
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Loteria do Estado de Minas Gerais]

[Gerência de Operações Lotéricas]

PORTARIA Nº 03, DE 11 DE MARÇO DE 2019.

Altera a Portaria/LEMG nº70, de 10 de agosto de 2011, que 

regulamenta o Credenciamento de Agente Lotérico 

Licenciado para distribuição dos cartões de Planos de Jogos 

de Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato

Loteria Instantânea.

O DIRETORGERAL DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o inciso I do art. 

7º do Decreto nº 47.357 de 25/01/2018, Lei Estadual nº 22.257, de 27 de julho de 2016; Lei Estadual n° 9.475, de 

23/12/1987, em especial os art. 45, 53 e 54 do Decreto Estadual n° 31.163, de 08/05/1990; Decreto Estadual nº 46.387, 

20/12/2013; Portaria nº 70/2011, de 10/08/2011; Portaria nº 128/2011, de 06/12/2011, Portaria nº 35/2016, de 

01/07/2016; Portaria nº 15/2017, de 07/02/2017,

 RESOLVE:

Art. 1º O art. 6º e seus §§1ºe 2º, o § 1º do art. 8º e os arts. 9º, 14, 18, 19, 30, 31 e 32 da Portaria/LEMG nº 70/2011, 

passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º A emissão mínima dos cartões da “Loteria Instantânea”, de cada pedido do Agente Lotérico 

Licenciado será de 1.000.000 (um milhão) de cartões.

§1º O pedido de emissão de um lote de cartões, para efeito da aplicação das Tabelas de Condições 

Comerciais, constante no Anexo I desta portaria, poderá ser composto pelo somatório das 

quantidades de cartões de planos de jogos diferentes, de um mesmo percentual de premiação, para 

compor um único pedido, aplicandose neste caso, para cada plano que compõe o pedido, o maior 

percentual de participação do agente e de divulgação (marketing). 

§2º O total de cartões de cada plano de jogo deve estar de acordo com a tabela de formatos e 

quantidades possíveis de impressão, em vigor na LEMG.

Art. 8º ............

§1º  Os cartões que conterão números, letras ou símbolos encobertos, serão confeccionados de 

acordo com as especificações previstas no Contrato de Prestação de Serviço, que tenha como objeto a 

confecção de cartões de loteria de número, sorteio individual e imediato, na modalidade instantânea, 

celebrado entre a LEMG e a gráfica, devendo a impressão ser em frente e verso, mediante sistema 

computadorizado e sob condições de segurança que garantam sua inviolabilidade.

Art. 9º O prazo de validade dos cartões de “Loteria Instantânea” será estabelecido na portaria de 

implantação, de cada plano de jogo.

Art. 14  Os prêmios prescritos/não pagos (BENS e DINHEIRO) serão revertidos à Loteria do Estado de Minas 

Gerais por meio de DAE, até 30 dias a contar da data de apuração da prestação de contas do(s) plano(s) de 

jogo(s) prescrito(s);

Art. 18  Os Planos de Jogos de que trata o art. 10, com premiações em Bens/Dinheiro, aprovados pela 

LEMG, serão regidos de acordo com as Tabelas de Condições Comerciais, constantes do Anexo I, desta 

portaria.

§ 1º A Tabela de Condições Comerciais constante no Anexo I da Portaria 70/2011, passa a vigorar 

com os valores e condições constantes no Anexo I desta portaria.
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§ 2º As Tabelas de Condições Comerciais poderão ser alteradas, a qualquer tempo, a critério da 
LEMG, precedida de prévia publicação na Imprensa Oficial.

Art. 19 – A implantação para comercialização de cada Plano de Jogo e seu encerramento serão definidos 
pela Diretoria da LEMG, por meio de portaria.

Art. 30 .............

Parágrafo Único Deverá acompanhar o pedido de Plano de Jogo, ofício próprio, informando o plano de 
marketing onde será aplicada a verba de publicidade destinada ao plano.

Art. 31  O Agente Lotérico Licenciado deverá apresentar à Diretoria Superior da LEMG, para cada campanha 
publicitária a ser produzida, proposta de plano de publicidade para prévia autorização e aprovação, 
contendo o layout de todas as peças publicitárias e promocionais, gráficas e/ou eletrônicas, que compõem a 
ação de comunicação pretendida.

Art. 32  O Agente Lotérico Licenciado prestará contas, à Direção Superior da LEMG, da execução do plano 
de publicidade, em até 10 dias corridos, contados da prescrição do Plano de Jogo, publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais.

Art.2º O art. 10 da Portaria/LEMG nº 70/2011, passa a vigorar com a seguinte redação acrescido do parágrafo único e 
inciso I e II:

Art.10  Os planos de jogos poderão ser apresentados nas categorias de Plano Padrão e Plano Especial.

Parágrafo único  Os planos a que se refere o “caput” serão emitidos nos seguintes percentuais:

I  PLANO PADRÃO: Premiação 45 % (quarenta e cinco por cento) da arrecadação bruta;

II  PLANOS ESPECIAIS: Premiação entre 45% (quarenta e cinco por cento) e 55% (cinquenta e cinco por 
cento) da arrecadação bruta.

