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DECRETO 48080, DE 11/11/2020 - TEXTO ORIGINAL

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de
2020 para os órgãos e as entidades da Administração
Pública.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe
confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio
de 2000,

DECRETA:
Art. 1º – Para o encerramento do exercício financeiro de 2020, ficam definidas as

datas-limite constantes no Anexo.
Parágrafo único – A perda dos prazos dispostos no Anexo implicará a

responsabilidade do servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade ou
responsável equivalente, do Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças –
SPGF ou responsável equivalente, no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração
de ordem funcional nos termos da legislação vigente.

Art. 2º – A partir da publicação deste decreto até a entrega do balanço geral do
Estado e das prestações de contas dos órgãos e das entidades ao Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais – TCEMG, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à
contabilidade, à auditoria, à apuração orçamentária e ao inventário em todos os órgãos e as
entidades da Administração Pública.

Art. 3º – Compete aos dirigentes dos órgãos e das entidades envolvidos instituírem,
por meio de ato publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, observados a segregação de
funções e o conhecimento técnico específico, tantas comissões quantas forem necessárias para
promover o levantamento completo dos inventários físicos e financeiros dos valores em
tesouraria, dos materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais
em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro
no Ativo e das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como
das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos.

§ 1º – As comissões a que se refere o caput deverão apresentar os relatórios com
apuração prévia dos saldos com data-base de 30 de novembro de 2020 e, posteriormente,
relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2020.

§ 2º – Os órgãos e as entidades poderão emitir a relação de materiais permanentes
e de consumo que serão inventariados com data-base anterior a 30 de novembro de 2020,
devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoEstadual&tipoPesquisa=constituicaoEstadual&ceArtigo=90
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§ 3º – Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado e dos bens
móveis e imóveis das unidades que operacionalizam no Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG promover os ajustes no referido
sistema das diferenças apuradas pelas comissões até 31 de dezembro de 2020.

§ 4º – Compete ao Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente conciliar os
saldos contábeis das contas patrimoniais evidenciados ao final do exercício, promovendo os
ajustes contábeis necessários no prazo de que trata o item XX do Anexo, objetivando a
fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão ou da entidade.

§ 5º – Em relação às unidades que não operacionalizam no Siad-MG, compete ao
Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente promover os respectivos ajustes das
diferenças apuradas pelas comissões no prazo de que trata o item XX do Anexo.

§ 6º – As diferenças apuradas, de acordo com os procedimentos previstos nos §§ 3º,
4º e 5º, deverão ser objeto de medidas administrativas pelos dirigentes dos órgãos e das
entidades para sua regularização, bem como de notas explicativas.

Art. 4º – A execução orçamentária da despesa deverá observar o princípio da
anualidade do orçamento e o regime de competência.

Art. 5º – As despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas e não
pagas até 31 de dezembro de 2020 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos
a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados, conforme disposto no art. 36 da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º – Para fins do disposto no caput, consideram-se:
I – Restos a Pagar Processados – RPP as despesas que completaram o estágio da

liquidação e que se encontrem prontas para pagamento;
II – Restos a Pagar Não Processados – RPNP as despesas que concluíram o

estágio do empenho e que se encontrem, em 31 de dezembro de 2020, pendentes de liquidação
e pagamento.

§ 2º – Para fins da inscrição de que trata o caput, os órgãos e as entidades e suas
respectivas unidades executoras deverão proceder à certificação dos saldos a serem inscritos em
Restos a Pagar, promovendo o cancelamento dos insubsistentes.

§ 3º – Em observância ao regime da competência da despesa, não serão inscritos
em RPNP os saldos de empenhos referentes à concessão de adiantamentos e diárias de viagem,
devendo as unidades executoras promoverem a anulação do saldo dos empenhos até o dia 31 de
dezembro de 2020.

§ 4º – Não serão inscritos em RPP os saldos de Obrigações Liquidadas a Pagar
referentes à concessão de adiantamentos a servidores, devendo as unidades executoras
promoverem a anulação do saldo até o dia 31 de dezembro de 2020.

§ 5º – Não serão inscritos em RPNP, saldo de empenhos de valor igual ou inferior a
R$500,00 (quinhentos reais).

Art. 6º – As inscrições dos RPNP de que trata o art. 5º que não forem liquidadas até
23 de abril de 2021 deverão ser obrigatoriamente canceladas nesta data pela Unidade Executora.
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§ 1º – O não cumprimento pela Unidade Executora do disposto no caput ensejará o
cancelamento automático dos saldos não liquidados, por meio do sistema integrado utilizado para
a programação e execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado, comandado
pela Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG-
SEF, mediante deliberação do Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin.

§ 2º – Independentemente da data-limite estabelecida no caput, os saldos de RPNP
identificados como insubsistentes no transcorrer do exercício de 2021 deverão ser imediatamente
cancelados pela Unidade Executora.

§ 3º – Excetuam-se das disposições contidas neste artigo as despesas de caráter
constitucional e outras a critério do Cofin.

Art. 7º – A inscrição em Restos a Pagar dos saldos de empenho “em liquidação”
observará os seguintes procedimentos:

I – os documentos de empenho que estiverem no estágio “em liquidação”, com
recebimento definitivo, deverão ter a liquidação registrada no Siafi-MG, para que sejam inscritos
em RPP, observando o prazo de que trata o item XV do Anexo;

II – os documentos de empenho que estiverem no estágio “em liquidação”, com
recebimento provisório, não serão inscritos em RPNP.

§ 1º – Entende-se por “em liquidação” o estágio da execução da despesa em que se
registra o reconhecimento no patrimônio, no momento da ocorrência do fato gerador, conforme
dispõe o Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público – MCASP 8ª Edição, instituído pela
Portaria Conjunta STN/SOF Nº 06, de 18 de dezembro de 2018, disponível em
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/contabilidade.

§ 2º – Aplica-se à transferência dos saldos de Restos a Pagar de exercícios
anteriores o disposto neste artigo.

Art. 8º – Fica estabelecida a data-limite de 11 de dezembro de 2020 para emissão de
empenhos das despesas correntes e de capital, exceto os referentes a gastos com pessoal,
pensões, dívida pública, transferências e outras despesas constitucionais de caráter obrigatório,
precatórios e requisitórios de pequeno valor, emendas parlamentares estaduais individuais, de
bloco e de comissões, bem como convênios de entrada de recursos, portarias e instrumentos
congêneres registrados no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de
Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulos Entrada e Saída.

§ 1º – A SCCG-SEF adotará as providências necessárias junto ao Siafi-MG para o
cumprimento do disposto neste artigo.

