançamentos das Unidades no PPA WEB e posterior análise 

da SUPLAN
Solicitamos priorizar a adesão às ações dos programas de Operações Especiais 

(0001) e programas de gestão (8202 a 8238) para a 1ª do PLOA.



PPA X LOA
1º ano PPA = PLOA 2020

Para o exercício de 2020, considerando que as fontes de receitas do PPA e da LOA  são as 
mesmas,  as ações que estiverem nos dois documentos PPA e LOA deverão ter os mesmos 
valores alocados, inclusive pelo fato de que os dois instrumentos serão entregues à CLDF 
na mesma data.
Ou seja, a Unidade deve cadastrar os mesmos valores e quantidade para cada
lançamento programa/ ação/ regionalização, no que for comum aos dois instrumentos.

Se houver ajuste em um, até o término do período da elaboração dos documentos (PPA
e LOA), deve ser atualizado no outro.



• Versão "Orientações PPA 2020/2023” atualizada no site

• Inclusão do programa 6201 – “Agronegócio e Desenvolvimento Rural”

• Informações gerenciais - serão solicitadas pela SUPLAN após validação 
desta fase inicial:
 Vincular meta a ação (orçamentária e/ ou não orçamentária); 
 Identificar atributos que contribuem para os ODS;
 Identificar ações/projetos prioritários.



• Pontos a observar – PPA 2020/2023 – Fase Qualitativa

 Verificar a coerência entre os atributos dos Programas, objetivos, metas, indicadores, 
metas e ações orçamentárias e não orçamentárias;

 Observar se ações definidas como orçamentárias necessitarão efetivamente de 
recursos orçamentários. 
Ex: 4180 – Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; 

 Verificar a compatibilidade com o Plano Estratégico (Eixo, batalhas, iniciativas);

Regra geral: ATÉ 05 atributos de cada atributo (meta, indicador, ação não 
orçamentária) por objetivo e UO



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇÃO
As unidades devem seguir a correlação programa/ação, baseada na política pública que cada
programa propõe. A vinculação tem, também, como finalidade facilitar a atuação governamental,
o acompanhamento e a avaliação dos planos.

É importante esclarecer que:

• As ações devem estar vinculadas a Programa Temático, quando sua utilização destinar-se à
atividade-fim da Unidade, contribuindo para o alcance dos seus objetivos; e

• Devem estar vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado quando
se destinarem a atividades ligadas à área-meio.

Caso os mapeamentos estejam no programa e/ ou objetivo (quando for o caso)
indevido no PPA WEB, a Unidade deve inativar e inserir novamente no correto.



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇAO
0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (rol não exaustivo)

• 9001 - Execução de Sentenças Judiciais
• 9004 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal
• 9029 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Externa
• 9030 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Contratada - Interna
• 9033 - Formação do Patrimônio do Servidor Público
• 9041 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia
• 9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal*
• 9055 – Tarifas e Encargos Financeiros
• 9093 – Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições*

*A ação 9050 foi desmembrada, para o próximo PPA, nas codificações: 

9050 (despesas grupo 1) e 9093 (despesas grupo 3).



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇAO
8202 a 8238  - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO  (rol não 
exaustivo)

• 1471 - Modernização de Sistema de Informação (*1) 
• 1984 - Construção de Prédios e Próprios (*2) 
• 2396 – Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas
• 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia e da Informação (*1) 
• 2990 - Manutenção de bens imóveis do GDF – utilizada apenas pela UO 19101 (SEFP)
• 3086 – Ampliação de Prédios e Próprios (*2) 
• 3903 - Reforma de Prédios e Próprios (*2) 
• 8502 - Administração de Pessoal 
• 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores 
• 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
• 4220 – Gestão de recursos de fundos (similar à 8517, porém destinada aos fundos)



Observações:

(*1) As ações de informática 1471 e 2557 podem ser usados também nos temáticos se relacionadas com a política 
pública em questão. 

No caso das Administrações Regionais, devem estar vinculadas a Programa de Gestão, no caso o 8205 -
Regional.

Ações 2985 - Manutenção da Rede GDF Net/Internet e 5126 - Modernização da Rede GDF Net/Internet SÃO DE
USO EXCLUSIVO SEFP.

