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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais 

Divisão de Contabilidade

 

Relatório Gestão LEMG - Exercício 2020 - LEMG/DCONT                                                                                                             

      Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

 

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2020

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (LEMG)

 

 
 
1. Mensagem

 

O presente relatório faz parte da prestação de contas da Loteria do Estado de Minas Gerais e tem como obje!vo apresentar as principais realizações da
autarquia no ano de 2020.

O documento foi elaborado de acordo com a legislação vigente e expõe a estrutura organizacional da Loteria do estado de Minas Gerais, apresenta os
resultados alcançados no ano de 2020, os indicadores estratégicos da ins!tuição, seus principais projetos e ações estratégicas, além da execução orçamentária
e financeira.

 

 

 

2. Visão Geral

 

A Loteria do Estado de Minas Gerais – LEMG é uma en!dade autárquica ins!tuída pelo Decreto-Lei nº 165, de 10 de janeiro de 1939, ra!ficado pelo Decreto
Federal nº 3.850, de 22 de março de 1939, e regulamentada pela Lei nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973, regida pelo Decreto nº 47.902/2020(alterado pelo
Decreto nº 48.184 em 03 de maio de 2021) e pela legislação aplicável.

 

A LEMG possui personalidade jurídica de direito público e prazo de duração indeterminado, é dotada de autonomia administra!va e financeira, com sede e foro
na Capital do Estado, atuação em todo o território estadual e se vincula à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, nos termos do art.34 § 2º, II, b da Lei 23.304,
de 30/05/2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Execu!vo Estadual. 

 

 

 

2.1 - Da Finalidade da Autarquia Estadual:
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A Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) conhecida, popularmente como, Loteria de Minas e Loteria Mineira tem como finalidade, dando con!nuidade ao
fim proposto quando da ins!tuição das rifas e dos primeiros bilhetes de loteria, des!nar o resultado de sua exploração às en!dades assistências, de saúde,
desporto, dentre outros.

 

Como exemplos:

 

1. Universidade de Minas Gerais – Decreto-Lei nº 165/1939;

2. Hospital João XXIII – Lei nº 2.395, de 10/07/1961. Unidade pública de Pronto Socorro, em Belo Horizonte, pertencente à Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - FHEMIG, referência no Brasil, no atendimento de alta complexidade em urgência/ emergência, destacando dentre outros importantes
serviços o de Cirurgia Plás!ca Reparadora Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, atendimentos aos queimados e toxicologia (animais peçonhentos);
Foram aplicados 50% dos recursos gastos na construção do hospital.

3. Construção do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) – Lei nº. 1947, de 13 de Agosto de 1959, sancionada pelo Governador Bias Fortes. Inaugurado em
1965 tem sido palco de grandes espetáculos ar#s!cos e espor!vos;

4. Fundação Mário Pena – Unidade hospitalar referência em Oncologia, no Estado de Minas Gerais;

5. Fundação Hilton Rocha – atendimentos aos portadores de deficiência visual;

6. Inúmeras escolas públicas, colégios e faculdades;

7. Diversas ins!tuições filantrópicas e casas de estudantes, no interior de Minas.

 

Ao des!nar parte do lucro ob!do com os jogos lotéricos às obras sociais do Governo, a Loteria Mineira já proporcionou a inauguração de escolas, creches,
hospitais, além de obras de saneamento e urbanização. Desde sua criação a Loteria Mineira é instrumento de geração de empregos, de renda e de circulação
econômica para o Estado de Minas Gerais.

 

 

 
2.2 - Base  Legal:

As normas que dão amparo à a!vidade lotérica, atualmente, no Estado de Minas Gerais são as abaixo relacionadas:

 

Esfera Federal:

1. Decreto Federal nº 3.850, de 22 de março de 1939. Ra!fica o Decreto-Lei nº 165, de 10 de janeiro de 1939.

2. Decreto-Lei nº 6.259 de 10 de fevereiro de 1944. Dispõe sobre o serviço de loterias, e dá outras providências.

3. Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.  Dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras providências.

 

Esfera Estadual:

1. Decreto-Lei nº 165, de 10 de janeiro de 1939. Ins!tui a Loteria do Estado de Minas Gerais.

2. Lei Estadual nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973. Dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

3. Lei Estadual n° 9.475, de 23 de dezembro de 1987. Autoriza o poder execu!vo a ins!tuir concurso de prognós!cos sobre o resultado de sorteio de
números como modalidade da loteria estadual e dá outras providências.

4. Decreto Estadual n° 27.979 de 5 de abril de 1988. Aprova o regulamento dos concursos de prognós!cos de que trata a lei nº 9.475, de 23 de dezembro de
1987.