§ 2º – Excepcionalmente, fica o Cofin autorizado a deliberar sobre empenhos após a
data-limite disposta no caput, mediante requerimento formalizado por ofício assinado pelo
dirigente máximo do órgão ou da entidade demandante, que deverá conter, obrigatoriamente, as
seguintes informações:

I – unidade orçamentária;
II – objeto do empenho;
III – dotação completa;
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IV – nome da ação;
V – valor;
VI – novo prazo solicitado;
VII – justificativa da perda do prazo.
Art. 9º – Os órgãos e as entidades da Administração Pública ficam, no prazo de

cinco dias úteis contados a partir da disponibilização dos relatórios e das demonstrações
contábeis, obrigados a prestar informações à SCCG-SEF, por meio de Relatório de Conformidade
Contábil – RCC do mês de dezembro, contendo notas explicativas relativas aos fatos que possam
influenciar na interpretação dos resultados do exercício, bem como às inconformidades não
regularizadas até 31 de dezembro de 2020, com apontamento das ações adotadas para a sua
regularização.

§ 1º – As notas explicativas apresentadas pelos órgãos e pelas entidades no RCC
do mês de dezembro poderão integrar e subsidiar as notas explicativas elaboradas pela SCCG-
SEF no âmbito da Prestação de Contas do Governador a ser apresentada ao TCEMG e à
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.

§ 2º – A não manifestação no prazo estabelecido no caput implicará a validação dos
dados constantes das Demonstrações Contábeis e demais relatórios processados
automaticamente pelo Siafi-MG.

Art. 10 – Os lançamentos de encerramento do exercício e a emissão das
Demonstrações Contábeis e dos relatórios que compõem o balanço geral do Estado serão
processados automaticamente pelo Siafi-MG.

Parágrafo único – O processamento automático não exime de responsabilidade os
dirigentes, ordenadores de despesa e contadores quanto aos valores evidenciados nas
Demonstrações Contábeis, relatórios e demais demonstrativos dos órgãos e das entidades
abrangidos por este decreto.

Art. 11 – Fica a SCCG-SEF autorizada a promover os ajustes contábeis necessários
ao encerramento do exercício junto aos órgãos e às entidades da Administração direta, autárquica
e fundacional e fundos estaduais até o dia 8 de janeiro de 2021.

Parágrafo único – Os ajustes contábeis efetuados pela SCCG-SEF não eximem os
contadores de responsabilidade sobre a certificação dos registros contábeis efetuados pelas
unidades, bem como sobre os valores evidenciados nas Demonstrações Contábeis, relatórios e
demais demonstrativos dos órgãos e das entidades abrangidos por este decreto.

Art. 12 – Todos os documentos decorrentes de processos de execução orçamentária
da despesa do exercício de 2020 deverão ser assinados digitalmente até o término do exercício
financeiro.

Art. 13 – As ordens de pagamento que até 30 de dezembro de 2020 não forem
transmitidas a banco, por ausência de assinatura digital, na forma do que dispõe o art. 12 do
Decreto nº 37.924, de 16 de maio de 1996, com a redação dada pelo Decreto nº 47.113, de 20 de
dezembro de 2016, serão automaticamente canceladas.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=37924&ano=1996&tipo=DEC
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47113&ano=2016&tipo=DEC
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Art. 14 – Compete à Controladoria-Geral do Estado – CGE a elaboração do relatório
e do parecer conclusivo que acompanharão as contas do Governador, em cumprimento ao
disposto no § 3º do art. 40 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único – Ficam as Superintendências da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag e da SEF responsáveis pelo pronto atendimento às solicitações
da CGE para o cumprimento do disposto no caput.

Art. 15 – Os Secretários de Estado de Fazenda, de Planejamento e Gestão e o
Controlador-Geral do Estado ficam autorizados a editar instruções complementares necessárias
ao encerramento do exercício, podendo, inclusive, fixar outros prazos tecnicamente necessários.

Art. 16 – Sem prejuízo da competência e autonomia constitucional, aplicam-se aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, às empresas controladas e às empresas estatais
dependentes, no que couber, as disposições deste decreto.

Art. 17 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 11 de novembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º

da Independência do Brasil.
ROMEU ZEMA NETO
ANEXO
(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020)
DATAS-LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020
I – 23 de novembro de 2020: prestação de informação, pelos órgãos e pelas

entidades, à Superintendência Central de Planejamento e Orçamento – SCPO-Seplag dos saldos
orçamentários de todas as fontes considerados insubsistentes, bem como dos valores previstos
para empenho, respeitadas as datas-limite deste decreto;

II – 25 de novembro de 2020: encaminhamento à SCPO-Seplag de solicitações de
créditos suplementares, exceto solicitações relativas às ações constantes do Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas e às ações da unidade de Gestão da Dívida Pública
Estadual, que poderá encaminhar as solicitações após o prazo ao Comitê de Orçamento e
Finanças;

III – 25 de novembro de 2020: constituição das comissões de levantamento das
dívidas de curto e de longo prazo e dos inventários físicos e financeiros a que se refere o art. 3º;

IV – 7 de dezembro de 2020: encaminhamento ao Comitê de Orçamento e Finanças,
com cópia para a Diretoria Central de Governança das Estatais da SEF, das solicitações de
créditos suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, observando-
se o disposto nos art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V – 7 de dezembro de 2020: encaminhamento à Diretoria Central de Governança
das Estatais da SEF da estimativa de gastos, por ação orçamentária e fonte de recursos, das
empresas integrantes do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas, observando-se
o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=102&ano=2008&tipo=LCP
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VI – 7 de dezembro de 2020: anulação dos saldos parciais ou totais de empenho à
conta do orçamento do corrente exercício, comprovadamente insubsistentes;

VII – 7 de dezembro de 2020: entrega às Diretorias de Contabilidade ou unidades
equivalentes do levantamento das dívidas de curto e longo prazo e dos inventários físicos e
financeiros a que se refere o § 1º do art. 3º, com data-base de 30 de novembro de 2020;

VIII – 7 de dezembro de 2020: disponibilização para a SCPO-Seplag, pelas unidades
de planejamento, gestão e finanças dos órgãos e das entidades, do saldo das dotações
orçamentárias financiadas com recursos ordinários ou de operações de crédito;

IX – 9 de dezembro de 2020: encaminhamento à SCPO-Seplag de solicitações de
créditos suplementares das ações constantes do Orçamento de Investimentos das Empresas
Controladas;

X – 21 de dezembro de 2020: entrega do Certificado de Realização do Inventário de
Imóveis emitido pelo Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e
Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG devidamente assinado à Superintendência
Central de Logística da Seplag;

XI – 21 de dezembro de 2020: apropriação e quitação das despesas e demais
registros contábeis com precatórios e requisitórios de pequeno valor;

XII – 21 de dezembro de 2020: apropriação das despesas com a folha de
pagamento de pessoal de competência do exercício;

XIII – 21 de dezembro de 2020: emissão de empenhos para pagamento da dívida
pública;

XIV – 21 de dezembro de 2020: emissão de empenhos referentes às transferências
e outras despesas de caráter constitucional;

XV – 28 de dezembro de 2020: liquidação de despesas do exercício e de Restos a
Pagar não Processados;

