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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Controladoria Seccional-LEMG

 

Comunicação Interna CGE/CSEC_LEMG nº. 6/2021

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.
  

Para: Ronan Edgard dos Santos Moreira

Diretor Geral - Loteria do Estado de Minas Gerais

 

 

Prezado Diretor,

Em cumprimento as determinações do art.10 da IN n° 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (
TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG n° 01, de 03 de fevereiro de 2021,
encaminho o relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de exercício anteriores de
2020 n° 2040.0516.21 e seu  anexo o Relatório de Auditoria n°2040.1468.20 ( Avaliação da Estrutura de
Controle no Nível de Entidade), para composição da prestação de contas do exercício de 2020 da Loteria do
Estado de Minas Gerais.

 

 

 

Atenciosamente,

 

Érica R. J. Parreiras

Controladoria Seccional -LEMG

 

Documento assinado eletronicamente por Erica Rosalia de Jesus Parreiras, Auditor(a), em 25/05/2021,
às 17:27, 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?

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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29962280 e o
código CRC 750E7F02.

Referência: Processo nº 1520.01.0004946/2021-46 SEI nº 29962280
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QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO? 
 
Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de 
exercícios anteriores de 2020, em atendimento às determinações do art. 10 da IN n° 14 do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da 
Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 3 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

 

MISSÃO DA CGE 

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência 

da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate 

à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio 

fiscal e a efetividade das políticas públicas. 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CGE – Controladoria-Geral do Estado 
LEMG – Loteria do Estado de Minas Gerais 
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1.  Introdução 
 
Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa n º 14 do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) , de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º 
da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, apresenta -se o 
Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de 
Exercícios Anteriores de 2020 da Loteria do Estado de Minas Gerais . 
 
Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, 
incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na 
extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e 
dos elementos de convicção sobre as ocorrências detec tadas. 
 
Os trabalhos de auditoria realizados em 2020 seguiram as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela Resolução CGE nº 36, de 29 de outubro de 2018, posteriormente 
substituída pela Resolução CGE nº24, de 17 de julho de 2020, e pela Resolução CGE n º 
09, de 2 de abril de 2020. 
 
A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria -Geral do Estado de Minas 
Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei n º 23.304, de 
30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria -Geral do Estado. 
 
O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para 
atendimento do art. 6º Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2021.  
 

2.  Ações de destaque 
 
 
-A Controladoria Seccional avaliou a estrutura de controle no nível de entidade, através 
da metodologia do Tribunal de Contas da União(TCU) baseada no C omitee of 
Sponsoring Organization  (COSO I). O trabalho contribuiu para fornecer ao gestor 
informações relevantes para o aperfeiçoamento da  eficiência, eficácia e efetividade 
operacional, a integridade e confiabilidade da informação produzida e sua 
disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de 
accountability, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis e a adequada 
salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos, contribuindo assim para o 
aprimoramento, fortalecimento e melhoria dos processos internos, aperfeiçoamento 
dos controles administrativos e a minimização dos riscos dos processos a nív eis 
aceitáveis. 
 
-Ressalta-se também a avaliação do credenciamento de agente lotérico , cujas medidas 
implementadas pela gestão contribuíram pra aprimorar os controles e ampliar a 
segurança jurídica para as relações contratuais entre a LEMG e os Agentes Lotéricos 
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3.  Auditorias realizadas 
 
A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 determina em seu Anexo  IV  , item V, primeira 
parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas 
durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas 
e as medidas saneadoras recomendadas.  
 
Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas pela unidade  seccional de 
controle interno da LEMG e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se 
relacionados no quadro resumo a seguir.  
 
 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2020  
QUADRO RESUMO 

PRODUTO QUANTIDADE 

Relatório de Auditoria 03 

Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial  - 

Certificado de Auditoria - 

Nota de Auditoria 02 

Relatório Preliminar - 

Relatório de Atividades de Auditoria Interna  01 

QUANTIDADE TOTAL 06 

 
No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de 
adoção de providências por parte do gestor, encontram-se enumerados no quadro 
resumo a seguir os documentos técnicos emitidos pela unidade  seccional  de controle 
interno, referentes à entidade no período em referência. 
 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2020 

1 Número:2040.0540.20  

Objetivo da auditoria: Avaliar o processo de 
credenciamento de Agente Lotérico Licenciado 
para venda de Loteria instantânea.  
 
Plano de Ação elaborado pela gestão: ( x  ) Sim  
(  ) Não (   ) Em elaboração 
 

Data:02/06/20  

Providências adotadas pela Gestão:   
-Inclusão do Termo de Adesão  que garantirá 
maior segurança jurídica para as relações 
contratuais entre a Loteria e os Agente 
Lotéricos credenciados. 
 
-Publicação da Portaria n°  de designação de 
servidor para atuar como fiscal para 
acompanhamento do Termo de 
Credenciamento, em conformidade com o 
previsto no art.67 da Lei Federal 8.666/93.  
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-Comunicação ao Agente Lotérico credenciado 
para cumprimento do previsto na Portaria n° 
70/2011 no que tange a modalidade do 
pagamento dos planos de jogos. 
 
- Publicação da Portaria n° 42/2020 que 
acrescenta o art. 39 –A à portaria n° 
70/2011,veda o credenciamento de pessoa 
física ou jurídica que possua graus de 
parentesco com servidores da LEMG.  

2 Número:2040.0544.20  

Objetivo da auditoria: Relatório de Auditoria de 
Gestão – para composição da prestação de 
contas do exercício 2019 da entidade. 
 
Plano de Ação elaborado pela gestão: (   ) Sim  (  
) Não (   ) Em elaboração 

Data:03/06/20  
Providências adotadas pela Gestão: Não há 
recomendações no Relatório . 

3 Número:2040.1468.20  

Objetivo da auditoria:  Avaliar, em nível de 
entidade, o grau de maturidade dos controles 
internos da Loteria do Estado de Minas Gerais . 
 
 
Plano de Ação elaborado pela gestão: (   ) Sim  (  
) Não ( x ) Em elaboração 

Data:28/12/2020   

 
O detalhamento dos documentos técnicos de auditoria emitidos encontra -se 
reproduzido no Apêndice A. 
 
 

 
4. Providências adotadas 
 
Diante dos trabalhos de auditoria realizados o dirigente máximo e o corpo técnico d a 
entidade adotaram as providências relatadas no Relatório de Atividades de Controle 
Interno.  O quantitativo de medidas adotadas pela gestão encontra -se demonstrada, 
sinteticamente, no quadro a seguir.  
 

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS POR PARTE DA GESTÃO 

DOCUMENTO 
RESULTADO QUANTO À 

EFETIVIDADE: 
QUANTIDADE 

1. Relatório de Auditoria  n° 2040.0540.20   
02/06/2020 

Plano de Ação elaborado pela gestão: (  x ) Sim  
 (   ) Não (   ) Em elaboração 

Implementada 04 

Não Implementada 0  

Com medidas em curso  0 
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2. Relatório de Auditoria n° 2040.1468.20 

28/12/2020 
Plano de Ação elaborado pela gestão: (   ) Sim   
(   ) Não (  x ) Em elaboração 

Implementada  

Não Implementada   

Com medidas em curso   

 
O detalhamento das medidas adotadas pela gestão encontra -se no Apêndice A. 

 
5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais 
de exercícios anteriores 
 
A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 determina em seu Anexo  IV item V, segunda 
parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resu ltado de monitoramento das 
decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores. Em pesquisa no site 
www.tce.mg.gov.br identificou-se os seguintes processos relacionados com as contas 
anuais de exercícios anteriores da entidade  e em seguida informa-se as respectivas 
providências adotadas pela unidade, quando foi o caso:  
 
Processo:843526  
Exercício de Referência: 2010 
Situação das contas: Contas julgadas regulares-Arqruivamento. 
 
Processo: 837486 
Exercício de Referência:2009  
Situação das contas: Contas julgadas regulares – Arquivamento.  
 

 

6. Outras ações relevantes 
 
Em 2019 juntamente com a DPGF realizamos um café para  todos os servidores 
denominado " Café com Integridade", onde abordamos os princípios do P lano Mineiro 
de Promoção da Integridade, as ações de integridade promovidas pela CGE e por outros 
órgãos do Estado.  
Assim, apresentamos aos servidores de forma clara, menos formal e com exemplos a 
temática da integridade,demonstrando que a participação deles será fundamen tal para 
a concretização desse projeto, ao final o Diretor Geral assinou um documento simbólico 
para representar o comprometimento da Alta Administração com a Integridade.  
Em Agosto/2020 juntamente com a  DPGF da LEMG, elaboramos uma pequena pauta a 
ser apresentada ao Diretor Geral oportunamente quanto a formação do grupo de 
trabalho. 
Em setembro a LEMG publicou a Portaria n° 41/2020 constituindo o Grupo de Trabalho 
para elaboração do Plano de Integridade.  
 
A CSEC compõe o grupo de trabalho para elaboração do Plano de Integridade. Foram 
realizadas ações:  
-Reuniões para planejamento dos trabalhos.  
-Elaboração de relatório de identificação de pontos críticos.  
-Aplicação de pesquisa de clima organizacional.  

http://www.tce.mg.gov.br/
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-Relatório de análise dos resultados obtidos.  
-Apresentação ao dirigente máximo dos resultados dos diagnósticos e da proposta do 
Plano de Integridade que foi aprovado pelo Dirigente Máximo.  
A minuta do Plano foi concluída e atualmente encontra-se em consulta pública. 
 

 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2021. 

 
Érica Rosália de Jesus Parreiras  

Controladora Seccional  
Masp 1216286-3 
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Apêndice A – Detalhamento das medidas implementadas, pendentes 
de implementação e em curso, no âmbito da Loteria do Estado de 
Minas Gerais, que foram recomendadas em documentos de auditoria 
ou constantes no Plano de Ação elaborado pelo gestor.  
 
•           Relatório de Auditoria n°  2040.1744.16 de 15/12/2016. 
• Objeto: avaliar a regularidade dos valores e bens dados como garantia por 
terceiros à LEMG, com o propósito de garantir o cumprimento das obrigações 
contratuais assumidas, assegurando à administração pública a reparação de eventuais 
prejuízos em razão de descumprimento de metas acertadas nos contratos celebrados 
entre as partes. 
• Inconformidades apuradas: 
- Valores lançados  a débitos na conta contábil 1.9.9.01.02. - Garantia de valores e bens 
 referente aos agentes lotéricos acobertadas por garantias - Notas Promissórias, 
subscritas pelos devedores e não cobradas oportunamente, referente ao perío do de 
1995 a 2002. 
- a-Dano ao Erário de R$2.957.759,16  referente aos valores pagos pela LEMG a Caixa 
Econômica Federal relativo à comercialização de bilhetes da loteria convencional, 
durante a execução do contrato de permissão n.001/2007  
b-Não instauração de Processo Administrativo Punitivo, previsto na Lei n°8.666/93 e na 
Lei Estadual n°13.994/2001, regulamentada pelo Decreto n°45.902;2012, em razão da 
decretação de caducidade do Contrato de Permissão 01/2007.  
- Potencial dano ao erário de R$ 1.203.713,88 relativo aos títulos de créditos  
prescritos, dados como garantias pelos agentes lotéricos. ( Apêndice IV)  
- Existência de potencial dano ao erário de R$ 3.137,794,77 relativo a títulos de 
créditos dados como garantias, sem procedimento de cobrança ( Apê ndice V) 
- Saldo devedor na conta contábil 1.1.2.01.05.00.00 –Agentes Lotéricos, de R$ 
514.768,70, relativo a créditos em circulação, sem garantias vinculadas, com prazos 
vencidos e não pagos pelos devedores e sem providências devidas para recebimentos 
dos referidos créditos, Apêndice VI.  
 