(*2) As ações 1984 - Construção de Prédios e Próprios, 3086 – Ampliação de Prédios e Próprios e 3903 - Reforma
de Prédios e Próprios são categorizadas como ações próprias da área-meio e, portanto, não deverão ser utilizadas
para realização de despesas com equipamentos públicos relacionados à área-fim da Administração Pública e
somente podem constar nos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado.

Para os casos de despesas referentes à área-fim, as Unidades deverão ser utilizar ações específicas para o
propósito pretendido no respectivo programa temático.



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇÃO
EXEMPLOS DE AÇÕES COMUNS A VÁRIAS ÁREAS
3678 – Realização de Eventos
3711 – Realização de Estudos e Pesquisas
4088 – Capacitação de Servidores
4089 – Capacitação de Pessoas
4090 – Apoio a Eventos
4091 – Apoio a Projetos

Podem ser vinculadas ao programa temático ou de gestão,
preferencialmente programa temático com maior afinidade.



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇÃO
PROGRAMAS TEMÁTICOS (6202 A 6238) – Exemplos de ações de transferências/ operações
especiais

AÇÃO PROGRAMA

9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS 

ESCOLAS

9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL

9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS

9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA

9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS

9086 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 

AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

9088 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS

6202 a 6238 –
CONFORME A ÁREA



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇÃO
PROGRAMAS TEMÁTICOS – OBJETIVOS REGIONAIS
As administrações regionais que possuam ação relacionada aos programas abaixo, devem
utilizar o objetivo regional cadastrado.

PROGRAMA OBJETIVO REGIONAL

6201 – AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL O157

6206 – ESPORTE E LAZER O154

6209 - INFRAESTRUTURA O149

6210 – MEIO AMBIENTE O181

6211 – DIREITOS HUMANOS O167

6219 - CULTURA O156



VINCULAÇÃO PROGRAMA E AÇÃO
CASOS PADRONIZADOS – PROGRAMAS TEMÁTICOS (6202 A 6238)

Estas e novas orientações quanto à  correta vinculação serão disponibilizadas no site da SEFP.
Situações que não se enquadrem nesta regra devem ser discutidas junto à SUPLAN.

AÇÃO PROGRAMA

1079, 2024, 3048, 3596, 4170 – relacionadas a esporte, espaços 
esportivos

6206 – Esporte e lazer

1950, 3902, 4092 – relacionadas a praças públicas e parques 6206 – Esporte e lazer

2426 - Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família 6217 – Segurança pública, Objetivo PO62

2579 - Manutenção e funcionamento de conselho
3009 - Construção de sede de conselho

6202 a 6238 – Conforme o tema



REGIONALIZAÇÃO
 Observar a regionalização adequada
 A regionalização 99 somente deve ser utilizada quando os gastos são 

realizados em mais de uma Região Administrativa e as do PDOT (84, 85, 
etc).

Exemplo: Revitalização da DF-085 – EPTG, que beneficia várias Região 
Administrativa.

 Pessoal e Concessão de Benefícios: utilizar a regionalização 99, visto que 
o público beneficiado é todo o DF. Com exceção à lotação física dos 
servidores lotados nas próprias RA´s, inclusive as despesas relativas à 
manutenção da RA.



PPA/WEB –
MÓDULO QUANTITATIVO



SUMÁRIO
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⮚Por ações que compõem o PPA ou não compõem o PPA
⮚Por ação orçamentária
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1. INTRODUÇÃO



OBJETIVO
• Apresentar o módulo quantitativo do PPA WEB, em que estarão

disponíveis as informações do teto orçamentário por UO para o
quadriênio, e orientar quanto ao preenchimento da quantidade e o
valor de cada ação orçamentária no Plano.



ELABORAÇÃO DO PPA 2020-2023
Evento 1- Reuniões preparatórias de nivelamento teórico – Ciclo de Planejamento e Metodologia do PPA 2020-2023

Datas: 26/03, 27/03 e 28/03 - Auditório da EGOV - 14h30 às 18h

Evento 2- Reuniões Temáticas para elaboração do Plano Plurianual 2020-2023, com definição dos atributos do PPA da Unidade.