5. Decreto Estadual n° 31.163, de 8 de maio de 1990. Acrescenta disposições ao regulamento dos concursos de prognós!cos, aprovado pelo Decreto nº
27.979, de 5 de abril de 1988.

6. Decreto Estadual nº 47.902, de 31 de Março de 2020. Contém o regulamento da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) - Alterado pelo Decreto nº
48.184 de 03 de maio de 2021

7. Portaria/LEMG nº 70 de 10 de agosto de 2011. Regulamenta o Credenciamento de Agente Lotérico Licenciado para distribuição dos cartões de Planos de
Jogo de Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato.

8. Portaria/LEMG nº 55 de 09 de Setembro de 2016 - Re!fica a Tabela de Condições Comerciais, constante do Anexo II da Portaria/LEMG nº 035/2016 que
altera a Portaria/LEMG nº 70/2011. (Revogada em 06.02.2017)

9. Portaria/LEMG nº 35 de 30 de Junho de 2016 - Altera a Portaria LEMG nº 70/2011 que regulamenta o credenciamento de Agentes Lotéricos.

10. Portaria/LEMG nº 13 de 13 de Setembro de 2014 - Altera a Portaria/ LEMG nº 70/2011 que regulamenta o credenciamento de Agentes Lotéricos.

11. Portaria/LEMG nº 15 de 6 de fevereiro de 2017 - Altera o Anexo II - Tabela de Condições Comerciais, da Portaria/LEMG nº 35/ 2016 e Portaria/LEMG nº
55/2016.

12. 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.
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2.3. Estrutura Organizacional:

 

Com uma história centenária, a Loteria Mineira é um exemplo de ins!tuição, geradora de recursos para importantes projetos sociais e que transcende simpa!a.

 

Hodiernamente, Loteria Mineira explora a modalidade de jogos Instantânea que é conhecida popularmente como raspadinha, e a modalidade Online Real Time

que são os jogos eletrônicos, recursos análogos aos jogos da Caixa (Megasena, Lotofácil, Lotomania, dentre outros).

 

Desta feita, a Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) é uma Autarquia responsável por planejar, coordenar, executar e controlar o jogo lotérico explorado
pelo Estado de Minas Gerais.

 

O Decreto nº 47.902, de 31 de Março de 2020 (alterado pelo Decreto nº 48.184 de 03 de maio de 2021), publicado no Jornal Minas Gerais em 1º de Abril de
2020, que contém o regulamento da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), estabelece que a Loteria do Estado de Minas Gerais 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.

 

Atualmente, a estrutura da Loteria Mineira se apresenta da seguinte forma:

 

 

DIREÇÃO SUPERIOR - LEMG - 2020 - Período 01/01/2020 a 31/12/2020

Diretor-Geral Ronan Edgard dos Santos Moreira Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

1º Vice-Diretor-Geral André Luiz Sampaio Souza Período de 01/01/2020 a 16/01/2020

1º Vice-Diretor-Geral Antônio Celso Alves Pereira Filho Período de 03/02/2020 a 31/12/2020

 

 

 

3. Governança, estratégia e alocação de recursos

 

A Loteria do Estado de Minas Gerais possui gestão enxuta e focada em resultados e na busca da melhoria con#nua, realizada de acordo com o planejamento
estratégico, para o cumprimento de sua missão e o alcance de sua visão de futuro.
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Desde 2017, a LEMG vem implementando melhorias para estabelecer um controle efe!vo da sua a!vidade fim: os jogos lotéricos. No contexto da
administração pública, a boa u!lização das informações é indispensável para a melhor gestão dos recursos e para alcançar melhores resultados.

 

 

 

3.1 - Governança

 

A Alta Administração da Loteria Mineira é cons!tuída pelo Diretor Geral e pelo 1° Vice Diretor, devidamente nomeados com atribuições claras constantes no
Decreto n° 47.902/2020.  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 obje!vos. Por meio da estrutura, a en!dade poderá planejar, executar, verificar os desvios por
meio do controle e monitoramento das suas a!vidades. Independentemente do !po de estrutura adotado, a en!dade deve estar organizada de forma a
permi!r eficaz gerenciamento de riscos e desempenhar suas a!vidades de modo a alcançar seus obje!vos.

 

A estrutura organizacional da Loteria Mineira consta no Decreto n° 47.902/2020 que contém as atribuições de cada área. O organograma é claro e reflete o grau
de responsabilidade de cada setor, tendo sido atualizado em 2020. 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 finalís!ca bem como das demais área de gestão.