• Medidas saneadoras recomendadas:  
- Encaminhar à Procjur da LEMG TODOS os títulos de créditos físicos, relacionados nos 
Apêndices II, III e VI, incluindo-se os que foram relacionados no Anexo IV da LEMG, com 
vistas à realização de procedimentos para a cobrança judicial ou administrativa, quando 
aplicável.  
Implementar procedimentos estabelecidos na Lei Complementar nº 102/2008 -  Lei 
Orgânica TCEMG, art. 47, inciso IV, Resolução TCEMG nº 12/2008, art. 245 e Instrução 
Normativa TCEMG nº 03/2013 e promover a apuração imediata de responsabilização, 
por meio de inquérito ou processo administrativo, em atendimento ao disposto no art. 
218 da Lei Estadual nº 869/1952.  
- b) Instaurar Processo Administrativo Punitivo, em atendimento ao Decreto nº 
45.902/2012, art. 41 a 43, em razão da decretação de caducidade do Contrato de 
Permissão 01/2007, objetivando resguardar o erário estadual.  
Adotar providências para o devido ressarc imento ao erário pelo dano causado na 
execução parcial do contrato 01/2007.  
- c) Implementar procedimentos estabelecidos na Lei Complementar n°102/2008 – Lei 
Orgânica TCEMG,art.47,inciso IV, Resolução TCEMG n°12/2008, art. 245 e Instrução 
Normativa TCEMG n°03/2013. 
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-d) Encaminhar à Procjur da LEMG os títulos de créditos físicos, relacionados nos 
Apêndices IV, com vistas à realização de procedimentos estabelecidos na Lei 
Complementar n°102/2008- Lei Orgânica TCEMG art. 47, inciso IV, Resolução TCEMG 
n°12/2008, art. 245 e Instrução normativa TCEMG n° 03/2013,para os créditos 
incobráveis. 
- Encaminhar à Procjur da LEMG os títulos de créditos físicos, relacionados nos 
Apêndices IV, com vistas à realização de procedimentos estabelecidos na Lei 
Complementar n°102/2008- Lei Orgânica TCEMG art. 47, inciso IV, Resolução TCEMG 
n°12/2008, art. 245 e Instrução normativa TCEMG n/ 03/2013,para os créditos 
incobráveis. 
 
• Plano de Ação elaborado pela gestão: ( x ) Sim  (  ) Não (   ) Em elaboração  
 
• Medidas implementadas pelo gestor: 
-Em 2016 o Diretor Geral da LEMG determinou  o levantamento dos dados necessários, 
concernentes  à conciliação  das contas de revendedores lotéricos, para apuração dos 
saldos reais e posterior adoção das medidas cabíveis.  
 
-Encaminhou à Procuradoria da LEMG, expediente solicitando exame e pronunciamento 
sobre a matéria, providências e encaminhamento à AGE para o exercício do controle de 
legalidade, inscrição em dívida ativa, cobrança judicial ou administrativa dos créditos, 
quando aplicável, implementação de procedimentos cabíveis, nos casos dos créditos 
incobráveis. 
- No que tange ao andamento do Processo Administrativo, n°  01/2011 em desfavor da 
permissionária SDL a Advocacia Geral do Estado - AGE  emitiu a Nota Jurídica n° 
276/2018, assim a Loteria emitiu o Documento de Arrecadação Estadual -DAE cobrança 
 e encaminhou para a SDL que não concordou com o pagamento e o processo foi 
remetido à Procuradoria da Dívida Ativa da AGE para inscrição em dívida ativa e 
cobrança judicial. 
 
• Medidas em curso 
 
- Em 08 de abril de 2021 a LEMG publicou a Ordem de Serviço LEMG/DIGER, Nº 001 que 
dispõe sobre a instituição de grupo de trabalho para processamento da cobrança 
administrativa dos revendedores lotéricos com débitos pendentes.  
 
 
 
•         Relatório de Auditoria n°  2040.1701.19 de 05/12/2019.  
• Objeto: Avaliar as despesas decorrentes da execução do contrato n 381/2014 
celebrado coma empresa 2004 Publicidade e Propaganda.  
 
• Inconformidades apuradas: 
- Ausência de designação de fiscal de contrato. 
-Ausência de documentos para aferição da execução do objeto contratado  
 
• Medidas saneadoras recomendadas:  
 
-Cumprir o disposto no  art. 67 da Lei 8.666/93, formalizando  a designação de servidor 
para fiscal do referido contrato 
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-Inserir nos processos de despesa o plano de comunicação; ordem de serviço; demanda 

de publicidade ou equivalente para possibilitar a mensuração do serviço prestado pela 

agência contratada. 

 
• Plano de Ação elaborado pela gestão: ( x  ) Sim  (  ) Não (   ) Em elaboração 
 
• Medidas implementadas pelo gestor:  
- Designação de servidor para atuar como fiscal do contrato.  
- A LEMG anexou ao processo  as aprovações das produções e das exibições nos 
veículos, no período de 2017 e 2018, contendo ainda a aprovação da Subsecre taria de 
Comunicação do Estado de Minas Gerais, conforme citado pela LEMG anteriormente . 
 
 
•         Relatório de Auditoria n°  2040.0540.20 de 02/06/2020.  
• Objeto: Avaliar o processo de credenciamento de Agente Lotérico Licenciado 
para venda de Loteria instantânea. 
 
• Inconformidades apuradas: 
- Ausência de termo de adesão ou instrumento contratual.  
-Ausência de designação de fiscal.  
-Pagamentos realizados à LEMG por meios não estabelecidos na portaria de 
credenciamento. 
-Ausência de vedações de credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas que possuam 
vínculo de parentesco com servidores da LEMG.  
 
• Medidas saneadoras recomendadas:  
-Utilização do termo de adesão ou do instrumento de contrato.  
-Proceder a designação de fiscal, conforme preconiza o art. 67 da Lei Federal n° 
8.666/93. 
-Recomenda-se que a LEMG aceite os pagamentos de Agente Lotéricos apenas via 
Documento de Arrecadação Estadual - DAE, conforme previsto na Portaria n° 70/2011.  
-Recomenda-se elaborar minuta de portaria que altere a Portaria n° 70/2011 para 
vedação do credenciamento de pessoa físicas ou jurídicas com vínculos de parentesco 

com servidores da LEMG . 
• Plano de Ação elaborado pela gestão: ( x  ) Sim  (  ) Não (   ) Em elaboração 
 
• Medidas implementadas pelo gestor:  
-Inclusão do Termo de Adesão  que garantirá maior segurança jurídica para as relações 
contratuais entre a Loteria e os Agente Lotéricos credenciados.  
-Publicação da Portaria n°  de designação de servidor para  atuar como fiscal para 
acompanhamento do Termo de Credenciamento, em conformidade com o previsto no 
art.67 da Lei Federal 8.666/93.  
-Comunicação ao Agente Lotérico credenciado para cumprimento do previsto na 
Portaria n° 70/2011 no que tange a modalidade do pagamento dos planos de jogos.  
- Publicação da Portaria n° 42/2020 que acrescenta o art. 39 –A à portaria n° 
70/2011,veda o credenciamento de pessoa física ou jurídica que possua graus de 
parentesco com servidores da LEMG. 
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• Relatório de Auditoria n° 2040.1468.20 de  28/12/2020. 
•         Objeto: Avaliar, em nível de entidade, o grau de maturidade dos controles 
internos da Loteria do Estado de Minas Gerais . 
• Medidas saneadoras recomendadas:   
Avaliar a conveniência e oportunidade da criação do Código de ética próprio da LEMG 
com o objetivo de contribuir para uma melhor aderência aos princípios éticos que 
contenha os valores da autarquia em cosonância com o previsto no Guia de Integridade 
Pública da Controladoria Geral do Estado, Volume I:  

“Apesar da importância e abrangência da norma, as ações de promoção da 
integridade devem reivindicar um olhar para as especificidades dos órgãos e 
entidades e os tipos de trabalhos exercidos – tudo isso com o intuito de definir 
códigos de conduta ética complementares. A depender do tipo de atividade, cargo 
ou função – se, por exemplo, mais sensíveis, críticos ou suscetíveis a práticas ilícitas 
– é recomendada pela literatura a publicação de códigos de conduta ética 
específico, que disponham de alertas próprios sobre potenciais dilemas éticos e 

deveres esperados.”  

 Ampliar a atuação da comissão de ética com realização de treinamentos, divulgação 

das normas adotadas sobre conduta ética para todos os servidores;  

 Adotar práticas formais de monitoramento de gestão como regist ro de decisões e 

reuniões em atas, relatórios de monitoramento das deliberações da Alta 

Administração. São exemplos de boas práticas de governança assim definidas pelo 

TCU: 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade (TCU, 10 Passos para a Boa 
Governança, 2014).  

 Monitorar formalmente o processo de delegação de competências existente;  

 Avaliar a conveniência e oportunidade da elaboração de políticas para treinar, 

aconselhar, avaliar e reter pessoal na organização;  

 Realizar periodicamente pesquisa de clima organizacional;  

 Mapear as competências necessárias para ocupação de cargos de gestão e para 

cargos em comissão. 

 Elaborar e aprovar o planejamento estratégico, desdobrando -o em planejamentos 

tático e operacional;  

 Estabelecer indicadores para que as metas dos planejamentos poss am ser 

monitoradas; 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da implantação de uma Política de Gestão de 

Riscos; 

 Identificar riscos que surgirem de fatores externos, como novas leis ou 

regulamentos ou catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exempl o de 

falta de pessoal e escassez de recursos atual e futuramente;  

 Criar estratégias capazes de identificar, avaliar e tratar possíveis riscos de fraude e 

corrupção que possam ocorrer dentro da entidade;  
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 Identificar e avaliar os riscos de todos os processos  mapeados (ou pelo menos dos 

processos considerados estratégicos para a instituição)  

 Aplicar métodos (organogramas, fluxogramas, softwares e outros) para identificar 
incompatibilidades de funções para o nível de segregação desejado e 
posteriormente estabelecer controles alternativos se a segregação não estiver 
adequada; 

 Instituir mecanismos para avaliar, monitorar e atualizar periodicamente os 
controles internos; 

 Implementar o gerenciamento de riscos nos processos, de modo que os controles 

sejam proporcionais aos riscos identificados;  

 Desenvolver diversos mecanismos (normativos, fluxos, rotinas, parâmetros) que 

permitam a compreensão das estruturas, autoridades e responsabilidades sobre os 

controles internos na LEMG, em conformidade ao modelo das três linhas  de defesa 

 Avaliar a oportunidade e conveniência de promover a capacitação dos gestores e 
divulgação para todos os servidores da LEMG quanto às responsabilidades pelos 
controles internos, em consonância ao modelo das três linhas  do IIA1 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da criação de uma estrutura ou grupo 

responsável por assuntos de Tecnologia da informação (incluindo Segurança da 

Informação) para o atendimento do Decreto Estadual n° 47.974/2020 e da 

Resolução Seplag nº 107/2018 que regulamenta a Política de Segurança da 

Informação e Comunicação pelos usuários dos Órgãos e Entidades do Poder 

Executivo da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fund acional e 

certificar-se do cumprimento da referida Resolução na entidade;  

 Criar fluxo para as denúncias recebidas pela Ouvidoria para tratamento das 

informações e proposição estratégica de melhorias aos processos;  

 Realizar treinamentos específicos sobre a política de segurança da informação 

adotada e divulgá-la aos servidores. 