XVI – 30 de dezembro de 2020: registro, no Sistema de Gestão de Convênios,
Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo Saída, da publicação de
novos convênios de saída de recursos, termos de fomento e termos de colaboração e respectivos
aditivos;

XVII – 30 de dezembro de 2020: registro de empenho de despesas procedentes de
emendas parlamentares estaduais individuais, de bloco e de comissões, independentemente da
modalidade de transferência, forma de execução e do sistema corporativo utilizado para a gestão
do instrumento;

XVIII – 30 de dezembro de 2020: registro de ordens de pagamento e transferências
financeiras por meio do Siafi-MG e respectiva transmissão às instituições financeiras
credenciadas;

XIX – 6 de janeiro de 2021: entrega às Diretorias de Contabilidade ou unidades
equivalentes do levantamento das dívidas de curto e longo prazo e dos inventários físicos e
financeiros a que se refere o § 1º do art. 3º, com data-base de 31 de dezembro de 2020;
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XX – 6 de janeiro de 2021: registro pelos órgãos e pelas entidades dos lançamentos
contábeis necessários ao encerramento do exercício;

XXI – 6 de janeiro de 2021: integração dos dados orçamentários e contábeis das
empresas estatais dependentes ao sistema integrado utilizado para a programação e execução
orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado;

XXII – 6 de janeiro de 2021: disponibilização no sistema integrado utilizado para a
programação e execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado de dados
relativos à Receita Orçamentária, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, determinada
pelo inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

XXIII – 18 de janeiro de 2021: encaminhamento aos Poderes Legislativo e Judiciário,
ao Ministério Público e TCEMG, do demonstrativo da Receita Corrente Líquida, devidamente
verificado pela CGE, para fins de elaboração do Relatório de Gestão Fiscal previsto nos arts. 54 e
55 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000;

XXIV – 20 de janeiro de 2021: registro no Sigcon-MG – Módulo Saída, de todas as
justificativas para as programações orçamentárias relativas a emendas individuais, de bloco e de
bancada com impedimento de ordem técnica que tenha impossibilitado sua execução
orçamentária e financeira no exercício de 2020;

XXV – 2 de fevereiro de 2021: encaminhamento à CGE, pela SCCG-SEF, dos
demonstrativos referentes ao atendimento dos índices constitucionais relativos ao exercício de
2020;

XXVI – 2 de fevereiro de 2021: solicitação pelas Unidades Orçamentárias de
emissão, por meio do sistema integrado utilizado para a programação e execução orçamentária,
financeira, patrimonial e contábil do Estado, dos relatórios exigidos nas instruções normativas do
TCEMG que servirão de base para os processos de prestação de contas dos órgãos e das
entidades;

XXVII – 19 de fevereiro de 2021: disponibilização pela SCCG-SEF das
demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020;

XXVIII – 22 de fevereiro de 2021: disponibilização para a Diretoria Central de
Governança das Estatais da SEF, pelas empresas controladas, da execução física e financeira
referente aos programas do Orçamento de Investimento, conforme a Lei nº 23.579, de 15 de
janeiro de 2020, em observância ao art. 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e compatível com os
lançamentos registrados no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan;

XXIX – 26 de fevereiro de 2021: encaminhamento à SCCG-SEF, pela Subsecretaria
da Receita Estadual da SEF, de relatório sobre o desempenho da arrecadação em relação à
previsão, com destaque para as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e
combate à sonegação, para as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e
judicial, bem como das demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de
contribuições, conforme disposto no inciso V do art. 6º da Instrução Normativa do TCEMG nº 13,
de 14 de dezembro de 2011;

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=23579&ano=2020&tipo=LEI
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XXX – 12 de março de 2021: encaminhamento pela SCCG-SEF, para a CGE, do
Balanço Geral do Estado, à exceção do relatório contábil.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Loteria do Estado de Minas Gerais]

[Gerência de Recursos Humanos]

PORTARIA/LEMG Nº 51, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

 

 

Designa servidores para compor as Comissões de Encerramento do Exercício Financeiro de 2020.

 

 

 

O DIRETOR-GERAL DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas no
inciso I do art. 7º do Decreto nº 47.902, de 31 de março de 2020 e de acordo com o disposto na Lei Estadual
nº 22.257, de 27 de julho de 2016,

 

 

DETERMINA:
 

 

Art. 1º - Designar os servidores a seguir nominados para cons�tuírem as Comissões de Encerramento do
Exercício Financeiro, de 2020, nos termos do art. 52 do Decreto nº 45.242, de 11 de dezembro de 2009, e do
Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020:

 

I – Manoelito Ornelas de Melo, Masp 1047396-5; Bruna Pimentel Rêgo, Masp 1466500-4 e Ibrahim Marcos
Chaia, Masp 1047195-1, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Especial encarregada de
promover o levantamento completo referente às obrigações da LEMG, constantes dos Grupos Passivo
Circulante e não Circulante, bem como das contas de controle representa�vas dos atos potenciais A�vos e
Passivos.

 

II – Jacqueline Maria da Piedade Calixto, Masp 1391394-2; Cláudia Marília de Melo, Masp 1229614-1 e
Felipe Henrique Miranda de Lima, Masp 1398789-6, para comporem, sob a presidência do primeiro, a
Comissão Especial encarregada de inventariar, �sica e financeiramente, os bens patrimoniais móveis em uso,
estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, que são objeto de registro no A�vo.

 

III –  Hugo Leonardo Veloso, Masp 1217520-4; Mário Geraldo de Meireles Neto, Masp 1458829-7 e Heitor
Serra Vieira de Souza, Masp 1161933-5, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Especial
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encarregada de inventariar, �sica e financeiramente, os bens patrimoniais imóveis em uso, cedidos e/ou
recebidos em cessão, que são objeto de registro no A�vo.

 

IV – Débora Rôla França, Masp 1047445-0, Elenice Elenir Arantes, Masp 1171516-6 e Flávia Herlanin, Masp
1088784-2, para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Especial encarregada de inventariar,
�sica e financeiramente, os valores e documentos existentes no financeiro, da LEMG.

 

V – Vilma Rodrigues Mendes Sousa, Masp 1059313-5; Cláudia Mar�ns Magalhães, Masp 1047253-8
e Wagner Kafruni Nassif Lemos, Masp 1047227-2, para comporem, sob a presidência do primeiro, a
Comissão Especial encarregada de inventariar, �sica e financeiramente, o estoque de materiais de consumo
existente no almoxarifado ou em outras unidades similares, da LEMG.

 

Art. 2º - Determinar o fechamento do Almoxarifado no período de 01 a 07 de dezembro de 2020, a fim de
que a Comissão Especial, a que se refere o inciso V do art. 1º desta Portaria, possa realizar o inventário �sico
dos bens nele existentes.