 

 

 

3.2 Comissões de É"ca Profissional e de Conduta Funcional
 

Os servidores da LEMG estão subme!dos ao Código de Conduta É!ca do Servidor Público e da Alta Administração Estadual, ins!tuído pelo Decreto nº 46.644,
de 06 de novembro de 2014, responsável por norma!zar os princípios e valores morais na Administração Pública e difundir a consciência é!ca no
relacionamento do agente público estadual com as pessoas e com o patrimônio público.

 

Cumprindo o que determina o art. 17, do referido diploma legal, foi publicada a Portaria nº 70, em 03 de novembro de 2015, que ins!tuiu a Comissão de
Conduta É!ca da Loteria do Estado de Minas Gerais.

 

Em 2019 foi publicada a Portaria nº 33, de 22 de agosto de 2019, com a recondução pelo período de 3 (três) anos dos membros !tulares da Comissão de É!ca
da Loteria do Estado de Minas Gerais e designação de membro suplente  para composição da Comissão de É!ca Profissional e Conduta Funcional.

 

Em 2020, com a adoção do regime especial de teletrabalho, como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con!ngenciamento, no
âmbito do Poder Execu!vo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19), a Comissão de É!ca focou na
reestruturação e nos estudos para a construção de Código de É!ca próprio da Loteria Mineira. Não houve demanda para a instauração e condução de processo
é!co.

 

 

 
3.3 – Relacionamento  com a sociedade
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A Loteria do Estado de Minas Gerais possui comunicação direta com a sociedade por meio dos canais da Ouvidoria Geral de Minas Gerais e Fale Conosco
conforme especificado abaixo:

 

3.3.1 – Ouvidoria Geral de Minas Gerais  

 

As ouvidorias são canais de comunicação entre os cidadãos e a gestão dos serviços, que permitem a efe!va par!cipação cidadã na administração pública, na
revisão e aprimoramento dos serviços ofertados, dos processos de trabalho, de intervenções pela gestão, primando pela efe!vação dos direitos dos cidadãos e
as boas prá!cas públicas.

 

A Loteria Mineira recebe as demandas dos cidadãos via Ouvidoria Geral - canal de interlocução entre a sociedade e o Governo (ouvidoriageral.mg.gov.br).

 

Em 2020, não houve demandas des!nadas à autarquia por este canal de atendimento ao cidadão.

 

 

3.3.2 – Fale Conosco

 

O serviço de atendimento ao cidadão Fale Conosco tem como caracterís!ca marcante a democra!zação do acesso à administração pública. Isso ocorre não
apenas pela facilidade de uso, mas principalmente por esse serviço representar um canal aberto para todo !po de manifestação do cidadão, que é
devidamente registrada e respondida.

Ele favorece o acesso a informações, orientações, registro de elogios, sugestões e crí!cas. No caso da Loteria Mineira, está disponível por meio de formulário no
site da autarquia na internet www.loteriademinas.com.br.

 

Dados apurados do Fale Conosco LEMG 2020:

 

Unidade Assunto
Em 
Aberto

Não 
Respondida

Respondida com 
Atraso

Respondida no 
prazo

Total 
Geral

% No Prazo/

Total

Loteria do Estado de Minas Gerais LEMG 0 0 0 57 57 100,0

 

A Loteria do Estado de Minas Gerais possui alguns assuntos nos quais as demandas podem ser enquadradas.

 

São eles: Credenciamento de ponto de venda; Loteria Instantânea/Raspadinha; Jogos Online; Recursos para programas de assistência social; Sistema Intralot;
Informações Gerais.

 

 

3.4 – Trâmite Processual

 

Conforme dispõe a Resolução AGE, nº 25, de 22 de Julho de 2016, houve a transferência da representação judicial da Loteria do Estado de Minas Gerais para a
Advocacia Geral do Estado.

 

Portanto, coube a PROCJUR/LEMG, a par!r da data suso mencionada, prestar informações (matéria de fato e de direito) à AGE/MG, a fim de subsidiar as peças
contestatórias. 
 

 

 
4. Riscos, oportunidades, perspec"vas
 
 
4.1. Gestão de Riscos
 

A gestão de riscos é rela!vamente nova para a administração pública, não sendo ainda completamente incorporada à cultura dos órgãos. Esse processo está em
implantação na Loteria Mineira e culminará na adoção uma Polí!ca de Gestão de Riscos.