 Formalizar fluxo de avaliação das recomendações de auditoria externas e internas;  

 Instituir procedimentos para garantir a implementação, o monitoramento e 
avaliação da efetividade das recomendações de auditoria externas e internas.  

 
• Plano de Ação elaborado pela gestão: (  ) Sim  (  ) Não (  x ) Em elaboração 
 

                                                      
1 IIA – Institute of Internal Auditors – Modelo de três linhas do IIA, 2020.  

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabLegislacaoMineira&subaba=js_tabLegislacaoMineiraSimples&tipoPesquisa=simples&pageNum=1&sltNorma=Decreto&txtNum=47974&txtAno=2020&txtAss=&txtPerIni=&txtPerFim=&tipoOrdem=2&sltResultPagina=10
http://www.seplag.mg.gov.br/documento/resolucao-seplag-ndeg-1072018
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MISSÃO DA CGE 

 

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de 
transparência da gestão pública, com participação social, da 
prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos 
gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas 
públicas. 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL O TRABALHO REALIZADO? 

Avaliação da Estrutura de Controle no Nível 

da Entidade, através da metodologia do 

Tribunal de Contas da União (TCU), 

baseada no Comitee of Sponsoring 

Organization (COSO I) 

POR QUE A CGE REALIZOU ESSE 

TRABALHO? 

Em atendimento ao Plano de Atividades de 

Controle Interno 2020 (PACI 2020) e ao 

Plano Tático da Auge 2020/2021, relativo às 

atividades de auditoria preventivas e de 

acordo com os objetivos estratégicos da 

CGE MG, que precisa intensificar ações que 

promovam a melhoria dos controles internos 

da Administração Pública. 

QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? 

Os resultados apresentados neste relatório 

permitem concluir pela existência de 

fragilidades na estrutura de controle interno 

do Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Nesse sentido, a maturidade da Estrutura 

de Controle da Entidade se encontra no 

nível Básico, significando que:  os Controles 

internos ainda são tratados informalmente e 

que ainda não há treinamento e 

comunicação sobre eles.  

 

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO 

SER ADOTADAS? 

Diante dos exames realizados, recomenda-

se a formulação do Plano de Ação cuja 

elaboração compete aos gestores da 

entidade, através da identificação das ações 

a serem implementadas, visando promover 

a melhoria da estrutura de controles. 

Ressalta-se que atenção especial deve ser 

dada aos princípios pior avaliados, devido 

aos impactos que a fragilidade dos mesmos 

possa provocar no atingimento dos objetivos 

da entidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de auditoria de natureza operacional com a finalidade de avaliar, em nível de 
entidade, o grau de maturidade dos controles internos da Loteria do Estado de Minas 
Gerais, entidade responsável por gerar recursos e destiná-los à promoção do bem-estar 
social e a programas nas áreas de assistência, desportos, educação, saúde e 
desenvolvimento social, mediante exploração de jogos lotéricos e similares no Estado, 
incluindo o jogo eletrônico por meio físico e digital, cujas competências estão previstas no 
Decreto n° 47.902, de 31 de março de 2020. 

A avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade, objeto deste trabalho, 
contempla um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes da Entidade. 
Estão relacionados com a estrutura, com a operacionalização do trabalho e com as 
atividades de gestão. Esses controles permeiam todo o órgão e são difundidos em todos os 
níveis hierárquicos (operacional, tático e estratégico), em todos os processos de trabalho 
(área meio e área fim) e para todos os servidores. 

Para tanto, foi avaliada a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos 
instituídos pela LEMG, quanto à sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade 
da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, por meio do 
diagnóstico sobre sua estrutura de controle. 

A avaliação foi pautada nos critérios definidos pelo Comitê das Organizações 
Patrocinadoras – COSO, que define controle interno como sendo um processo constituído 
de cinco elementos básicos, atualmente denominados de “componentes”, que se inter-
relacionam. São eles: (1) ambiente de controle; (2) avaliação e gerenciamento de riscos; (3) 
atividades de controle; (4) informação e comunicação; e (5) monitoramento. 

O trabalho foi realizado em duas etapas definidas metodologicamente: envio de questionário 
de auto avaliação sobre a estrutura de controle para preenchimento pela alta gestão da 
Autarquia e avaliação técnica pelo auditor sobre as evidências de existência, adequação e 
efetividade dos controles internos administrativos da Autarquia. 

O resultado da avaliação dos controles realizada pela equipe de auditoria, fornecerá ao 
gestor informações relevantes para a construção do plano de ação, visando o 
aperfeiçoamento da eficiência, eficácia e efetividade operacional, a integridade e 
confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e 
para o cumprimento de obrigações de accountability, a conformidade com leis e 
regulamentos aplicáveis e a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos 
públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação 
indevida. 

Como resultado do trabalho, espera-se contribuir para o aprimoramento, fortalecimento e 
melhoria dos processos internos, aperfeiçoamento dos controles administrativos e a 
minimização dos riscos dos processos a níveis aceitáveis. 

A metodologia adotada encontra-se no Anexo I deste relatório. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, 
incluindo, consequentemente, entrevistas, aplicação de questionários e análise documental 
na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e 
dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas. 
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2. RESULTADO DOS EXAMES: Nível Básico (36,5%) de 
maturidade da Estrutura de Controle Interno  

A LEMG apresenta Nível Básico de maturidade da estrutura de controle interno da 
entidade. A avaliação foi efetuada a partir da auto avaliação da gestão (Anexo II) e das 
evidências obtidas pela equipe de auditoria a cada controle avaliado, de acordo com a 
quantidade de subquestões de auditoria respondidas positivamente, e a média das notas 
traduziu-se em um conceito de maturidade do controle, conforme explicado na metodologia 
(Anexo I). 

As fragilidades identificadas em cada questão estão detalhadas nos itens 2.1 a 2.5, 
permitindo ao gestor um melhor entendimento sobre a situação encontrada e a justificativa 
para a nota atribuída.  

O resultado da avaliação efetuada pela equipe de auditoria foram sintetizadas em Princípios 
e Componentes, conforme demonstrado na Tabela 1 e Gráfico 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Resultado da Avaliação de Controle Interno da LEMG 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE 

AVALIAÇÃO  CONCLUSÃO 

36,5% BÁSICO 

Ambiente de Controle 43,8% Intermediário 

Princípio 1 Aderência à integridade e a valores éticos 31,3% Básico 

Princípio 2 

Competência da alta administração em exercer a 
supervisão do desenvolvimento e do desempenho dos 
controles internos da gestão 50% Intermediário 

Princípio 3 

Coerência e harmonização da estrutura de competências 
e reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do 
órgão ou entidade 75% Aprimorado 

Princípio 4 

Compromisso da alta administração em atrair, 
desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, 
em alinhamento com os objetivos da organização 18,8% Inicial 

Avaliação de Riscos 15,6% Inicial 

Princípio 5 
Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz 
gerenciamento de riscos 0% Inicial 

Princípio 6 

Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os 
objetivos, de forma que sejam adequadamente 
identificados os riscos a serem geridos 25% Básico 

Princípio 7 

Identificação e avaliação das mudanças internas e 
externas ao órgão ou entidade que possam afetar 
significativamente os controles internos da gestão 12,5% Inicial 

Princípio 8 
A organização considera o potencial para fraude na 
avaliação dos riscos à realização dos objetivos. 25% Básico 

Atividades de Controle 25% Básico 

Princípio 9 
Clara definição dos responsáveis pelos diversos 
controles internos da gestão no âmbito da organização 25% Básico 

Princípio 
10 

Desenvolvimento e implementação de atividades de 
controle que contribuam para a obtenção de níveis 
aceitáveis de riscos 25% Básico 

Princípio 
11 

Definição de políticas e normas que suportem as 
atividades de controles internos da gestão 25% Básico 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE AVALIAÇÃO  CONCLUSÃO 

Informação e Comunicação 41,7% Intermediário 

Princípio 
12 

Utilização de informações relevantes e de qualidade 
para apoiar o funcionamento dos controles internos da 
gestão 25% Básico 

Princípio 
13 

Disseminação de informações necessárias ao 
fortalecimento da cultura e da valorização dos controles 
internos da gestão 58,3% Intermediário 

Monitoramento 56,3% Intermediário 

Princípio 
14 

Realização de avaliações periódicas para verificar a 
eficácia do funcionamento dos controles internos da 
gestão 37,5% Básico 

Princípio 
15 

Comunicação do resultado da avaliação dos controles 
internos da gestão aos responsáveis pela adoção de 
ações corretivas, incluindo a alta administração 75% Aprimorado 

Fonte: CGE MG. 

Gráfico 1 – Resultado Percentual de Maturidade, por Componente  

 

Fonte: CGE-MG. 

De acordo com o parâmetro utilizado, a avaliação da estrutura de controle interno da LEMG 
é de 36,5%, apresentando nível Básico de maturidade, com Controles internos tratados 
informalmente; ainda não há treinamento e comunicação sobre controles eles, conforme 
descrito na metodologia (Anexo I).  

Percebe-se, considerando a auto avaliação do gestor e a avaliação efetuada pela equipe de 
auditoria, um alinhamento com relação ao componente “Avaliação de riscos”. Ao mesmo 
tempo é possível verificar discordâncias na avaliação dos demais componentes, conforme 
ilustrado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Comparação da Auto avaliação do Gestor e da Auditoria 

 

Fonte: CGE-MG. 

A seguir, são detalhadas as notas obtidas, dos princípios e componentes, a partir dos 
resultados da auto avaliação realizada pelo gestor e a avaliação realizada pela equipe de 
auditoria, permitindo uma comparação entre ambas. 