 

Art. 3º - Conforme dispõe o parágrafo único, do art.1º, o art. 2º, o § 6º do art. 3º do Decreto no nº 48.080, de
11 de novembro de 2020:

 

I - As a�vidades das Comissões Especiais, ora cons�tuídas, são consideradas urgentes e prioritárias.

 

II - A perda dos prazos dispostos no Anexo do Decreto n° 48.080/2020 implicará a responsabilidade do
servidor encarregado da informação, do Diretor de Contabilidade ou responsável equivalente, do Diretor da
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF – ou responsável equivalente, no âmbito de
suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional nos termos da legislação vigente.

 

III - A par�r da publicação do Decreto 48.080/2020 e até a entrega do balanço geral do Estado e das
prestações de contas dos órgãos e en�dades ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG –,
são consideradas urgentes e prioritárias as a�vidades vinculadas a contabilidade, auditoria, apuração
orçamentária e inventário em todos os órgãos e en�dades da administração pública estadual.

 

IV - As diferenças apuradas, de acordo com os procedimentos previstos nos §§ 3º, 4º e 5º, deverão ser objeto
de medidas administra�vas pelos dirigentes dos órgãos e en�dades para sua regularização, bem como de
notas explica�vas a serem anexadas ao processo de prestação de contas anual.

 

Art. 4º – O presidente da Comissão Especial de que trata o inciso III do art.1º, desta Portaria, deverá entregar
devidamente assinado, até o dia 21 de dezembro de 2020, à Superintendência Central de Logís�ca da
SEPLAG, o Cer�ficado de Realização do Inventário de Imóveis emi�do pelo Módulo de Imóveis do Sistema
Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD.

 

Art. 5º - As Comissões Especiais a que se referem os incisos I a V do art. 1º, desta Portaria, terão como data-
base para apuração dos saldos:
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I - Apuração prévia: o dia 30 de novembro de 2020;

II – Apuração conclusiva: o dia 31 de dezembro de 2020.

 

Parágrafo único: O prazo final para que as Comissões, ora cons�tuídas entreguem os relatórios ao
Departamento de Contabilidade, conforme dispõe o §1º, do art. 3º, e o item VII do Anexo do Decreto no

47.755, nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, é o dia 07 de dezembro de 2020, impreterivelmente.

 

Art. 6º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2020.

 

 

Ronan Edgard dos Santos Moreira
 Diretor-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
24/11/2020, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22194849 e o
código CRC DBCF5AF5.

Referência: Processo nº 2040.01.0000278/2020-59 SEI nº 22194849

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0






















































09/12/2020 SEI/GOVMG - 22782341 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26690943&infra_sist… 1/6

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento Organizacional

Relatório nº 01/2020 - Inventário Bens Imóveis LEMG/LEMG/DDO/2020

PROCESSO Nº 2040.01.0000288/2020-80

 

RELATÓRIO DE BENS IMÓVEIS 2020 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEMG)

 

 

Presidente: Hugo Leonardo Veloso -  Masp: 1217520-4

Membros: Heitor Serra Vieira de Souza -  Masp: 1161933-5

                  Mário Geraldo de Meireles Neto -  Masp: 1458829-7

 

 

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS
DATA BASE 30/11/2020

 

 

Em cumprimento ao disposto no Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, e na Portaria LEMG nº
51, de 20 de novembro de 2020, foi realizado o inventário referente ao exercício de 2020, dos bens imóveis
de propriedade da Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG.

 

Documentos que serviram de base para a realização do Inventário:

 

Relatório dos imóveis pertencentes à LEMG, gerado pelo Portal de Imóveis do Estado de Minas Gerais;

Balancete do mês de novembro/2020;

OBS.: Em função da Pandemia Covid-19, as visitas “in loco”, excepcionalmente, não puderam ser
realizadas pela Comissão - exceção feita ao imóvel da Avenida Augusto de Lima.

 

 
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA LEMG
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 Município Tipo Valor contábil
(em R$)

Valor escritura ou laudo
de avaliação (em R$)

Valor do Portal de
Imóveis (em R$)

A
Regularizar

1 Belo Horizonte Loja e sobreloja 776.250,00 779.754,00 779.754,00 X
2 Belo Horizonte Lote 1.000,00 1.000,00 1.000,00  
3 Be�m Lote 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
4 Be�m Lote (chácara) 34.090,20 34.090,20 34.090,20  
5 Contagem Lote (*) 17.061,40 17.061,40 17.061,40  
6 Diaman�na Casa (**) ---------- 568.047,44 68.000,00 X
7 Leopoldina Lote 3.178,71 3.178,71 3.178,71  
8 Santa Luzia Lote 9.360,00 9.360,00 9.360,00  
9 São Paulo Apartamento 226.236,00 226.236,00 226.236,00  
 Total 1.085.176,31 1.656.727,75 1.156.680,31  

 

(*) Imóvel invadido, com construção edificada pelo invasor; em processo judicial para imissão de posse, já
paga pela LEMG ao invasor indenização de benfeitorias – Processo 0087863-27.1994.8.13.0079 – 2ª Vara de
Fazenda Pública Estadual.

(**) Imóvel não se encontra, momentaneamente, registrado contabilmente devido a ajustes que vem sendo
tratados.

 

 

1. BELO HORIZONTE – LOJA E SOBRELOJA

1. Imóvel composto por loja e sobreloja do Ed. Paraopeba, situado na Av. Augusto de Lima n° 355 bairro
Centro, em Belo Horizonte – MG.

2. Metragem total: 1.150m².

3. Valor: R$ 779.754,00 (conforme laudo elaborado pela SEPLAG/MG em 2001).

4. Atualmente vago, até junho/2017 era ocupado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

5. Não está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme
Termo de Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017, entre LEMG e MGI, por ter
sido adquirido diretamente pela autarquia (operação de compra e venda), o que impõe a necessidade
de autorização legisla�va para venda.

6. Há divergência no valor registrado no SIAFI/MG e o valor do laudo de avaliação e do Portal de Imóveis.
Considerando que o laudo de avaliação realizado pela SEPLAG emi�do em 15/10/2001 é documento
apto para estabelecer o valor do imóvel, deve ser acertado o valor contábil do imóvel no SIAFI/MG.
Tendo em vista que os registros rela�vos a imóveis somente podem ser executados pela Diretoria
Central de Gestão de Imóveis – DCGIM/SEPLAG, tal regularização deve ser solicitada pela LEMG, a fim
de sanar a irregularidade.

 
 

2. BELO HORIZONTE – LOTE

1. Imóvel composto por 5 (cinco) lotes de 360 m² cada.

2. Metragem total: 1.800 m².

3. Valor: R$ 1.000,00.
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4. Imóvel localizado no Aglomerado Morro das Pedras, região de favela, invadido, com construções
precárias (barracos).

5. Devido à localização do imóvel não é realizada visita ao local, por se tratar de área perigosa para
realização de vistoria do bem.

6. Está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme Termo de
Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI, por ter sido
adquirido por meio de dação em pagamento.