Datas: 16/04, 17/04, 23/04/ 24/04, 25/04 - EGOV - 09h30 às 12h

Evento 3 - Treinamento prático para utilização do Sistema PPA-WEB (Módulo Qualitativo)

Datas: 16/04, 17/04, 23/04/ 24/04, 25/04 – EGOV (laboratório de informática) - 14h30 às 18h

Evento 4 - Reuniões Técnicas com as Unidades Orçamentárias na SUPLAN (Módulo Qualitativo)

Evento 5 - Reunião Técnica para utilização do Sistema PPA-WEB (Módulo Quantitativo)

Data: 09/07/2019, a partir das 09:30 horas



METODOLOGIA DO PPA 2020-2023
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – PPA – LDO – LOA – SAG –

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PPA

ELABORAÇÃO DO PPA EM 2 FASES:
QUALITATIVA 

QUANTITATIVA (APÓS LIBERAÇÃO DOS TETOS ORÇAMENTÁRIOS)



2. DESENVOLVIMENTO



OC UO
AÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS
Distribui 

Teto
Distribui 

Teto

2020

2021

2022

2023



2020

TESOURO

PESSOAL

DEMAIS 
DESPESAS 

CORRENTES

DESPESAS 
DE CAPITAL

OUTRAS 
FONTES

PESSOAL

DEMAIS 
DESPESAS 

CORRENTES

DESPESAS 
DE CAPITAL

DESPESAS 
CORRENTES

DESPESAS 
CORRENTES

DESPESAS DE 
CAPITAL

DESPESAS DE 
CAPITAL

EXERCÍCIO

POR FONTE

POR TIPO DE 
GASTO



MÓDULO QUANTITATIVO
• Condições para a UO ter acesso à distribuição dos recursos no PPA WEB

• Estar no período da janela de trabalho cadastrada (SUPLAN irá informar quando
tetos estiver liberados)

• Nível 3 - adesão a ação orçamentária – autorizado
• Mapeamento da ação no momento da UO (status: UO ou Titular – UO)

• O módulo quantitativo acompanha o status da fase qualitativa de cada
ação/ mapeamento, lembrando que as tramitações são independentes.

Exemplos:

Programa 8202 – ação 8517 – regionalização 99 – status: UO - Em elaboração Somente usuário com perfil “UO” edita

Programa 8202 – ação 8504 – regionalização 99 - status: TITULAR - Para aprovação Somente usuário com perfil “Titular” edita



Consultando a Ação 
Orçamentária









Aderindo e Mapeando a 
Ação Orçamentária













O módulo QUANTITATIVO foi criado como uma nova aba no menu principal 
do PPA WEB.
O módulo QUANTITATIVO foi criado como uma nova aba no menu principal 
do PPA WEB.



Dentro da aba “QUANTITATIVO”, a Unidade Orçamentária terá acesso ao item 
“Teto Ações Orçamentárias”, no qual poderá consultar o teto e distribuir os 
recursos por ação orçamentária.

Dentro da aba “QUANTITATIVO”, a Unidade Orçamentária terá acesso ao item 
“Teto Ações Orçamentárias”, no qual poderá consultar o teto e distribuir os 
recursos por ação orçamentária.



CARACTERÍSTICAS
POR ANO



O teto está distribuído para 
cada exercício.
O teto está distribuído para 
cada exercício.



A UO deve alocar os 
recursos para cada ano.
A UO deve alocar os 
recursos para cada ano.





Ação 
1235





Ação 
1235

Somente ações orçamentárias com valor alocado
naquele exercício serão carregadas para a LOA.

Caso a UO não deseje mais aquela ação em
determinado exercício, deve alterar a data de início
e/ ou data fim (no MAPEAMENTO).

Se a UO não desejar mais a ação em nenhum dos
4 anos, deve inativar todo o mapeamento.



CARACTERÍSTICAS
Ações que compõem o PPA







CARACTERÍSTICAS
Ações que não compõem o 

PPA





OC não libera teto para este
caso.
No entanto, o preenchimento é
obrigatório para que as ações
sejam carregadas para
execução.