Tabela 2 - Comparativo da Avaliação de Maturidade da Estrutura de Controle efetuada 
pelo Gestor e pela Auditoria 

Avaliação da Estrutura de Controle 

AUTO 
AVALIAÇÃ

O 

AVALIAÇÃ
O DA 

AUDITORIA 
RESULTADO 

DA AUDITORIA 

43,9% 36,5% Básico 

Ambiente de Controle 70,3% 43,8% Intermediário 

1 Aderência à integridade e a valores éticos 25,0% 31,3% Básico 

2 

Competência da alta administração em exercer a 
supervisão do desenvolvimento e do 
desempenho dos controles internos da gestão 100% 50% Intermediário 

3 

Coerência e harmonização da estrutura de 
competências e reponsabilidades dos diversos 
níveis de gestão do órgão ou entidade 100% 75% Aprimorado 

4 

Compromisso da alta administração em atrair, 
desenvolver e reter pessoas com competências 
técnicas, em alinhamento com os objetivos da 
organização 56,3% 18,8% Inicial 

Avaliação de Riscos 15,6% 15,6% Inicial 

5 Clara definição de objetivos que possibilitem o 0,0% 0,0% Inicial 
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Avaliação da Estrutura de Controle 

AUTO 
AVALIAÇÃ

O 

AVALIAÇÃ
O DA 

AUDITORIA 
RESULTADO 

DA AUDITORIA 

eficaz gerenciamento de riscos 

6 

Mapeamento das vulnerabilidades que impactam 
os objetivos, de forma que sejam adequadamente 
identificados os riscos a serem geridos 25% 25% Básico 

7 

Identificação e avaliação das mudanças internas 
e externas ao órgão ou entidade que possam 
afetar significativamente os controles internos da 
gestão 12,5% 12,5% Inicial 

8 

A organização considera o potencial para fraude 
na avaliação dos riscos à realização dos 
objetivos. 25% 25% Básico 

Atividades de Controle 12,5% 25% Básico 

9 

Clara definição dos responsáveis pelos diversos 
controles internos da gestão no âmbito da 
organização 25% 25% Básico 

10 

Desenvolvimento e implementação de atividades 
de controle que contribuam para a obtenção de 
níveis aceitáveis de riscos 12,5% 25% Básico 

11 
Definição de políticas e normas que suportem as 
atividades de controles internos da gestão 0% 25% Básico 

Informação e Comunicação 45,8% 41,7% Intermediário 

12 

Utilização de informações relevantes e de 
qualidade para apoiar o funcionamento dos 
controles internos da gestão 25% 25% Básico 

13 

Disseminação de informações necessárias ao 
fortalecimento da cultura e da valorização dos 
controles internos da gestão 66,7% 58,3% Intermediário 

Monitoramento 75% 56,3% Intermediário 

14 

Realização de avaliações periódicas para 
verificar a eficácia do funcionamento dos 
controles internos da gestão 50% 37,5% Básico 

15 

Comunicação do resultado da avaliação dos 
controles internos da gestão aos responsáveis 
pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 
administração 100% 75% Aprimorado 

Fonte: CGE-MG. 

O componente “Avaliação de Riscos” (Inicial-15,6%) é o que mais precisa de avanço na 
LEMG e os componentes “Monitoramento” e “Ambiente de controle” (Intermediário-56,3% e 
43,8%) foram os mais bem avaliados, seguidos “Informação e Comunicação” e “Atividades 
de Controle” (41,7% e 25%). 

No que tange aos princípios, verificou-se que os princípios P4 (Compromisso da alta 
administração em atrair, desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, em 
alinhamento com os objetivos da organização);  P5 (Clara definição de objetivos que 
possibilitem o eficaz gerenciamento de riscos) )  e P7 (Identificação e avaliação das 
mudanças internas e externas ao órgão ou entidade que possam afetar significativamente 
os controles internos da gestão) estão no Nível Inicial (<20%) de maturidade, ensejando 
maior atenção da LEMG. 
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A maior parte dos princípios, encontram-se no Nível Básico (1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, e 14), com 
destaque para os princípios abaixo relacionados, que estão no Nível Intermediário e 
Aprimorado:  

Nível Intermediário: 

o P2 (Competência da alta administração em exercer a supervisão do desenvolvimento e 
do desempenho dos controles internos da gestão) e 

o P13 (Disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e da 
valorização dos controles internos da gestão); 

Nível Aprimorado: 

o P3 (Coerência e harmonização da estrutura de competências e responsabilidades dos 
diversos níveis de gestão do órgão ou entidade); e 

o P15 (Comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão aos 
responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta administração). 

Nenhum princípio ou componente alcançou o Nível Avançado (>90,1). 

Quadro 1 – Distribuição dos Componentes e Princípios por Nível (segundo avaliação do 
Auditor) 

Nível Componentes Princípios (P) 

Nível Inicial 
0% a 20% 

Avaliação de riscos  
4,5 e 7 

Nível Básico 
20,1% a 40% 

Atividades de Controle 
 

1,6,8,9,10,11,12, e 
14 

Nível Intermediário 
40,1% a 70% 

Ambiente de controle; Informação e 
Comunicação; Monitoramento 

2 e 13  

Nível Aprimorado 
70,1% a 90% 

- 3 e 15 

Nível Avançado 
90,1% a 100% 

- - 

A seguir são descritas as fragilidades constatadas pela equipe de auditoria, por princípio 
avaliado, os possíveis riscos e consequências associadas às fragilidades identificadas, 
assim como recomendações de medidas que podem ser adotadas pela gestão. 

2.1 Componente - Ambiente de Controle (43,8% Nível Intermediário) 

O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornecem a 
base para aplicação do controle interno em toda a organização. O ambiente de controle 
abrange: a integridade e os valores éticos da organização; os parâmetros que a estrutura de 
governança usa para cumprir com sua responsabilidade de supervisão; a estrutura 
organizacional e a atribuição de autoridade e responsabilidade; o processo para atrair, 
desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor envolvendo as medições, os incentivos e 
as recompensas de desempenho (COSO 2013). 

O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual foi instituído 
pelo Decreto nº 46.644/2014, de 6 de novembro de 2014, embora a norma não determine 
que os órgãos criem seu código próprio, o Decreto n° 47.185/2017 que instituiu o Plano 
Mineiro de Integridade (PMPI), tem como diretriz o incentivo à criação e adoção de códigos 
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de conduta ética específicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública do 
Poder Executivo Estadual. 
 
No âmbito da LEMG não existe um código de ética profissional e política de gestão de ética, 
entretanto com a publicação da Portaria LEMG nº 41/2020 de 03/09/2020 que criou o Grupo 
de Trabalho para elaboração do Plano de Integridade, o Código de Ética será uma das 
ações previstas no trabalho. Verifica-se ainda que no ato de posse os servidores assinam 
um termo compromisso em que declaram conhecer o código de ética do Agente Público e 
da Alta Administração, comprometendo-se com sua observância e acatamento. Tal 
documentação demonstra uma atuação preventiva da Comissão de Ética da Loteria Mineira 
bem como uma aderência às diretrizes do Código de Ética do Estado.  A Comissão de ética 
da LEMG, embora não conste no organograma, reporta diretamente ao Diretor Geral da 
entidade. Não houveram processos éticos nos dois últimos exercícios. A comissão de ética 
esclareceu que as condições humanas, materiais e tecnológicas necessárias para a atuação 
são adequadas.     
 
A Alta Administração da Loteria Mineira é constituída pelo Diretor Geral e pelo 1° Vice 
Diretor, devidamente nomeados com atribuições claras constantes no Decreto n° 
47.902/2020.  Entretanto não existe no âmbito da Loteria manuais e resoluções aplicáveis 
às atividades. O registro de reuniões em atas se dá apenas nas reuniões no Conselho de 
Administração. Ao analisar as últimas atas verifica-se que o Conselho se reúne de forma 
ordinária para aprovar as contas de exercício da Loteria mineira e de forma extraordinária 
para deliberar sobre as propostas de aplicação dos recursos destinados a programas sociais 
em conformidade com o art. 4° do Decreto n° 47.902/2020. Não identificamos nas atas 
assuntos referentes à temática de integridade, gestão de riscos, metas de desempenho, 
governança e objetivos da autarquia. Embora não haja uma prática formalizada de 
supervisão, na prática, a Alta Administração da Loteria acompanha de forma próxima a 
gestão como um todo e o número reduzido de servidores contribui para um 
acompanhamento mais informal. 
 
A estrutura organizacional é fundamental para o alcance de seus objetivos. Por meio da 
estrutura, a entidade poderá planejar, executar, verificar os desvios por meio do controle e 
monitoramento das suas atividades. Independentemente do tipo de estrutura adotado, a 
entidade deve estar organizada de forma a permitir eficaz gerenciamento de riscos e 
desempenhar suas atividades de modo a alcançar seus objetivos.  
 
Segundo o COSO1, a delegação de autoridades e atribuição de responsabilidades ao longo 
da organização deve habilitar os gerentes e as equipes a tomar decisões de acordo com as 
diretrizes da gerência para a realização dos objetivos da entidade; portanto, limites devem 
ser estabelecidos para que a autoridade não exceda o necessário para a realização dos 
objetivos e riscos desnecessários não sejam acatados. 
 
A estrutura organizacional da Loteria Mineira consta no Decreto n° 47.902/2020 que contém 
as atribuições de cada área. Embora não haja manuais instituídos, o organograma é claro e 
reflete o grau de responsabilidade de cada setor, tendo sido atualizado em 2020. Apesar da 
ausência de manuais, a estrutura enxuta e o número reduzido de servidores contribui para 
um controle mais informal, assim a Alta Administração acompanha de forma próxima os 
resultados da área finalística bem como das demais área de gestão. Embora o 
recomendado seja um acompanhamento de metas formalizado, no caso da LEMG se dá de 
modo informal. Existe na estrutura organizacional uma Auditoria Interna; não há Ouvidoria e 
Corregedoria. As competências são atribuídas no ato de nomeação do cargo para responder 

                                                
1 COSO I – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle Interno – Estrutura Integrada. Maio de 2013. 

Obra traduzida em língua portuguesa pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil -, com a colaboração PwC Brasil 
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pela chefia de cada área, cuja atribuições estão definidas no Decreto n°47.902/2020. As 
delegações de competência se dão de forma pontual: considerando a estrutura da Loteria 
Mineira o Diretor Geral (Dirigente Máximo) delega competências ao 1° Vice Diretor para em 
sua ausência praticar atos como celebração de contratos, convênios, acordos, ajustes, bem 
como assinar portarias, ofícios e demais documentos. A delegação cessa quando do retorno 
do Dirigente Máximo. Não há a prática de prestação de contas dessa delegação 
formalizada, porém considerando a estrutura da LEMG o Dirigente Máximo acompanha os 
atos delegados de modo informal.    
 
É essencial que os integrantes do quadro de pessoal estejam preparados para enfrentar 
novos desafios na medida em que as questões e os riscos da organização modificam-se e 
adquirem maior complexidade – em parte devido à rápida mudança de tecnologias. Ensino e 
treinamento, sejam eles mediante instruções na sala de aula, autoestudo ou treinamento na 
própria função devem contribuir para que o pessoal se mantenha atualizado e trabalhem 
com eficácia em ambiente em fase de transição (COSO ERM2). 

De acordo com as informações prestadas pelo Gestor a LEMG está em processo de 
elaboração do Plano de Integridade. Nele, serão trabalhados eixos (Gestão de Pessoas e 
Gestão de Stakeholder’s) para suprir a atual ausência de normativos. Verifica-se que na 
LEMG não há manuais, normativos e registros acerca de desempenho dos colaboradores. É 
utilizado o sistema de avaliação de desempenho padrão de todo o Estado para avaliação 
dos servidores. As metas contidas na Resolução Conjunta COFIN/LEMG N°001 de 
30/01/2020 tratam de metas quantitativas aplicadas à entidade de um modo geral, não 
abrangendo metas de desempenhos individuais.            