 

 

3. BETIM – LOTE

1. Imóvel composto por 2 (dois) lotes de 360 m² cada.

2. Metragem total: 720m².

3. Valor: R$ 18.000,00.

4. Imóvel localizado em Be�m/MG, na Rua José dos Santos, cons�tuído pelos lotes n° 23 e 24, da quadra
n° 16, do bairro Guanabara.

5. Imóvel desocupado.

6. Não está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme
Termo de Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017, entre LEMG e MGI, por ter
sido adquirido diretamente pela autarquia (operação de compra e venda), o que impõe a necessidade
de autorização legisla�va para venda.

 

 

4. BETIM – LOTE (CHÁCARA)

1. Imóvel composto por 2 (duas) chácaras.

2. Metragem total: 10.620 m².

3. Valor: R$ 34.090,20.

4. Imóvel localizado em Be�m/MG, na Rua dos Canoeiros, mais ou menos na altura do n° 501, situado no
lugar denominado Batatal, bairro Chácaras São Sebas�ão, cons�tuído pela chácara n° 7 da quadra 4 e
chácara n° 8 da quadra 2.

5. Imóvel desocupado.

6. Não está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme
Termo de Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017, entre LEMG e MGI, por ter
sido adquirido diretamente pela autarquia (operação de compra e venda), o que impõe a necessidade
de autorização legisla�va para venda.

 

 

5. CONTAGEM – LOTE

1. Imóvel composto por 1 (um) lote de 430 m².
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2. Metragem total: 430 m².

3. Valor: R$ 17.061,40.

4. Imóvel localizado em Contagem/MG, na Rua São Geraldo s/n°, cons�tuído pelo lote n° 12, da quadra n°
05, do bairro Parque dos Turistas.

5. Está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme Termo de
Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI, por ter sido
adquirido por meio de dação em pagamento.

6. Imóvel em fase de imissão de posse pela LEMG. Invasor que construiu no lote foi indenizado pela
LEMG pelas benfeitorias, conforme pagamento de sentença judicial efetuado neste ano de 2017, no
valor de R$ 67.531,72, referente ao Processo n° 008.7863-27.1994.8.13.0079.

 

 

6. DIAMANTINA – CASA

1. Imóvel composto por uma casa residencial.

2. Metragem total terreno: 298,00 m².

3. Valor: R$ 568.047,44, conforme laudo de avaliação emi�do pela SEPLAG/MG em 24/06/2016.

4. Imóvel localizado em Diaman�na/MG, na Rua da Glória n° 252, bairro Centro.

5. Imóvel ocupado pelo Solar de Cultura Ar�s�ca Arte Miúda Ltda. S/C, desde o ano de 2001, Termo de
Permissão de Uso vigente assinado em 06/12/2017, com prazo de 4 (quatro) anos, podendo ser
renovado.

6. Não está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme
Termo de Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI.

7. Trata-se de casa com dois pavimentos, reformada em 2015/2016 pelo Departamento de Obras Públicas
do Estado de Minas Gerais – DEOP/MG, com recursos da LEMG, devido às condições precárias em que
se encontrava.

8. Há divergência entre os valores registrados no SIAFI/MG e no Portal de Imóveis com o valor do laudo
de avaliação. Deverá ser atualizado no Portal de Imóveis o valor do imóvel, em conformidade com o
laudo de avaliação. Como no SIAFI/MG, os registros rela�vos a imóveis somente podem ser executados
pela Diretoria Central de Gestão de Imóveis – DCGIM/SEPLAG, tal regularização deve ser solicitada pela
LEMG, a fim de sanar a irregularidade.

 

7. LEOPOLDINA – LOTE

1. Imóvel composto por 1 (um) lote.

2. Metragem: 201,00 m².

3. Valor: R$ 3.178,71.

4. Imóvel localizado em Leopoldina/MG, cons�tuído pelo lote n° 08 da quadra G – Rua E n° 56, bairro
Redentor.

5. Imóvel desocupado.

6. Está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme Termo de
Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI, por ter sido
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adquirido por meio de Carta de Adjudicação.

 
 

8. SANTA LUZIA – LOTE

1. Imóvel composto por 2 (dois) lotes de 360 m² cada.

2. Metragem total: 720 m².

3. Valor: R$ 9.360,00.

4. Imóvel localizado em Santa Luzia/MG, na Rua Tangará, cons�tuído pelos lotes n° 8 e 9, da quadra n° 2,
do bairro São Cosme.

5. Imóvel desocupado.

6. Está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme Termo de
Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI, por ter sido
adquirido por meio de dação em pagamento.

 

 

9. SÃO PAULO – APARTAMENTO

1. Imóvel composto por 1 (um) apartamento residencial.

2. Metragem: 94,47 m², sendo 78,20 m² de área ú�l e 16,27 m² de área comum.

3. Valor: R$ 226.236,00.

4. Imóvel localizado em São Paulo/SP, apartamento n° 22 do Edi�cio Tour Mont Martre, na Av. Dr.
Guilherme D. Villares n° 3.126, bairro Vila Andrade.

5. Imóvel desocupado.

6. Na vistoria, foi verificado que o imóvel apresenta infiltração no teto do banheiro social; o piso do
apartamento está com a cerâmica estufada em diversos pontos; parte do basculante da cozinha
encontra-se sem vidro e o banheiro da área de serviço possui diversos azulejos quebrados, assim como
a cozinha.

7. Está incluído nos imóveis da LEMG a serem alienados pela MGI Par�cipações S.A., conforme Termo de
Autorização para Alienação de Imóveis firmado em 25/04/2017 entre LEMG e MGI, por ter sido
adquirido por meio de Carta de Adjudicação.

 

Belo Horizonte, 07 de Dezembro de 2020.

 

Atestamos a veracidade das informações prestadas.

 

 

 

Hugo Leonardo Veloso - Masp: 1217520-4
Presidente da Comissão
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Heitor Serra Vieira de Souza - Masp: 1161933-5
Membro da Comissão

 
               

 
Mário Geraldo de Meireles Neto - Masp: 1458829-7

Membro da Comissão
 

Documento assinado eletronicamente por Heitor Serra Vieira de Souza, Chefe de Departamento, em
09/12/2020, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Veloso, Empregado, em 09/12/2020, às 13:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mario Geraldo de Meireles Neto, Chefe de Divisão, em
09/12/2020, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22782341 e o
código CRC 435B033B.

Referência: Processo nº 2040.01.0000288/2020-80 SEI nº 22782341

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Divisão de Desenvolvimento Organizacional

 

Termo Conferência - Bens Imóveis - LEMG/DDO                                                                                                   
         

      Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021.