Art.3° O art. 15, da Portaria/LEMG nº 70/2011, passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º e com os incisos I a VI, com a 
seguinte redação:

Art. 15  Os Agentes Lotéricos Licenciados deverão utilizar equipamentos próprios e sistema informatizado 
para efetuar a leitura do número de validação dos cartões, que será único para cada cartão gerado de forma 
randômica e impresso, obrigatoriamente, sob a área raspável em algarismos arábicos (números ou letras) e 
sob a forma de código de barras;

§ 1º Os códigos de barras dos cartões de Loteria Instantânea serão lidos pelo Agente Lotérico em 
Sistema próprio, capaz de gerar relatórios, a serem encaminhados semanalmente para processamento 
na LEMG.

§ 2º Os procedimentos de envio de relatório de cartões premiados e pagos e de destruição dos 
mesmos, que serão estabelecidos em Ordem de Serviço própria deverão atender, obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos:

I os Agentes Lotéricos Licenciados enviarão os dados à LEMG, através de arquivos assinados digitalmente, 
com a utilização de certificados digitais, emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
ou via SEISistema Eletrônico de Informações (www.sei.mg.gov.br);

II– o sistema informatizado de leitura dos cartões deverá manter a confidencialidade dos dados contidos nos 
cartões e permitir a autenticação remota dos documentos de forma "online" e por exceção de forma 
"offline" via SEISistema Eletrônico de Informações(www.sei.mg.gov.br) ;

III as leituras efetuadas, com autenticação “on line”, deverão ser enviadas à LEMG automaticamente, via 
sistema próprio;

IV as leituras efetuadas com autenticação "offline", deverão ser enviadas à LEMG, semanalmente, por meio 
eletrônico, através do SEISistema Eletrônico de Informações (www.sei.mg.gov.br);

V no caso de autenticação “offline” a LEMG poderá auditar antes da emissão do Termo de Destruição, nas 
dependências do Agente Lotérico Licenciado, a massa de cartões que compõe cada arquivo enviado pelo SEI;

VIO Agente Lotérico Licenciado ficará responsável pela guarda dos cartões premiados validados e pagos por 
ele até a finalização do processamento dos arquivos de leitura com os relatórios de cartões premiados e 
pagos. Caso não haja inconsistência nos relatórios, a LEMG autorizará a destruição dos cartões e emitirá o 
Termo de Destruição.

Art.4º  Art.4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as Portarias 91/2011, 45/2012, 
13/2014, 11/2016, 35/2016 e 15/2017.

Página 2 de 4SEI/GOVMG - 3842423 - Portaria

22/03/2019file:///C:/Users/m1047396/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Intern...



Belo Horizonte, 11 de março de 2019.

Ronan Edgard dos Santos Moreira

DiretorGeral

ANEXO I

TABELA DE CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA 

PLANOS PADRÃO E ESPECIAS

TABELA DE CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA 
PLANOS PADRÃO E ESPECIAIS

CARTÃO – FORMATO 8,13 X 6,09

Valor de Face do cartão
(Preço de Mercado)

Pedido de Emissão de cartões
(Unidades)

Premiação Proposta
%

À Vista
%

A Prazo
(30 ,60 e 90 dias)

%

Plano Divulgação 
(MKT)

%

R$1,00

1.000.000

45% 26,00% 24,40%
4,00%

R$2,00 50% 29,00% 28,00%

R$5,00 55% 30,00% 29,20% 2,40%

R$1,00

1.200.000

45% 26,25% 24,70%
3,40%

R$2,00 50% 29,25% 28,20%

R$5,00 55% 30,25% 29,50% 2,00%

R$1,00

1.400.000

45% 26,50% 24,90%
2,90%

R$2,00 50% 29,50% 28,40%

R$5,00 55% 30,50% 29,70% 1,80%

R$1,00

1.600.000

45% 26,75% 25,10%
2,50%

R$2,00 50% 29,75% 28,70%

R$5,00 55% 30,75% 30,00% 1,50%

R$1,00

1.800.000

45% 27,00% 25,40%
2,30%

R$2,00 50% 30,00% 28,90%

R$5,00 55% 31,00% 30,30% 1,40%

R$1,00

2.000.000

45% 27,25% 25,70%
2,00%

R$2,00 50% 30,25% 29,20%

R$5,00 55% 31,25% 30,50% 1,20%

TABELA DE CONDIÇÕES COMERCIAIS PARA 
PLANOS PADRÃO E ESPECIAIS

CARTÃO – FORMATO 13,50 X 5,08

Valor de Face do cartão
(Preço de Mercado)

Pedido de Emissão de cartões
(Unidades)

Premiação Proposta
%

À Vista
%

A Prazo
(30 ,60 e 90 dias) %

Plano Divulgação (MKT)
%

R$1,00
1.050.000

45% 27,00% 25,50%
5,00%

R$2,00 50% 30,00% 29,10%

R$1,00
1.350.000

45% 27,25% 25,80%
3,90%

R$2,00 50% 30,25% 29,30%

R$1,00
1.650.000

45% 27,50% 26,00%
3,20%

R$2,00 50% 30,50% 29,50%

R$1,00
2.100.000

45% 27,75% 26,20%
2,50%

R$2,00 50% 30,75% 29,70%

R$1,00
3.150.000

45% 28,00% 26,40%
1,70%

R$2,00 50% 31,00% 30,00%
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Documento assinado eletronicamente por Manoelito Ornelas de Melo, Gerente, em 18/03/2019, às 16:52, 

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em 19/03/2019, às 

10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 

2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3842423 e o código CRC 

2991324B.

Referência: Processo nº 2040.01.0000046/2019-21 SEI nº 3842423
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