Fragilidades: 

 Ausência de um código de ética consonante com as especificidades das atividades da 

Loteria Mineira; 

 Ausência de treinamentos periódicos relacionados à ética; 

 Ausência de monitoramento ou indicadores sobre denúncias e desvios de condutas 

éticas; 

 Ausência de regulamentos e normas específicas acerca das atividades da LEMG, bem 

como ausência de instrumentos formais de monitoramento da gestão e de indicadores; 

 Inexistência de instâncias de governança que objetivam melhorar o desempenho da 

organização; 

 Ausência de ações visando identificar riscos, aperfeiçoar os controles, aprimorar a 

governança; 

 Ausência de manuais e roteiros complementares as atribuições previstas no Decreto nº 

47.902/2020;  

 Verifica-se um número reduzido de servidores o que aponta um risco ao princípio da 

segregação de funções; 

 Ausência de uma política de gestão de pessoas voltada para seleção, contratação, 

treinamento, promoção e demais procedimentos voltados a gestão de pessoas; 

 Ausência de uma política de avaliação de competências dos colaboradores no âmbito da 

LEMG; 

 Ausência de uma política de capacitação regular em consonância com os objetivos 

estratégicos da autarquia, bem como de acordo com as atividades desempenhadas pelos 

                                                
2 COSO – Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada. Obra traduzida em língua portuguesa pela AUDIBRA com a 

colaboração da PricewaterhouseCoopers, p. 40 
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seus colaboradores. 

 
Riscos:  

 A Comissão de ética apresenta deficiências quanto a sua atuação;  

 Impossibilidade de se avaliar a efetividade das ações/ treinamentos relacionados a ética 

na organização; 

 Conhecimento sobre temas correlatos a ética ainda não difundidos na organização; 

 Não identificação dos riscos que poderão impactar no atingimento dos objetivos/metas;  

 Falta de tratamento ou tratamento inadequado dos riscos que poderão impactar no 

atingimento dos objetivos/metas;              

 Dificuldade em verificar se as metas de cada setor foram alcançadas; 

 Servidores executam as tarefas sem a devida competência e habilidade necessária pra 

realizar o serviço com excelência; 

 Processos de avaliação de desempenho que não promovem o comportamento correto 

para alcançar os objetivos da entidade; 

 A organização não identifica as necessidades, preocupações e percepções dos 

servidores. 

 
Possíveis Consequências:  

 Dificuldade na implementação de uma cultura ética na LEMG; 

 Dificuldade na execução das ações do plano de integridade relacionadas a conduta 

ética; 

 Metas não alcançadas ou alcançadas em um tempo maior; 

 Dificuldade no atingimento dos objetivos da entidade; 

 Impacto na qualidade do serviço prestado; 

 Atividades realizadas de maneira insuficiente para o alcance das metas da entidade; 

 Competências não mapeadas e lacunas de conhecimento não supridas; 

 Servidores insatisfeitos. 

Recomendações: 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da criação do Código de ética próprio da LEMG 

com o objetivo de contribuir para uma melhor aderência aos princípios éticos que 

contenha os valores da autarquia em cosonância com o previsto no Guia de Integridade 

Pública da Controladoria Geral do Estado, Volume I: 

“Apesar da importância e abrangência da norma, as ações de promoção da 
integridade devem reivindicar um olhar para as especificidades dos órgãos 
e entidades e os tipos de trabalhos exercidos – tudo isso com o intuito de 
definir códigos de conduta ética complementares. A depender do tipo de 
atividade, cargo ou função – se, por exemplo, mais sensíveis, críticos ou 
suscetíveis a práticas ilícitas – é recomendada pela literatura a publicação 
de códigos de conduta ética específico, que disponham de alertas próprios 

sobre potenciais dilemas éticos e deveres esperados.”  

 Ampliar a atuação da comissão de ética com realização de treinamentos, divulgação das 
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normas adotadas sobre conduta ética para todos os servidores; 

 Adotar práticas formais de monitoramento de gestão como registro de decisões e 

reuniões em atas, relatórios de monitoramento das deliberações da Alta Administração. 

São exemplos de boas práticas de governança assim definidas pelo TCU: 

Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar 
e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (TCU, 10 
Passos para a Boa Governança, 2014).  

 Monitorar formalmente o processo de delegação de competências existente; 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da elaboração de políticas para treinar, 

aconselhar, avaliar e reter pessoal na organização; 

 Realizar periodicamente pesquisa de clima organizacional; 

 Mapear as competências necessárias para ocupação de cargos de gestão e para cargos 

em comissão. 

 

 

2.2 - Componente - Avaliação de Riscos (15,6% Nível Inicial) 

Uma pré-condição para avaliar riscos é ter objetivos relacionados aos vários níveis da 

entidade. Esses objetivos se alinham à entidade e apoiam o cumprimento das diretrizes 

estratégicas. Embora a fixação de estratégias e objetivos não seja parte do processo de 

controle interno, os objetivos formam a base para implementar e conduzir as abordagens de 

avaliação de riscos e para estabelecer as atividades de controle subsequente (COSO 2013). 

De acordo com o Guia de Integridade Pública, no acompanhamento da estratégia 

organizacional, deve haver um processo sistemático e contínuo de detecção, avaliação e 

remediação de eventos que possam impedir o alcance dos resultados almejados. A gestão 

de riscos se origina na formulação da estratégia organizacional e percorre todo o caminho 

de acompanhamento do plano estratégico, cuidando para que sejam mapeados, 

classificados, monitorados e enfrentados os riscos que surgirem no caminho das 

organizações. 

Quanto aos riscos provenientes de fontes externas e internas, segundo o COSO: “Toda 
entidade enfrenta vários riscos de fontes externas e internas. O risco é definido como a 
possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. A 
identificação e análise dos riscos é um processo contínuo e iterativo conduzido para 
aprimorar a capacidade da entidade de realizar seus objetivos.” 
 
Quanto ao órgão considerar o potencial para fraude na avaliação dos riscos à realização dos 
objetivos, existe na administração pública estadual, o Decreto n° 47.185 de maio de 2017, o 
qual instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI), que tem como um dos 
seus objetivos “desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento das atividades 
desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo, possibilitando a detecção 
tempestiva de riscos e de eventuais atos ilícitos praticados contra a administração pública, 
com a implementação de medidas corretivas e repressivas.” 
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O gestor apontou que: "Apesar de não existir um planejamento estratégico formalmente 
instituído, a LEMG possui Missão e Valores bem definidos." Não há no âmbito da LEMG 
planejamento estratégico, bem como relatórios de acompanhamentos de objetivos, metas, 
indicadores e resultados alcançados. 

O gestor informou ainda que: “A LEMG pretende tratar da gestão de riscos na elaboração do 
Plano de Integridade. A LEMG pretende tratar os riscos de fraude e de corrupção na 
elaboração do Plano de Integridade. O objetivo da entidade é estabelecer rotinas, 
procedimentos e parâmetros para minimizar os riscos de fraude e corrupção.”  

Em 2019 grande parte da equipe da autarquia participou do curso de gestão de riscos 
promovido pela CGE Capacita. 

Fragilidades: 

 Ausência de Planejamento Estratégico atualizado e comunicado a todos os servidores 

da autarquia; 

 Inexistência de Planos tático e operacional formalizados; 

 Não existem indicadores ou padrões para medir o desempenho das metas a serem 

alcançadas; 

  Ausência de uma política de gestão de riscos formalizada; 

 Ausência de identificação e avaliação de riscos nas áreas finalísticas da entidade; 

 Ausência de procedimentos estabelecidos para atuar sobre os riscos decorrentes de 

mudanças internas ou externas; 

 Inexistência de identificação de processos críticos e riscos associados; 

 Inexistência de políticas ou procedimentos para atuar sobre mudanças significativas nos 

ambientes nos quais opera; 

 Ausência de identificação e avaliação dos riscos de fraude e corrupção; 

Riscos:  

 Dificuldade em avaliar se as ações operacionais realizadas contribuem efetivamente 

para o alcance dos objetivos da entidade; 

 Não identificação de metas e objetivos necessários à realização das atividades do órgão; 

 Prevenção ineficiente à ocorrência de problemas que afetam a execução dos 

processos/projetos; 

 Respostas inadequadas ou intempestivas aos riscos decorrentes de mudanças, que 

possam impactar potencialmente na realização dos objetivos da entidade; 

 Detecção de fraude e corrupção ao invés de preveni-las. 

Possíveis Consequências:  

 Dificuldade em avaliar com clareza se os objetivos pretendidos pela organização foram 

alcançados; 

 Dificuldade em avaliar a qualidade dos serviços prestados; 

 Alocação inadequada de recursos financeiros e de pessoal; 

 Dispêndio de recursos ao resolver problemas em vez de preveni-los; 

 Tomada de decisão pela gestão sem considerar os principais fatores de riscos; 

 Prejuízo à qualidade de entrega do produto/serviço associado aos processos afetados 
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pela mudança; 

 Prejuízos financeiros e à imagem da organização devido a atos de corrupção e fraude. 

Recomendações: 

 Elaborar e aprovar o planejamento estratégico, desdobrando-o em planejamentos tático 

e operacional; 

 Estabelecer indicadores para que as metas dos planejamentos possam ser monitoradas; 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da implantação de uma Política de Gestão de 

Riscos; 

 Identificar riscos que surgirem de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou 

catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e 

escassez de recursos atual e futuramente; 

 Criar estratégias capazes de identificar, avaliar e tratar possíveis riscos de fraude e 

corrupção que possam ocorrer dentro da entidade; 

 Identificar e avaliar os riscos de todos os processos mapeados (ou pelo menos dos 

processos considerados estratégicos para a instituição) 

  

2.3 - Componente - Atividades de Controle (25% Nível Básico) 

Atividades de controle são ações estabelecidas por políticas e procedimentos definidos pela 
administração que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas. As 
atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e 
em todas as funções e consistem em políticas e procedimentos formalmente estabelecidos 
e, efetivamente, executados, visando atuar sobre os riscos, de forma a possibilitar o 
atingimento dos objetivos institucionais em conformidade com o planejamento. Essas 
atividades constituem em uma gama de controles preventivos e detectivos como 
procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções, controles de acesso a 
recursos e registros, verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de 
operações, de processos e de atividades, supervisão direta (Acórdão TCU 749/2013 – 
Plenário).  

A ação de precaver eventuais impropriedades e irregularidades na gestão permite que a 
administração pública se torne mais eficiente, eficaz, efetiva e transparente porquanto a 
aplicação de medidas de controles preventivos é um instrumento gerencial eficiente para 
reduzir falhas inerentes ao processo de execução. Nesse cenário de prevenção, os órgãos 
de controle têm dado ênfase à relevância dos controles internos na primeira e segunda linha 
de defesa, que consistem na adoção de procedimentos administrativos aplicados pelos 
gestores na fase da execução do processo, mesmo que exista órgão de controle da terceira 
linha de defesa institucionalizado (Auditoria Interna), visto que os gestores públicos 
possuem a responsabilidade pelo exercício de atividades de controles. 