 

COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS - ANO 2020

 

 

TERMO DE CONFERÊNCIA

 

 

Atestamos para os devidos fins, nos termos do Decreto nº 48.080, de 11 de novembro de 2020, e da Portaria
LEMG nº 51, de 20 de novembro de 2020, que os saldos contábeis dos Bens Imóveis da Loteria do Estado de
Minas Gerais (LEMG) estão corretos, observados os lançamentos ocorridos no mês de dezembro de 2020, a
saber:

 

 

Atenciosamente,

 

 

 

Hugo Leonardo Veloso - Masp: 1217520-4
Presidente da Comissão
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Heitor Serra Vieira de Souza - Masp: 1161933-5
Membro da Comissão

                  
 
 

Mário Geraldo de Meireles Neto - Masp: 1458829-7
Membro da Comissão

 

Documento assinado eletronicamente por Heitor Serra Vieira de Souza, Chefe de Departamento, em
19/01/2021, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Veloso, Empregado, em 19/01/2021, às
13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mario Geraldo de Meireles Neto, Chefe de Divisão, em
19/01/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24413390 e
o código CRC 906A96FB.

Referência: Processo nº 2040.01.0000288/2020-80 SEI nº 24413390

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

 

Relatório das Comissões - LEMG/DDJ - 2020

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020.
  

 

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS - RELATÓRIO PRÉVIO

 

Comissão Especial encarregada de inventariar �sica e financeiramente os bens patrimoniais móveis
pertencentes aos A�vos Permanente e Compensado e no Passivo Compensado da LEMG, em uso,
estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão.

 

 

 

Relatório Prévio de Inventário dos Bens Patrimoniais Móveis da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG)
- Ano 2020

 

Em cumprimento ao disposto no Decreto Estadual nº 48.080, de 11 de novembro de 2020(publicado em 12
de novembro de 2020),e na Portaria LEMG nº 51, de 20 de novembro de 2020(publicada em 25 de novembro
de 2020), realizamos a apuraçãodo Inventário Físico e Financeiro, referente ao exercício de 2020, dos Bens
Patrimoniais Móveis pertencentes aos A�vos Permanente e Compensado e no Passivo Compensado, em uso,
estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, da Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG, situada na
Rodovia João Paulo IInº4001, Bairro Serra Verde, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves,
Prédio Gerais, 6º andar, Belo Horizonte, MG.

 

1 – Data Base de realização do Inventário Prévio

 

30/11/2020

 

2 – Membros da Comissão de Inventário

 

Presidente:
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Jacqueline Maria da Piedade Calixto- MASP1391394-2

 

Membros:

Cláudia Marília de Melo- MASP1229614-1

Felipe Henrique Miranda de Lima- MASP1398789-6

 

3 – Relatórios e outros Documentos que serviram de base para a realização do Inventário Prévio

 

Inventário de Bens Móveis Próprios, por Unidade Administra�va, gerado pelo SIAD – Anexo I

Resumo por Elemento da Despesa – Anexo II

 

4 – Metodologias U�lizadas

 

4.1 - Definição das atribuições aos membros da Comissão;

4.2 – Divisão dos membros da comissão para efetuar a vistoria “in loco” dos bens patrimoniais constantes do
relatório do SIAD;

4.3 – Iden�ficação dos bens a serem inventariados, através do relatório do SIAD;

4.4 – Iden�ficação dos locais, fora da Sede da LEMG, onde existem materiais estocados;

4.5 – Conferência/ contagem �sica dos bens móveis e verificação do estado de conservação dos mesmos,
confrontando os quan�ta�vos encontrados com o relatório do SIAD;

4.6 – Confronto dos saldos financeiros con�dos nos relatórios do SIAD e SIAFI;

4.7 – Confronto com o relatório do Inventário de Bens Patrimoniais Móveis do Exercício de 2020;

4. – Registro das ocorrências detectadas;

4.9– Elaboração do relatório prévio referente ao Exercício de 2020.

 

5 – Localizações dos Bens Móveis Inventariados

 

Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves – Rodovia João Paulo II nº 4001 - Prédio Gerais, 6º
andar /Serra Verde - Belo Horizonte –MG

 

6 – Conciliação entre Saldo Financeiro do SIAD e SIAF

 

Saldo do SIAF – R$50.268,61

Saldo do SIAD – R$50.268,61
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7 – Quan�dade/Valores dos Bens Móveis Inventariados

 

Foram listados 105(cento e cinco) Bens Patrimoniais Móveis Inventariados, por elemento de despesa,
conforme discriminado abaixo:

 

Descrição dos Itens Quan�dade Itens de despesa Valores em R$

Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos 02 5204 653,59

Equipamentos de comunicação e telefonia 03 5206 1.050,63

Equipamentos de Informá�ca 22 5207 32.490,53

Equipamentos de som, vídeo, fotográfico 03 5208 702,20

Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos 21 5212 8.073,30

Mobiliário 02 5214 606,42

Objetos de Arte e An�guidades* 04 5215 2.035,10

Coleção e materiais bibliográficos 44 5218 3.606,55

Outros materiais permanentes 04 5299 1.050,29

TOTAL 105  
50.268,61

 

 

8 – Estado de Conservação dos Bens

 

Os bens localizados na CAMG estão, em sua maioria, em bom estado de conservação, pois estão em uso
pelos servidores.

 

9 – Divergências detectadas na Carga Patrimonial

 

Não foram encontradas, pela Comissão inventariante de bens patrimoniais móveis, divergências entre o
saldo registrado no SIAD e o registrado no SIAFI.

 

10 – Sugestões de Procedimentos

 

10.1 – Afixar e�quetas patrimoniais (“plaquetas”) nos bens que não se encontram devidamente
iden�ficados: 17478219; 17481783; 17481821; 17482011; 17493013; 17481740; 17481759; 17481562;
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10.2 – Foi comunicado à Gerência de Logís�ca e Manutenção da LEMG que alguns bens não se encontram
com e�quetas, a qual - vale ressaltar, durante a realização deste trabalho, esteve disponível e esclarecendo e
orientando esta Comissão, que também nos informou que as plaquetas metálicas aqui informadas como
inexistentes, a começar pelas seguintes:

17478219 – Máquina de Impressão de Chapa; 17481783 – Equipamento de uso Extração Lotérica e o 
17481821 – Máquina de Endereçamento, foram perdidas na ocasião em que esses bens foram
encaminhados para restauração e como não há placas metálicas para reposição, as mesmas tem que ser
confeccionadas a mão. Já a de número de patrimônio – 17482011 -  Coletor de Dados,  se encontra
devidamente colada ao mesmo, mas não tem como efetuar a leitura.  As plaquetas de números -  17493013
– Calculadora HP; 17481740 – Globo Pequeno para Sorteios; 17481759 – Globo  Pequeno para Sorteios e
por fim a de número – 17481562 – NoteBook, foram perdidas devido ao constante manuseio, e como já foi
dito, não há placas para reposição, as mesmas tem que ser confeccionadas a mão.

