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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Loteria do Estado de Minas Gerais]

[Divisão de Desenvolvimento de Jogos]

PORTARIA LEMG N° 29, DE 27 DE JULHO DE 2020

 

Revoga e altera
disposi�vo da
Portaria nº 70, de
10 de agosto de
2011.

 

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 47.902 de 31 de março de 2020, o disposto na Lei Estadual nº 22.257, de
27 de julho de 2016; Lei Estadual n° 9.475, de 23 de dezembro 1987, em especial os art. 45, 53 e 54 do
Decreto Estadual n° 31.163, de 08 de maio 1990; Decreto Estadual nº 46.387, 20 de dezembro 2013; e
Portaria LEMG Nº 70, de 10 de agosto de 2011.

 

Considerando a necessidade de adequar a Portaria 70/2011, nos termos do Decreto 47.902, de 31 de
março de 2020 e aos procedimentos de tramitação de processos administra�vos implementados pelo
SEI-Sistema Eletrônico de Informação, RESOLVE:

 

Art.1º- Revogar o “CAPÍTULO II-DO CADASTRAMENTO” da Portaria 70, de 10 de agosto de 2011 e alterar
o CAPÍTULO III- DA COMPETÊNCIA da referida portaria, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

 

CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA

 

Art. 4º - Conforme art. 2º do Decreto Estadual 47.902, de 31 de março de 2020:

 

“Art. 2º – A Lemg tem como competência gerar recursos e des�ná-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 �sico e digital, com atribuições de:
I – planejar, coordenar, autorizar, credenciar, dirigir, executar, fiscalizar, distribuir e
controlar as  a�vidades  relacionadas à exploração do jogo lotérico e similares,
incluindo o jogo eletrônico por meio �sico e digital, observada a legislação federal
a�nente à matéria;
II – promover  e implementar planos de jogos, programas e projetos que visem à
exploração do mercado lotérico e similares;
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III – ar�cular-se com ins�tuições congêneres de outras unidades da federação, com
vistas à
conjugação de esforços e à concre�zação de obje�vos comuns.
§ 1º – Para fins do disposto no caput, a Lemg poderá delegar a empresas com
comprovada idoneidade e capacidade técnico-financeira, mediante permissão e
concessão, as a�vidades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico e
similares, incluindo o jogo eletrônico por meio �sico e digital, observada a
legislação federal, ressalvadas as a�vidades de autorização, credenciamento,
acompanhamento, controle e fiscalização.
§ 2º – Considera-se “jogo lotérico” toda operação, jogo ou aposta na modalidade
de concurso de     prognós�co, para obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens
de outra natureza, independentemente da denominação e processo de extração
adotado, incluído o jogo eletrônico por meio �sico e digital.
§ 3º – Os jogos lotéricos serão objeto de regulamentação constante de plano
lotérico de jogo, devidamente aprovado por portaria do Diretor- Geral da Lemg.”

 

Art.2º - A LEMG, oportunamente, disporá em Portaria específica as normas e critérios de
estabelecimento de sua rede de distribuição nos termos do decreto regulamentar em vigor. “

 

Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

.

 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020.

 

Ronan Edgard dos Santos Moreira

Diretor-Geral
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