Contudo, não se pode perder de vista que esses instrumentos devem ser planejados e 
implementados considerando o porte e a complexidade das atividades desenvolvidas, 
conjugando-se benefícios e respectivos custos de manutenção/extinção. Sugere-se, a partir 
desta perspectiva, que o desenho de implementação, manutenção e/ou extinção dos mais 
diversos controles internos seja realizado a partir da gestão de riscos. 
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No âmbito da LEMG não há uma  política de riscos formalizada, assim, não é possível 
avaliar a efetividade dos controles. Devido a estrutura enxuta da LEMG o Dirigente Máximo 
acompanha de forma muito próxima os principais atos de cada setor que consta na estrutura 
básica, entretanto não há uma metodologia e/ou uma prática formalizada de controle. A Alta 
administração reconhece a necessidade de tratar tais riscos conforme  apontou: 
“Considerando que o Plano de Integridade será elaborado pela LEMG este ponto de “risco” 
deverá ser observado e assim, definir atividades de controle interno”.  

As atribuições de cada setor constam de forma sucinta no decreto de competências  e no 
organograma da LEMG. Verificou-se ainda a ausência de uma prática formal de prestação 
de contas internas, ausência de manuais de procedimentos e rotinas e por fim a inexistência 
de um acompanhamento formal da efetividade das atividades consideradas chave 
demonstram uma fragilidade no controle interno da LEMG.  O número reduzido de 
servidores prejudica o pleno atendimento a segregação de funções, não obstante  na LEMG 
as funções das áreas meio (financeira, gestão de pessoas), finalística e de auditoria são 
executadas por servidores distintos, ainda que em alguns casos sem servidores para 
compor equipe como por exemplo na Controladoria Seccional, bem como a ausência de 
servidor para responder pelas áreas de Tecnologia de Informação e Assessoria de 
Comunicação, assim essas funções acabam sendo feitas parcialmente por um servidor que 
já tem atribuições distintas. 
 
De acordo com informações prestadas pelo gestor no âmbito da LEMG, o Diretor Geral, o 1º 
VDG e os responsáveis pelas Unidades Administrativas se orientam pelas diretrizes da AGE 
e CGE no que diz respeito às atividades de controle, entretanto tal controle não substitui o 
controle interno a ser exercido pela gestão uma vez que a Auditoria fornece avaliações 
objetivas sobre o sistema de controle interno da entidade, contudo a responsabilidade 
primária pelo controle interno é da gestão 
 
 
Fragilidades:  

 Ausência de mecanismos de mensuração da melhoria dos controles baseada em 

decisões tomadas; 

 Ausência de fluxos detalhados sobre as ações de melhoria e de avaliações dos atos de 

gestão; 

 Ausência de vinculação de controles adotados pela organização a riscos, porque ainda 

não há uma política de gestão de riscos estabelecida no órgão; 

 Ausência de acompanhamento da efetividade dos procedimentos relativos às atividades-

chave; 

 Ausência de detalhamento dos controles preventivos aplicados sobre riscos a fim de 

minimiza-los a níveis aceitáveis e proporcionar o cumprimento dos objetivos do órgão; 

 Ausência de diagnóstico de segregação de funções em processos relevantes. 

 

Riscos:  

 Tomada de decisão com relação aos controles ineficiente ou onerosa; 

 Não identificação, pela gestão, de problemas nos componentes da estrutura de controle 

interno sob sua responsabilidade; 

 Os controles existentes não são eficientes para tratar os riscos; 

 Procedimentos realizados não serem adequados para o alcance dos objetivos da 

entidade; 
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 Processos críticos sujeitos a falhas; 

 Os controles podem estar redundantes ou ineficazes; 

 As atividades de controle não estabeleçam respostas a riscos significativos; 

 Os processos significativos do órgão não tenham segregação de funções adequada. 

 

Possíveis Consequências:  

 Gastos, excessivos ou desnecessários, de recursos; 

 Retrabalho, não observância aos princípios da economicidade e eficiência; 

 Gastos de recursos com controles ineficientes; 

 Prejuízo à qualidade de entrega dos produtos/serviços relacionados aos processos 

críticos; 

 Não detecção de falhas que possam comprometer os processos e consequentemente os 

objetivos do órgão; 

 Ocorrência de problemas que prejudicam a correta execução das atividades dos 

processos; 

 Gastos de recursos com controles ineficientes. 

 

Recomendações: 

 Aplicar métodos (organogramas, fluxogramas, softwares e outros) para identificar 
incompatibilidades de funções para o nível de segregação desejado e posteriormente 
estabelecer controles alternativos se a segregação não estiver adequada; 

 Instituir mecanismos para avaliar, monitorar e atualizar periodicamente os controles 
internos; 

 Implementar o gerenciamento de riscos nos processos, de modo que os controles sejam 

proporcionais aos riscos identificados; 

 Desenvolver diversos mecanismos (normativos, fluxos, rotinas, parâmetros) que 

permitam a compreensão das estruturas, autoridades e responsabilidades sobre os 

controles internos na LEMG, em conformidade ao modelo das três linhas de defesa 

 Avaliar a oportunidade e conveniência de promover a capacitação dos gestores e 
divulgação para todos os servidores da LEMG quanto às responsabilidades pelos 
controles internos, em consonância ao modelo das três linhas do IIA3 

   

2.4 - Componente - Informação e Comunicação (41,7% Nível 
Intermediário) 

Segundo o COSO 2013, “informações são necessárias para que a entidade cumpra as 
responsabilidades de controle interno para apoiar a realização de seus objetivos. As 
informações sobre os objetivos da entidade são reunidas com base nas atividades da 
estrutura de governança e da alta administração e resumidas de forma que a administração 
e outros públicos entendam os objetivos e o papel que exercem na realização deles”. 

No que diz respeito à transparência ativa, é regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 
45.969, de 24 de maio de 2012 e pela Resolução SEPLAG nº 29, de 5 de junho de 2016. O 

                                                
3 IIA – Institute of Internal Auditors – Modelo de três linhas do IIA, 2020.  
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capítulo II do Decreto, que é dedicado à transparência ativa, determina a divulgação 
espontânea de informações de interesse coletivo ou geral produzidas ou custodiadas pelos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de Minas Gerais, além de definir 
parâmetros a serem adotados no Portal da Transparência do Estado e nos sítios 
institucionais dos órgãos e entidades. 

No Estado de Minas Gerais, a transparência passiva foi regulamentada pelos art. 12 a 27 do 
Decreto Estadual nº 45.969, de 24 de maio de 2012, que estabeleceu os requisitos e 
procedimentos para solicitação de pedido de acesso à informação, que deverá conter: o 
nome do solicitante; número de documento de identificação válido; especificação, de forma 
clara e precisa, da informação desejada; e endereço físico ou eletrônico do requerente, para 
recebimento de comunicações ou da informação solicitada. 

Quanto à política de segurança da informação, o Decreto Estadual n° 47.974/2020 
regulamenta que, compete aos órgãos e às entidades da Administração Pública a gestão da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em suas unidades de acordo com as 
diretrizes gerais e específicas instituídas pela Política de Governança de TIC e seu 
regulamento, em consonância com o planejamento central. Nesse sentido, a Resolução 
Seplag nº 107/2018, determina que a elaboração, divulgação, treinamento e avaliação de 
uma política de segurança da informação, compete à direção das unidades em conjunto 
com a área responsável pela Segurança da Informação de cada órgão ou entidade. 

Quanto à disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e 
valorização dos controles internos da gestão, existe no âmbito do Estado a aplicação do 
Decreto Estadual nº 45.969/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do 
Poder Executivo Estadual conforme diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI).  Além 
disso, o Decreto nº 47.185/2017 traz como umas das diretrizes do Plano Mineiro de 
Promoção da Integridade (PMPI), a importância da divulgação do canal de denúncias e o 
incentivo à sua utilização. 

De acordo com informações prestadas pelo gestor “A LEMG não possui área formal de TI, 
no entanto, segue todas as regras de segurança da informação formuladas pelas áreas 
centrais da SEPLAG e SEF (sistemas corporativos). Além disso, os sistemas são protegidos 
por usuário e senha (equipamentos, SIAD, SIAFI, DAE, SEI, etc.).” Ainda que inexista uma 
política formal de segurança da informação as normas de políticas da informação adotadas 
pelo Estado são comunicadas aos servidores, como exemplo podemos citar quando ocorre 
a saída de um servidor, todos os acessos são bloqueados, inclusive o acesso através de 
crachá. 

De acordo com o gestor: “Na LEMG não há processo de comunicação definido, no entanto, 
há circulação de informações para as áreas através de informativos da Cidade 
Administrativa e dos órgãos centrais, comunicados gerenciais por e-mail (principalmente em 
relação às orientações de RH) e SEI.” 

A LEMG possui um sítio eletrônico contendo as informações de interesse geral. Embora não 
permita a gravação em formato aberto, o conteúdo das informações atende à Lei de Acesso 
à Informação; a entidade disponibiliza o E-SIC e a carta de serviços. Não realiza pesquisa 
de satisfação dos usuários uma vez que o atendimento ao público é restrito apenas a 
ganhadores de prêmios com valores superiores a R$1.000,00, assim o atendimento ao 
público é restrito. Verifica-se que não há necessidade de simplificação de atendimento aos 
usuários, considerando que o atendimento é pequeno e tem funcionado bem, há no site 
informações suficientes, bem como canais (fale conosco) para possíveis reclamações nos 
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casos em que o público considerar que o atendimento não foi adequado. Não há divulgação 
da agenda dos membros de conselho, bem como do dirigente máximo da autarquia. 

A LEMG possui o canal Fale Conosco que de acordo com as informações prestadas pelo 
servidor que atua com o canal a identificação é facultada ao demandante, mantendo assim o 
sigilo se ele assim o desejar. Por se tratar de um sistema “fechado” - se dá 
EXCLUSIVAMENTE entre os dois polos (solicitante e atendente), não sendo, portanto, 
passível de consultas externas por parte de terceiros. Possui ainda os links para 
Manifestações junto à Ouvidoria Geral do Estado, bem como para denúncias junto à 
Controladoria Geral do Estado. Não há comunicados, normas ou outros instrumentos de 
incentivo a denúncias, bem como não há normas que estabeleçam medidas de prevenção à 
retaliação aos denunciantes. 

Fragilidades: 

 Inexistência de rotina de treinamento sobre a política de segurança da informação 

adotada; 

 Ausência de processo de identificação e disponibilização de informações necessárias 

(política de informação) para apoiar o funcionamento dos componentes de controle 

interno; 

 Inexistência de uma política própria de segurança da informação; 

 Ausência de um fluxo formalizado para tratamento de denúncias e manifestações 

recebidas através do canal da OGE 

 Não disponibilização de informações, na internet, em dados abertos. 

 

Riscos: 

 Colaboradores não terem conhecimento suficiente sobre acesso e uso de informações; 

 Ausência de estrutura de TI que suporte as atividades de controle; 

 A política de segurança da informação adotada não é difundida na organização; 

 Ausência de análise de problemas e tendências reportados pelo canal de denúncias; 

 As informações necessárias ao funcionamento da estrutura de controle interno da 

entidade não sejam comunicadas às partes interessadas, ou sejam comunicadas de 

forma intempestiva. 

 

Possíveis Consequências:  

 Vazamento de informações estratégicas e sigilosas da organização para terceiros; 

 Perda das informações necessárias para o funcionamento adequado das atividades de 

controle da entidade; 

 Insatisfação dos demandantes por não ter suas solicitações/necessidades atendidas; 

 Assimetria e desencontro de informações. 