 

11 – Documentação anexa:

 

A este relatório se encontram anexados os seguintes documentos:

1. Cópia do Decreto Estadual nº 48.080, de 11/11/2020;

2. Cópia da Portaria LEMG nº 51, de 20 de novembro de 2020;

3. Relatórios do SIAD: Resumo por Elemento da Despesa e Inventário de Bens Móveis Próprios;

4. Relatório do SIAF: Balancete Mensal;

5. Relatórios SIAD: Relatório Detalhado Todas as Unidades da Comissão, Relatório de Ocorrências e Erro
do Recebimento do Inventário e Relatório de Comissões com Lista Enviadas ao Portal de Compras.

 

12 – Conclusões

 

Os relatórios gerados pelo SIAF e SIAD estão em conformidade, não havendo diferenças entre os saldos
apresentados.

 

Em decorrência do regime de teletrabalho, foi solicitado por esta comissão, via e-mail, a todos os servidores
da LEMG, que caso possuíssem algum bem móvel trancado em gavetas ou armários na LEMG/CAMG, que
disponibilizassem o acesso aos mesmos para esta comissão. 

 

Esta comissão compareceu na LEMG no dia 03/12/2020 para conferência da existência �sica dos bens
imóveis.  Durante a conferência in loco, não foi possível efetuar a leitura dos bens 17478545, 17480159,
17493749 e 17494214 da Unidade Administra�va 2041019-DEPES, pois não foram encontrados.

Posteriormente, após coletar os dados, e emissão dos relatórios, fases consecu�vas dos trabalhos da
Comissão, os bens citados foram encontrados pelo servidor responsável pela Unidade, conforme fotos em
anexo.

 

Desta feita, todos os Bens Patrimoniais Móveis da LEMG foram encontrados, iden�ficados e quase todos
foram vistoriados sem maiores problemas.
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Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020

 

 

 

Cláudia Marília de Melo

Membro da Comissão de Inventário- MASP 1.229614-1

 

 

Felipe Henrique Miranda de Lima

Membro da Comissão de Inventário - MASP 1.398.789-6

 

 

 

Jacqueline Maria da Piedade Calixto

Presidente da Comissão de Inventário - MASP 1.391.394-2

 

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Henrique Miranda de Lima, Chefe de Divisão, em
17/12/2020, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Marilia de Melo, Chefe de Divisão, em 17/12/2020,
às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Maria da Piedade Calixto, Servidor(a) Publico(a),
em 17/12/2020, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23299422 e o
código CRC F51E851C.

Referência: Processo nº 2040.01.0000301/2020-20 SEI nº 23299422

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

 

Termo Inventário 2020 - LEMG/DDJ                                                                                                             

      Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

 

 

 

Eu, Jacqueline Maria da Piedade Calixto, MASP:1391394-2, lotada na unidade administra�va Divisão de
Desenvolvimento de Jogos, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, cer�fico que as
informações prestadas neste relatório estão corretas.

 

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

 

 Jacqueline Maria da Piedade Calixto

Presidente da Comissão do Inventário

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Maria da Piedade Calixto, Servidor(a) Publico(a),
em 17/12/2020, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 23300071 e o
código CRC 1E0144AF.

Referência: Processo nº 2040.01.0000301/2020-20 SEI nº 23300071

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Operações Lotéricas

 

Relatório COMISSÃO INVENTARIANTE 2020 - LEMG/GOL                                                                                               
             

      Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020.

 

 

COMISSÃO INVENTARIANTE

OBRIGAÇÕES CONSTANTES GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

SALDO EM 30/11/2020

 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 48.080, de 11/11/2020, que dispõe sobre o encerramento
do exercício financeiro de 2020 para os órgãos e en�dades da Administração Pública Estadual e na Portaria
LEMG Nº 051, de 20/11/2020, a comissão procedeu ao levantamento das obrigações constantes dos grupos
Passivo Circulante e não Circulante, a fim de constatar a subsistência dos saldos das mesmas em 30/11/2020.

Após análise da composição dos saldos das contas, a Comissão informa que os saldos Contábeis estão em
conformidade com os documentos que os originam e expressam a situação das obrigações da LEMG em
30/11/2020.

 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020.

 

 

Manoelito Ornelas de Melo
Presidente

MASP 1047396-5

Ibrahim Marcos Chaia
Membro

MASP 1047195-1
 

Bruna Pimentel Rêgo
Membro

MASP 1466500-4

 

Documento assinado eletronicamente por Manoelito Ornelas de Melo, Chefe de Divisão, em
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10/12/2020, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ibrahim Marcos Chaia, Chefe de Divisão, em 10/12/2020, às
08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Pimentel Rego, Chefe de Divisão, em 10/12/2020, às
11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22897025 e o
código CRC A00F8857.

Referência: Processo nº 2040.01.0000294/2020-15 SEI nº 22897025

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Gerência de Operações Lotéricas

 

Planilha DÍVIDA FLUTUANTE INVENTÁRIO/2020 - LEMG/GOL                                                                                       
                     

      Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2020.

 

 
 
 
 
 
 
 

Conta Descrição Valor Saldo em
30/11/2020 Análise / Origem saldo

2.1.1 Passivo Circulante 3.897.913,66  
2.1.1 Depósitos   

2.1.8.8.1.01 Imposto sobre a Renda Re�do na Fonte 9.215,37  

 2020 18715615000160 1900601 0,00 9.215,37

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
referente a IRRF em favor da
SEF/MG..

       

2.1.8.8.1.02 Pensões Alimen�cias 1.006,21  

 2020 99999959695 1900601  1.006,21

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês
11/2020, re�do em
pagamento de servidor
a�vo, referente a pensão
alimento.

       

2.1.8.8.1.03 Consignações / Retenções / Descontos
Ins�tutos/En�dades de Previdência 6.222,26  

 2020 17217332000125 1900601  1.876,60 Valor devido-retenção folha



10/12/2020 SEI/GOVMG - 22896851 - Planilha

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26819686&infra_sist… 2/6

de pagamento mês 11/2020
servidores efe�vos  em
favor do IPSEMG..

 2020 29979036000140 1900601  4.345,66

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
servidores recrutamento
amplo em favor do INSS.

       
2.1.8.8.1.08 Depósito de Terceiros 49,00  

 2020 187153838000140 3900601  49,00

Valor des�nado para
recolhimento de ISSQN
re�do para PBH, referente
NFS-E 2020/563917
UNIMED-BH de despesa
custeada em sua totalidade 
pelos servidores da LEMG.

2.1.8.8.1.16  Contribuições ao
FUNFIP   2.933,62  

 2020 99999990000180 1900601  2.933,62

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
(R$4.246,12) deduzido da
res�tuição (R$1.312,50)
totalizando R$2.933,62 em
favor do FUNFIP.

