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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Loteria do Estado de Minas Gerais]

[Divisão de Desenvolvimento de Jogos]

PORTARIA/LEMG N° 25, DE 18 DE JULHO DE 2019

 

RETIFICA a Portaria/LEMG nº 09, de 22 de abril de
2019, que define as normas de comercialização dos
Planos de Jogos nº: 457 - MARGARIDA DA
SORTE e 458 - BOLICHE DA SORTE, da Loteria
de Números, sorteio de Individual e Imediato. 

 

O DIRETOR-GERAL 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, o disposto na 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 8/5/1990; Decreto Estadual nº 46.387, 20/12/2013; Portaria/LEMG nº 70/2011, de 10 de
agosto de 2011, Portaria nº 03, de 11 de março de 2019 e Portaria /LEMG nº 09, de 22 de abril de 2019.

RESOLVE:

 

 

Art.1º - Re�ficar, devido a erro na publicação, os incisos I e II do ar�go 6º da Portaria nº 09, de 22 de abril
de 2019, passando a vigorar com as seguintes alterações:

 

“Art. 6º
I - Pagamento à vista, R$ 171.786,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e
oitenta e seis reais) cada plano, devendo ser adquirido em sua totalidade, em uma
única entrega;
 
II - Pagamento à prazo, R$ 181.236,00 (cento e oitenta e um mil, duzentos e trinta e
seis reais) cada plano, devendo ser adquirido em sua totalidade, em uma única
entrega e ser pago em 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 60.412,00 (sessenta
mil, quatrocentos e doze reais) cada uma, vencendo as mesmas em até 30 (trinta),
60 (sessenta) e 90 (noventa) dias após a compra, impreterivelmente”.
[...]

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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.

 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2019

 

 

Ronan Edgard dos Santos Moreira

Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Maria da Piedade Calixto, Servidor (a)
Público, em 18/07/2019, às 15:29, 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 6262731 e
o código CRC 1EBBE01B.
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