 
Recomendações: 

 Avaliar a conveniência e oportunidade da criação de uma estrutura ou grupo responsável 

por assuntos de Tecnologia da informação (incluindo Segurança da Informação) para o 

atendimento do Decreto Estadual n° 47.974/2020 e da Resolução Seplag nº 107/2018 

que regulamenta a Política de Segurança da Informação e Comunicação pelos usuários 

dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo da Administração Pública Estadual Direta, 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabLegislacaoMineira&subaba=js_tabLegislacaoMineiraSimples&tipoPesquisa=simples&pageNum=1&sltNorma=Decreto&txtNum=47974&txtAno=2020&txtAss=&txtPerIni=&txtPerFim=&tipoOrdem=2&sltResultPagina=10
http://www.seplag.mg.gov.br/documento/resolucao-seplag-ndeg-1072018
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Autárquica e Fundacional e certificar-se do cumprimento da referida Resolução na 

entidade; 

 Criar fluxo para as denúncias recebidas pela Ouvidoria para tratamento das informações 

e proposição estratégica de melhorias aos processos; 

 Realizar treinamentos específicos sobre a política de segurança da informação adotada 

e divulgá-la aos servidores. 

 

2.5 - Componente – Monitoramento (56,3% Nível Intermediário) 

Com o passar do tempo, os objetivos organizacionais podem mudar, novos riscos podem 
surgir, controles que se mostravam eficazes podem tornar-se obsoletos e políticas e 
procedimentos podem perder a eficácia ou deixar de ser executados da forma como foram 
desenvolvidos, colocando em risco a efetividade do sistema de controle interno. Por isso, os 
controles devem ser constantemente monitorados para verificar se os instrumentos, 
processos e estruturas permanecem eficazes. 

O Decreto nº 47.185/2017 estabelece como diretriz do PMPI a valorização dos 
procedimentos, instrumentos e mecanismos de controle interno da gestão, com ênfase no 
incremento contínuo da transparência pública, na avaliação de riscos, na adoção de 
medidas de prevenção e no monitoramento contínuo das atividades. 

De acordo com o COSO, “avaliações contínuas, avaliações independentes ou alguma 
combinação das duas são utilizadas para garantir que cada um dos cinco componentes de 
controle interno, inclusive os controles para colocar em prática os princípios de cada 
componente, estão presentes e funcionando”. 

De acordo com o gestor "as recomendações contidas nos relatórios de auditoria são 
instrumentos de aperfeiçoamento dos processos internos."   

O controle interno da entidade é exercido pela Controladoria Seccional da LEMG 
(CSEC/LEMG) que atua de acordo com as definições técnicas emanadas pela Controladoria 
Geral do Estado. A CSEC reporta diretamente ao Dirigente Máximo, entretanto não há na 
instituição uma prática de avaliação do controle interno formalizada. Na instituição não há 
avaliações formais em áreas chaves da organização como área finalística, gestão financeira 
e de pessoal. 

A avaliação da contribuição da melhoria de controle, como resultado das recomendações, 
não está formalizada, mas é reconhecida pela gestão. Como exemplo, pode-se citar o 
Relatório de Auditoria n° 2040.0540.20 que trouxe como recomendações: alterar dispositivos 
da portaria de credenciamento de Agentes Lotéricos, com a finalidade de incluir vedação de 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas que possuem vínculos de parentesco com 
servidores da LEMG, incluir um termo de adesão e formalizar a designação de um fiscal, as 
recomendações foram cumpridas e vão contribuir para o aprimoramento dos controles. A 
medição dos benefícios do controle ocorre na CSEC conforme formato exigido pela 
Resolução CGE n° 22 de 19 de junho de 2020. 

O gestor apresentou como evidências o decreto de competências da LEMG e citou os 
relatórios de auditoria. Não há manuais que tratem de investigações formalmente definidos. 
São seguidas as orientações dos órgãos de controle interno e no que tange a medidas 
disciplinares, não há uma corregedoria seccional, apenas a Controladoria Seccional que 
conta com apenas uma servidora. As medidas disciplinares são monitoradas pela CSEC e 
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reportadas ao Dirigente Máximo que atua monitorando o cumprimento junto à equipe e 
reportando posteriormente à CSEC. 

Fragilidades: 

 Inexistência de monitoramento do sistema de controle interno na organização, em que 

pese haver monitoramento de algumas atividades de controle, como procedimentos 

administrativos disciplinares; 

 O sistema de controle interno da organização tem sido avaliado pela CGE e TCE, porém 

não há uma análise quanto a riscos e controles existentes, visto que não há na 

organização uma política de gestão de riscos e avaliação de controles estabelecida; 

 A eficácia dos controles internos da gestão não é avaliada periodicamente; 

 Ausência de normas para o tratamento de investigações específicas, como por exemplo 

situações ligadas aos jogos lotéricos que são administrados pela LEMG; 

 O reporte de informações ocorre com relação ao trabalho da Controladoria Seccional, 

mas não existe na entidade uma avaliação geral do sistema de controle interno; 

 Ausência de avaliação pela Alta Administração da efetividade das recomendações 

implementadas. 

 
Riscos:  

 Não identificar, com base em procedimentos estruturados de avaliação, as fragilidades 

existentes no sistema de controle interno da organização; 

 Estrutura de controle interno ineficiente; 

 Recomendações implementadas sem efetividade. 

 

Possíveis Consequências:  

 Dificuldade de aumentar o nível de maturidade da estrutura de controle; 

 Novas ocorrências de situações irregulares. 

 

Recomendações: 

 Formalizar fluxo de avaliação das recomendações de auditoria externas e internas; 

 Instituir procedimentos para garantir a implementação, o monitoramento e avaliação da 
efetividade das recomendações de auditoria externas e internas. 
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3.CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste relatório permitem concluir pela existência de fragilidades 
em relação a estrutura de controle interno da LEMG, notadamente as relacionadas aos 
componentes Avaliação de riscos e Atividades de Controles, conforme apurado neste 
trabalho de auditoria.  

Observa-se que no caso da LEMG algumas ações não estão devidamente formalizadas, o 
quadro reduzido de servidores da autarquia (22 servidores atualmente) contribui para essa 
gestão mais informal, mas também tem seus riscos como a ausência de segregação de 
funções. 

Importante ressaltar, que a gestão já desenvolve ações que visam aperfeiçoar o seu método 
de trabalho, como a criação do Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano de 
Integridade da LEMG. O Dirigente Máximo da Autarquia acompanha diretamente todas as 
áreas informalmente e/ou com reuniões, apesar de não haver uma gestão com indicadores 
de tal acompanhamento, ele existe e contribui para a boa gestão.  

Com base no resultado encontrado referente à maturidade da estrutura de controle, 
recomenda-se a elaboração de Plano de Ação, em até 90 dias, no qual estarão descritas as 
ações voltadas para o aprimoramento da estrutura de controle, visando implementar as 
recomendações apontadas. Neste documento deverão ser definidos os responsáveis pela 
implementação e os prazos de início e conclusão da execução destas ações que serão 
monitoradas pela Controladoria Secional/LEMG e Auditoria-Geral.  

Ressalta-se que os resultados de auditoria supracitados não esgotam a possibilidade de 
identificação de outras fragilidades, problemas e inconsistências significativas relativas ao 
objeto do trabalho, sendo competência primária das unidades e dos gestores da Loteria 
envolvida, adotar processo contínuo para diagnosticá-los, bem como avaliar os riscos e as 
fragilidades dos controles, devendo, também, implementar as medidas cabíveis (controles 
internos eficazes) em resposta aos riscos identificados, tanto corrigindo as irregularidades 
e/ou impropriedades, quanto atuando de forma preventiva no desenvolvimento de políticas e 
procedimentos internos, a fim de garantir que  as atividades estejam de acordo com as 
metas e os objetivos. 

Controladoria Seccional LEMG, 28 de dezembro de 2020. 

                                                  
Érica Rosália de Jesus Parreiras 
Controladora Seccional - LEMG 
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ANEXO I – Guia da Avaliação de Estrutura de Controle 

Introdução 

A avaliação de controles internos é um processo mediante o qual se procura conhecer e 
avaliar o desenho e a eficácia operacional dos controles internos administrativos, quanto à 
sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco 
na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de 
objetivos operacionais e/ou dos objetivos estratégicos estabelecidos pela Entidade nos 
processos de negócios.  

A avaliação de estrutura de controle em nível da entidade, nesta situação – 
internacionalmente denominada “Entity- Level Assessment” – quando os objetivos de 
auditoria são voltados para a avaliação global do sistema de controle interno da organização 
ou de partes dela (unidades de negócio, secretarias, superintendências, departamentos, 
áreas etc.) com o propósito de verificar se está adequadamente concebido (desenho) e se 
funciona de maneira eficaz (operação). Em outras palavras, significa diagnosticar a 
presença (existência e adequação) e o funcionamento (adequação e aplicação) de todos os 
componentes e elementos da estrutura de controle interno utilizada como referência. 

Para esta avaliação é utilizado um questionário de auto avaliação enviado a alta gestão com 
a finalidade de diagnosticar a percepção da administração sobre a qualidade da estrutura de 
controle; e na sequência há uma avaliação técnica de auditoria sobre a existência (análise 
documental pela evidência), adequação e aplicação dos controles (entrevista, observação e 
outras técnicas de auditoria) dentro da estrutura da Entidade (baseado nos cinco 
componentes do COSO I). 

Por fim, há uma conclusão sobre as possíveis fragilidades dos controles internos e 
processos a partir da aplicação de técnicas de auditoria sobre 30 questões formuladas 
através dos 15 princípios de controle interno do COSO I, que representam os conceitos 
fundamentais associados a cada componente. 

Base Conceitual 

O objetivo é avaliar a existência, adequação e a  eficiência dos controles internos 
administrativos quanto à sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da 
ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, por meio do 
diagnóstico sobre sua estrutura de controle, pretendendo garantir que seus objetivos 
estratégicos sejam atingidos e a prestação de contas dos atos de gestão seja possível, 
visando identificar preventivamente eventuais fragilidades existentes nos controles. 