OC não libera teto para este
caso.
No entanto, o preenchimento é
obrigatório para que as ações
sejam carregadas para
execução.



EMPRESA ESTATAL

ATIVIDADE – inicia com “8” 

Não possui saldo disponível. 
Não abate do TETO da UO.

ATIVIDADE – inicia com “2” 



EMPRESA ESTATAL



CARACTERÍSTICAS
Por ação orçamentária



O recurso será distribuído por ação 
orçamentária, dentro de cada exercício. 
O recurso será distribuído por ação 
orçamentária, dentro de cada exercício. 

Campo quantidade – preenchimento
obrigatório e diferente de “ZERO”
Campo quantidade – preenchimento
obrigatório e diferente de “ZERO”



CARACTERÍSTICAS
Por Fonte



Dentro de cada ação, o teto será dividido por 
fonte: TESOURO ou OUTRAS FONTES
Dentro de cada ação, o teto será dividido por 
fonte: TESOURO ou OUTRAS FONTES

 FCDF (Segurança, Educação e Saúde)
 Investimento das Estatais
 Operação de Crédito
 convênio

 FCDF (Segurança, Educação e Saúde)
 Investimento das Estatais
 Operação de Crédito
 convênio



CARACTERÍSTICAS
Por Tipo de Gasto



Para consultar o tipo de gasto vinculado a cada ação, clique no 
botão ⮫ na ação orçamentária correspondente. 
Para consultar o tipo de gasto vinculado a cada ação, clique no 
botão ⮫ na ação orçamentária correspondente. 



Aberta a ação orçamentária, abaixo da parte 
qualitativa haverá uma barra discriminando o 
tipo de gasto da ação orçamentária selecionada.

Aberta a ação orçamentária, abaixo da parte 
qualitativa haverá uma barra discriminando o 
tipo de gasto da ação orçamentária selecionada.

x x



Por sua vez, dentro de cada fonte, o teto será segregado por tipo 
de gasto:
*PESSOAL, 
*DEMAIS DESPESAS CORRENTES  
*DESPESAS DE CAPITAL

A categoria econômica “despesas correntes” está separada em 
PESSOAL  (grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais), DEMAIS 
DESPESAS CORRENTES (grupo 2 – Juros e Encargos da Dívida e 3 –
Outras despesas Correntes) , enquanto as “despesas de capital” 
abarcam os grupos 4 - Investimentos, 5 – Inversões Financeiras e 6 
– Amortização da Dívida.

Por sua vez, dentro de cada fonte, o teto será segregado por tipo 
de gasto:
*PESSOAL, 
*DEMAIS DESPESAS CORRENTES  
*DESPESAS DE CAPITAL

A categoria econômica “despesas correntes” está separada em 
PESSOAL  (grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais), DEMAIS 
DESPESAS CORRENTES (grupo 2 – Juros e Encargos da Dívida e 3 –
Outras despesas Correntes) , enquanto as “despesas de capital” 
abarcam os grupos 4 - Investimentos, 5 – Inversões Financeiras e 6 
– Amortização da Dívida.

Grupo: 1 – Pessoal e Encargos SociaisGrupo: 1 – Pessoal e Encargos Sociais

Grupos:  2 – Juros e Encargos da Dívida e 3 –
Outras despesas Correntes
Grupos:  2 – Juros e Encargos da Dívida e 3 –
Outras despesas Correntes

Grupos: 4 - Investimentos, 5 – Inversões 
Financeiras e 6 – Amortização da Dívida.
Grupos: 4 - Investimentos, 5 – Inversões 
Financeiras e 6 – Amortização da Dívida.



AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE UTILIZAM O GRUPO 1

8502 - administração de pessoal - apenas grupo 1
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - apenas grupo 1
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - apenas grupo 3
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - apenas grupo 1
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - grupo 1 e 3 
9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94 - apenas grupo 1
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - apenas grupo 1
9064 - APORTE ANTECIPADO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA DF - PREVICOM - apenas grupo 1
9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - apenas grupo 1
9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS - apenas grupo 1

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE UTILIZAM O GRUPO 1

8502 - administração de pessoal - apenas grupo 1
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - apenas grupo 1
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - apenas grupo 3
9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - apenas grupo 1
9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - grupo 1 e 3 
9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94 - apenas grupo 1
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - apenas grupo 1
9064 - APORTE ANTECIPADO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA DF - PREVICOM - apenas grupo 1
9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - apenas grupo 1
9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS - apenas grupo 1



CARACTERÍSTICAS
Saldo Disponível



Ao incluir valores nos campos em destaque, o saldo 
disponível será atualizado automaticamente. 
Ao incluir valores nos campos em destaque, o saldo 
disponível será atualizado automaticamente. 

Teto da UO por despesas correntes e despesas de capital. Teto da UO por despesas correntes e despesas de capital. 



Saldo disponível anteriorSaldo disponível anterior 150,00 200,00 30,00 25,00



CARACTERÍSTICAS
Como salvar?



Salvar a distribuição do Teto para cada ação

É necessário salvar uma ação para depois registrar e salvar outra ação. 
Isso impacta no saldo disponível. 
É necessário salvar uma ação para depois registrar e salvar outra ação. 
Isso impacta no saldo disponível. 



CARACTERÍSTICAS
Histórico



Histórico para cada ação

Ao clicar no histórico da ação orçamentária, você tem acesso a todas 
as alterações que por acaso tenham ocorrido.
Ao clicar no histórico da ação orçamentária, você tem acesso a todas 
as alterações que por acaso tenham ocorrido.



Usuário 1

Usuário 1

Usuário 2



Usuário 1



Caso seja lançado valor superior ao “Disponível”, o sistema irá alertar 
e não contabilizará o valor lançado, retornando o valor anterior.
Caso seja lançado valor superior ao “Disponível”, o sistema irá alertar 
e não contabilizará o valor lançado, retornando o valor anterior.

120,00



Outras formas de distribuir o TETO
Menu “Quantitativo”Menu “Quantitativo”

Árvore “Ação Orçamentária”

Árvore “Objetivo”



Conforme demonstrado no tópico anterior da apresentação. Conforme demonstrado no tópico anterior da apresentação. 



Outras formas de distribuir o TETO

Menu “Quantitativo”

Árvore “Ação Orçamentária”Árvore “Ação Orçamentária”

Árvore “Objetivo”



Na árvore “Ação Orçamentária”, 
clique na ação que deseja inserir 
o teto.

Na árvore “Ação Orçamentária”, 
clique na ação que deseja inserir 
o teto.

PPA 2020-2023



Depois de feito o mapeamento qualitativo da ação 
orçamentária, aparecerá o botão “Quantitativo” , que 
serve para distribuir valores do teto  orçamentário.

Depois de feito o mapeamento qualitativo da ação 
orçamentária, aparecerá o botão “Quantitativo” , que 
serve para distribuir valores do teto  orçamentário.

Neste caso, a distribuição do Teto será realizada 
somente para a ação orçamentária selecionada. 
Neste caso, a distribuição do Teto será realizada 
somente para a ação orçamentária selecionada. 



Outras formas de distribuir o TETO

Menu “Quantitativo”

Árvore “Ação Orçamentária”

Árvore “Objetivo”Árvore “Objetivo”



O acesso também poderá ser feito clicando 
no Objetivo diretamente na árvore.
O acesso também poderá ser feito clicando 
no Objetivo diretamente na árvore.



Ao abrir os atributos do objetivo, clique em 
“Ações Orçamentárias”.
Ao abrir os atributos do objetivo, clique em 
“Ações Orçamentárias”.



Para cada ação orçamentária 
haverá o botão “Quantitativo”. 
Para cada ação orçamentária 
haverá o botão “Quantitativo”. 

Neste caso, a distribuição do Teto será realizada 
somente para a ação orçamentária selecionada. 
Neste caso, a distribuição do Teto será realizada 
somente para a ação orçamentária selecionada. 



MODELO DO ANEXO III DO PPA 



OBRIGADO A TODOS!

Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN/SPLAN/SEFP

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1016. 

Telefones: 3414-6177; 3223-6102; 3223-6097; 3414-6192.