 
2.1.8.8.1.88 Outros Valores Res�tuíveis 10.808,45  

 2020 0000000433624 1900601  4.606,23
Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco do Brasil

 2020 360305000104 1900601  1.185,88

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor da Caixa
Econômica Federal

 2020 7207996000150 1900601  461,14

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco
Bradesco Financiamentos

 2020 14388334000199 1900601  143,91
Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Paraná Banco 

 2020 16721078000135 1900601  1.598,78 Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
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em favor da COOPSEF-
Coop. de Cred. Mútuo 

 2020 18715383000140 3900601  66,53

Valor devido-retenção de 
ISSQN em favor da
Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte.

 2020 33885724000119 1900601  62,32

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco Itaú
Consignado S/A  

 2020 59285411000113 1900601  440,08

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco
Panamericano S/A 

 2020 60701190000104 1900601  370,59

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco Itaú
Unibanco S/A  

 2020 61186680000174 1900601  25,58

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco BMG
S/A 

 2020 62232889000190 1900601  137,77

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco Daycoval
S /A 

 2020 71371686000175 1900601  1.709,64

Valor devido-retenção folha
de pagamento mês 11/2020
em favor do Banco
Bonsucesso Consignado
S/A 

       

Conta Descrição Valor Saldo em
30/11/2020  

2.1.8.8.1.04 Cauções e Garan�as Diversas - Execução
Contratual 530,20  

 2010 3-21619366000113  301,97  DPV Casa Lotérica Feliz

2011 3-21619366000113  22,51  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2011

2012 3-21619366000113  20,57  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2012
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2013 3-21619366000113  19,67  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2013

2014 3-21619366000113  25,75  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2014

2015 3-21619366000113  30,78  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2015

2016 3-21619366000113  35,33  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2016

2017 3-21619366000113  31,74  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2017

2018 3-21619366000113  22,87  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2018 

2019 3-21619366000113  19,01  DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2019

2020 3-21619366000113  0,00  

DPV Casa Lotérica Feliz -
Rendimentos 2020
(registrados até
novembro/2020 igual a
R$0,00, devido a
Bloqueio/Saque Judicial,
processo
6115929.45.2015.8.13.0024
TJMG,  ocorrido em
dezembro/2019,
aguardando regularização
pela AGE e SEF).

2.1.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 113.724,87  

2.1.1.1.1.01.01    
 

2020 17217332000125  811,76  
Valor devido ao IPSEMG -
Patronal a pagar sobre folha
de pagamento 11/2020

2020 29979036000140  10.152,03  
Valor devido ao INSS -
Patronal a pagar sobre folha
de pagamento 11/2020

2020 99999990000180  5.867,25  
Valor devido ao FUNFIP -
Patronal a pagar sobre folha
de pagamento 11/2020

2020 99999999999  96.893,83  Valor devido ao Pessoal
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a�vo a pagar sobre a folha
de pagamento 11/2020

 

2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar 216.544,85  

 2015 17404302000128  12.321,55  

Valores devidos pela LEMG
– valores liquidados a pagar
à Imprensa Oficial Estado
MG (pagamentos não
efetuados devido ex�nção
da IOFMG e não
disponibilização de recursos
financeiros pela SEF/MG
para quitação da obrigação)

 2016 17404302000128  49.265,97  

Valores devidos pela LEMG
– valores liquidados a pagar
à Imprensa Oficial Estado
MG (pagamentos não
efetuados devido ex�nção
da IOFMG e não
disponibilização de recursos
financeiros pela SEF/MG
para quitação da obrigação)

 2020 4992909000124  10.000,00  

Valor liquidado para
registro de baixa através de
QFE de bem entregue pela
SDL ao contemplado Pedro
Vieira Filho CPF
049.899.786-33, prêmio
uma Moto CG 160.

 2020 99999990000180  144.957,33  

Valor devido ao FUNFIP ,
referente a repasse para
suprir a Fonte 58.1 para
pagamento  Folha de
Pessoal Ina�vos da LEMG
Novembro/2020, custeada
pela LEMG através da Fonte
60.1.

 

2.1.8.8.1.15 Custo de Processamento de Consignados a
Recolher 270,53  

 2020 18715615000160  270,53 Valor devido à SEF/MG-
Custo de Processamento de
consignatários folhas de
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pagamentos  09/2020,
10/2020 e 11/2020.

 
2.1.8.9.1.04 Receita a Realizar Agentes Lotéricos 3.536.608,30  

 Receita a Realizar Agentes Lotéricos  3.536.608,30
Contrapar�da conta
11201050000 - Agentes
Lotéricos

 
2.2.8.9.1.01.05.02 Sentença Judicial - Precatórios Posteriores à LRF 39.023,37  

 Sentença Judicial - Precatórios Posteriores à
LRF 39.023,37

Saldo em Dezembro/2019
R$68.243,78 , lançamentos
realizados para  fechamento
do exercício pela
AGE/CONTADORIA GERAL,
na UE 204001, foi pago
R$29.220,41, com recursos
do Tesouro. Saldo da conta
22891010502 em
Novembro/2020
R$39.023,37 . RGDRD
34T/II. (PCASP). Demais
acertos serão realizados
entre 
AGE/TESOURO/LEMG.
Precatório do advogado
Cláudio Miranda Pagano. 
 

Documento assinado eletronicamente por Manoelito Ornelas de Melo, Chefe de Divisão, em
10/12/2020, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ibrahim Marcos Chaia, Chefe de Divisão, em 10/12/2020, às
08:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Pimentel Rego, Chefe de Divisão, em 10/12/2020, às
11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22896851 e o
código CRC 9CCD30C2.

Referência: Processo nº 2040.01.0000294/2020-15 SEI nº 22896851

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Divisão de Contabilidade

 

Termo de Conferência de Tesouraria - LEMG/DCONT - 2021

Belo Horizonte, 12 de maio de 2021.
  

Atestamos para os devidos fins nos termos do Decreto Estadual nº 48.080 de 11 de novembro de 2020 e
Portaria LEMG Nº 51, de 20 de novembro de 2020, que os saldos contábeis estão corretos, observados os
lançamentos registrados no mês de dezembro de 2020, conforme demonstrado abaixo:

 

Conta
Contábil Descrição Saldo em

30/11/2020 Débito Crédito Saldo em
31/12/2020

121310102 AÇÕES EM CARTEIRA 7.248,32 0,00 0,00 7.248,32
122110101 INTEGRALIZADAS 2.844,00 0,00 0,00 2.844,00

811110101 FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS – A
EXECUTAR 23.010.000,00 0,00 0,00 23.010.000,00

811110201 APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS – A
EXECUTAR 154.447,75 0,00 0,00 154.447,75

811118801 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS – A
EXECUTAR 10.091.890,96 0,00 0,00 10.091.890,96

8119103 RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS
CAUCIONADOS 1.035.750,00 0,00 0,00 1.035.750,00

 

 

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO PINTO  -  CRC 11778

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Carvalho Pinto, Chefe de Divisão, em
19/05/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29355029 e o
código CRC A60DAFD7.

Referência: Processo nº 2040.01.0000098/2021-66 SEI nº 29355029

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Rectangle