Neste sentido, é utilizada a metodologia do COSO I: The Comitee of Sponsoring 
Organizations (Comitê das Organizações Patrocinadoras), que é uma entidade sem fins 
lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos 
controles internos e governança corporativa. O COSO se concentra em analisar o que é e 
para que serve o controle interno, a saber, um processo desenvolvido para garantir, com 
razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da entidade. Assim, este método de 
avaliação é constituído considerando os 5 componentes do sistema de controles internos: 
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Figura 1 – Componentes do COSO 

 

Fonte: COSO (2013) 

a) Ambiente de controle; 

Abrange a cultura de uma organização e a consciência de controle das pessoas que nela 
trabalham. Os fatores do ambiente de controle compreendem a integridade e os valores 
éticos da organização; a estrutura organizacional e a atribuição de autoridade e 
responsabilidade; o processo para atrair, desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor 
envolvendo as medições, os incentivos e as recompensas de desempenho, a fim de 
estimular a prestação de contas em relação ao desempenho. É formado pelos seguintes 
elementos: integridade pessoal e profissional e valores éticos da direção e do quadro de 
pessoal; competência; "perfil” dos superiores; estrutura organizacional; políticas e práticas 
de recursos humanos. 

b) Avaliação de risco; 

Permite que uma organização considere até que ponto, eventos em potencial pode impactar 
a realização de seus objetivos operacionais ou estratégicos, definindo forma de mensurá-
los, considerando a possibilidade de ocorrência destes eventos e o seu impacto no caso de 
ocorrência, etc. 

c) Atividades de controle; 

São as ações desenvolvidas por políticas e as atividades que contribuem para assegurar 
que os riscos sejam geridos, seja por acontecerem em níveis aceitáveis, pela sua mitigação 
ou eliminação. Esses procedimentos ocorrem em toda a organização, em todas as 
dimensões da instituição: áreas, funções, processos, rotinas, procedimentos, projetos, pois 
compreendem uma série de atividades, tais como: aprovação; autorização; verificação; 
supervisão; reconciliação; revisão do desempenho operacional; comunicação clara das 
funções, das responsabilidades e das obrigações de prestar contas; dos atos administrativos 
e dos processos de trabalho; da segurança dos bens e da segregação de funções; da 
orientação e capacitação. 

d) Informação e Comunicação; 
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É a identificação, coleta e comunicação de informações relacionadas a atividades e eventos 
internos e externos, necessárias ao alcance dos objetivos da organização, bem como à 
efetividade das atividades por ela desenvolvidas. Essas informações devem ser transmitidas 
às pessoas de forma oportuna e tempestiva, de modo a permitir que cumpram suas 
responsabilidades adequadamente. 

e) Monitoramento; 

É o acompanhamento das atividades de controle da Unidade, com a finalidade de garantir 
que cada um dos cinco componentes de controle interno, inclusive os controles para colocar 
em prática os princípios de cada componente, estão presentes e funcionando. 

Desenvolvimento 

A primeira etapa consiste na auto avaliação realizada pelo gestor por meio das respostas ao 
questionário de Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade (QACI), estruturado 
em 30 questões que perpassam os componentes do COSO. O objetivo do questionário é 
verificar a percepção do gestor quanto a presença e o funcionamento de todos os 
componentes da estrutura de controle interno, quais sejam: ambiente de controle, avaliação 
de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. 

Ao responder ao QACI, o gestor atribuiu notas de 0 a 4, conforme descrição da Tabela 1, 
para cada questão proposta. Para interpretar o resultado final, foi calculada a pontuação 
média dos Componentes de acordo com os critérios estabelecidos pelo TCU, atribuindo os 
conceitos Inicial, Básico, Intermediário, Aprimorado e Avançado como mostra a Tabela 2. 

Tabela 1 - Escala de Alternativas da Auto Avaliação 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto - Inexistência total do Controle. 

1 Não existe - Controle em desenvolvimento. 
2 Controle Existente, porém, com muitas fragilidades. 

3 Controle Existente, porém, com poucas fragilidades. 

4 Controle Existente e não há fragilidades detectadas. 

Fonte: CGE-MG. 

Tabela 2 - Interpretação dos Resultados 
PONTUAÇÃO 

MÉDIA 
INTERPRETAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre 
controles internos não disponível; ausência de 
comunicação sobre controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há 
treinamento e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento 
básico sobre controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles internos obedecem aos princípios 
estabelecidos; são supervisionados e regularmente 
aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles internos otimizados; princípios e processos de 
controles internos estão integrados aos processos de 
gestão da organização. 

Fonte:  CGE (Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015). 
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Na segunda etapa a equipe de auditoria avalia as respostas fornecidas pelo gestor e aplica 
testes de auditoria (análise documental, entrevistas, etc..) para atestar a presença 
(existência) e o funcionamento (adequação e efetividade) desses controles. A presença faz 
referência ao estabelecimento do controle pela administração da entidade (políticas e 
procedimentos). O funcionamento refere-se à execução padronizada e repetível desses 
controles pelos agentes responsáveis. No que tange aos testes de controle, estes são 
aplicados pela equipe de auditoria sobre os 15 princípios consolidados de controle interno 
que foram divididos em 30 questões, com subquestões.  

Assim, como foi feito na Autoavaliação por parte do Gestor, foram atribuídas notas (0 a 4 - 
conforme Tabela 3), a cada controle avaliado, de acordo com a quantidade de subquestões 
de auditoria respondidas positivamente. As questões avaliadas pelo gestor como 0 (zero) 
não sofrerão testes de auditoria e a equipe de auditoria reconhecerá o resultado da 
autoavaliação do gestor (“baixo nível de formalização; documentação sobre controles 
internos não disponível; ausência de comunicação sobre controles internos”) como 
avaliação final.  

Tabela 3 - Escala da Avaliação Técnica de Auditoria 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não existe um processo formalmente definido e nenhuma adoção neste sentido. 

1 
Não existe um processo definido, porém a entidade está adotando procedimentos 
neste sentido ou similar. 

2 
Existe um processo, mas necessita de aprimoramento (positivo até 50% das sub 
questões). 

3 
Existe um processo, mas necessita de aprimoramento (positivo acima de 50% das 
sub questões). 

4 
Existe um processo, no nível de “melhor prática” (positivo em 100% das sub 
questões). 

Fonte: CGE-MG. 

A avaliação dos resultados se dará de acordo com o percentual de pontos obtidos frente ao 
total de pontos possíveis, que deverá ser atribuído, para fins de definição do nível de 
maturidade dos sistemas de controles internos em nível de entidade, bem como para os 
componentes e princípios, o conceito da escala constante na tabela 2 e figura 2, que será 
exposto nos índices de avaliação da entidade.     

Figura 2 - Régua de Interpretação dos Resultados 

 

Fonte: CGE (Tribunal de Contas da União - TCU/2012). 

Por fim, conhecedor das fragilidades dos controles, a alta gestão deverá elaborar Plano de 
Ação para iniciar o tratamento, definindo a descrição das ações de controle, os responsáveis 
pela implementação e os prazos de início e conclusão da execução das ações que serão 
monitoradas pela CGE.  
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ANEXO II – Auto Avaliação da Gestão sobre a Estrutura de Controle 

O questionário preenchido (QACI – questionário de avaliação de controle interno), foi 
encaminhado através do Processo SEI-MG n° 1520.01.0007773/2020-59, ao gabinete no 
dia 25/08/2020. Ao responder ao QACI, o gestor atribuiu notas de 0 a 4, conforme descrição 
da Tabela 1, para cada questão proposta. Para interpretar o resultado final, foi calculada a 
pontuação média dos Componentes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo TCU, 
atribuindo os conceitos Inicial, Básico, Intermediário, Aprimorado ou Avançado como 
mostram a Tabela 2 e Figura 1. 

Tabela 1 - Escala de Alternativas da Auto Avaliação 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto - Inexistência total do Controle. 

1 Não existe - Controle em desenvolvimento. 
2 Controle Existente, porém, com muitas fragilidades. 

3 Controle Existente, porém, com poucas fragilidades. 

4 Controle Existente e não há fragilidades detectadas. 

Fonte: CGE-MG. 

Tabela 2 - Interpretação dos Resultados 
PONTUAÇÃO 

MÉDIA 
INTERPRETAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre controles 
internos não disponível; ausência de comunicação sobre 
controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há 
treinamento e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico 
sobre controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos; 
são supervisionados e regularmente aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles internos otimizados; princípios e processos de 
controles internos estão integrados aos processos de gestão 
da organização. 

Fonte: CGE (Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015). 

 

Figura 1 - Régua de Interpretação dos Resultados 

Fonte: CGE-MG (Tribunal de Contas da União - TCU/2012). 

As notas atribuídas pelo Gestor, (apresentadas em sua íntegra no Apêndice I), foram 
sintetizadas em Princípios e Componentes conforme demonstra a Tabela 3 e Gráfico 1. 
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Tabela 3- Auto Avaliação do Gestor 
Auto Avaliação da Estrutura de Controle 43,9% 

Ambiente de Controle 70,3% 

Princípio 1 Aderência à integridade e a valores éticos 25% 

Princípio 2 
Competência da alta administração em exercer a supervisão do 
desenvolvimento e do desempenho dos controles internos da gestão 100% 

Princípio 3 
Coerência e harmonização da estrutura de competências e 
reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do órgão ou entidade 100% 

Princípio 4 

Compromisso da alta administração em atrair, desenvolver e reter pessoas 
com competências técnicas, em alinhamento com os objetivos da 
organização 56,31% 

Avaliação de Riscos 15,6% 

Princípio 5 
Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de 
riscos 0% 

Princípio 6 
Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os objetivos, de forma 
que sejam adequadamente identificados os riscos a serem geridos 25% 

Princípio 7 

Identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão ou 
entidade que possam afetar significativamente os controles internos da 
gestão 12,5% 

Princípio 8 
A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à 
realização dos objetivos. 25% 

Atividades de Controle 12,5% 

Princípio 9 
Clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da 
gestão no âmbito da organização 25% 

Princípio 10 
Desenvolvimento e implementação de atividades de controle que 
contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos 12,5% 

Princípio 11 
Definição de políticas e normas que suportem as atividades de controles 
internos da gestão 0% 

Informação e Comunicação 45,8% 
Princípio 12 Quanto a política de segurança da informação 25% 

Princípio 13 
Disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e 
da valorização dos controles internos da gestão 66,7% 

Monitoramento 75% 

Princípio 14 
Realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do 
funcionamento dos controles internos da gestão 50% 

Princípio 15 

Comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão 
aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 
administração 100% 
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Gráfico 1 - Percentual de Maturidade por Componente- Avaliação do Gestor 

 

 Fonte: CGE-MG. 

A auto avaliação da Estrutura de Controle por parte do Gestor atingiu 43,9%, o que 
corresponde ao nível Intermediário de maturidade. Portanto, de uma forma geral, a LEMG 
entende que há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre controles 
internos. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Controladoria Seccional-LEMG

  

Processo nº 1520.01.0004946/2021-46

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

Procedência: Despacho nº 2/2021/CGE/CSEC_LEMG
 
Des�natário(s):Diretor Geral- LEMG

 

 

DESPACHO

Por meio do presente despacho, assino os documentos 29969290 e 29969357 .

 

 

Érica Parreiras

Controladoria Seccional

Loteria do Estado de Minas Gerais

 

        

 

Documento assinado eletronicamente por Erica Rosalia de Jesus Parreiras, Auditor(a), em 25/05/2021,
às 17:26, 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 29969479 e o
código CRC 1E241EBE.

Referência: Processo nº 1520.01.0004946/2021-46 SEI nº 29969479

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

 

Declaração - LEMG/DCONT - 2021

Belo Horizonte, 24 de maio de 2021.
  

2041 – Loteria do Estado de Minas Gerais

   

IN TCEMG 14/2011 E DN Nº 01/2021

 

 

 

DECLARAÇÃO

 

 

Declaro nos termos da Instrução Norma�va N° 14/2011 de 14/12/2011, combinada com a Decisão
Norma�va nº 01/2021 de 03/02/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tomei
conhecimento das informações e conclusões constantes no Relatório Controladoria Seccional - Exercício
2020 (29907786).

 

 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

 

 

 

 

Ronan Edgard dos Santos Moreira
Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais

 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
27/05/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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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 29908276 e o
código CRC B650F233.

Referência: Processo nº 2040.01.0000098/2021-66 SEI nº 29908276
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