 

Em 2020, a par!r de um trabalho de auditoria, a Loteria Mineira respondeu ques!onário sobre a estrutura de controle e recebeu a avaliação técnica pelo
auditor sobre as evidências de existência, adequação e efe!vidade dos controles internos administra!vos da Autarquia.
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Como evolução dos trabalhos, e com a cooperação da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, a Loteria Mineira iniciou os trabalhos para a introdução
dos conceitos da análise de riscos que será desenvolvida a par!r do exercício de 2021.

 

A Loteria Mineira vem atuando para alinhar-se as melhores prá!cas de gestão e integridade, mas devido ao cenário de poucos servidores e muitas a!vidades,
além das ro!neiras, é necessário cautela ao se comprometer com novas ações.

 

 

 

4.2 – Ameaças e oportunidades
 

4.2.1 – Ameaças

 

Em 2020, a economia de Minas Gerais foi agravada de forma  avassaladora, devido à pandemia causada pelo Corona vírus (COVID-19), tal como declarada pela
OMS. Por consequência o Estado foi forçado a declarar SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública.

 

Em função do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020, que declarou situação de emergência em saúde púbica no Estado em razão de surto de
doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Corona vírus e dispôs sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
a Loteria Mineira  sofreu forte queda na arrecadação dos jogos lotéricos.

 

Destaca-se que os jogos lotéricos são comercializados em lojas/bares/ restaurantes espalhados em todo território mineiro.

 

Os jogos da Loteria Mineira não são comercializados pelas “ Casas lotéricas”, que comercializam apenas os jogos da CAIXA.

 

Com as restrições de circulação de pessoas, bem como a proibição de a!vidades comerciais em diversas cidades do Estado, a Loteria Mineira sofreu queda na
arrecadação.

 

A situação de isolamento social e a manutenção de restrições quanto ao funcionamento das a!vidades econômicas, afetaram consideravelmente o negócio da
Loteria Mineira e a arrecadação bruta com a venda dos jogos lotéricos ficou aquém do que estava sendo realizado.

 

Ainda na iden!ficação de ameaças externas, a Loteria Mineira atua com forte concorrência de produtos com caracterís!cas similares aos explorados por ela  e
que atraem o mesmo público alvo. Entre eles:

 

Jogos da Caixa Econômica Federal (alto inves!mento em mídia e comunicação de pdv, problemas de payout);

Títulos de capitalização - Minas Cap / Tele-Sena ( alta capilaridade e vendas em alta );

Jogos na internet;

Jogos ilegais.

 

Em 2020 a situação da concorrência permaneceu inalterada e ainda associada às dificuldades impostas pandemia de doença infecciosa causada pelo Corona
vírus COVID-19, trouxe impactos nas ações e diretrizes da Alta Administração que atuou junto à equipe para o a!ngimento das metas &sicas e financeiras
es!puladas na Lei Orçamentária Anual do exercício.

 

Estas dificuldades foram contrabalançadas com engajamento dos servidores da Loteria Mineira na busca cria!va de novos meios para o exercício de suas
funções e para o alcance das metas.

 

Configurada como uma ameaça interna às a!vidades da Loteria do Estado de Minas Gerais está seu diminuto quadro de pessoal, cons!tuído por apenas 20
servidores. Este quan!ta!vo, evidentemente, não é suficiente para o funcionamento da estrutura operacional e administra!va do órgão e para ações
inovadoras que proporcionem o crescimento da autarquia.

 

Ano Servidores Efe"vos da LEMG Recrutamento Amplo Total

2020 09 11 20

 

Alguns fatores evidenciam esse problema, entre eles: a dificuldade para autorização de recomposição do quadro de recursos humanos. Essa dificuldade deve
ser analisada considerando a sobrecarga de trabalho para os servidores atuantes e os desafios inerentes ao tempo necessário para capacitação dos profissionais
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em áreas específicas da a!vidade lotérica, em que a maior parte da formação tem que ser realizada pela própria Loteria Mineira. A perda do conhecimento
técnico e a dificuldade de atrair novos profissionais colocam em risco as a!vidades da autarquia.

 

 

 

4.2.2 – Oportunidades

 

Em um ano desafiador como 2020 a inovação foi uma das estratégias para combater as dificuldades.

 

A Loteria Mineira conseguiu enfrentar os desafios com muito trabalho e ações inovadoras. Entre elas:

 

- Autorização concedida à empresa Intralot (Concessionária dos jogos Online/real !me) para desenvolver plataforma digital de captação de prognós!cos
(aplica!vo), promovendo uma interface entre o apostador e o terminal de apostas via web.

 

- Deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) de 30/09/2020, relacionada aos ques!onamentos acerca da competência, da legalidade e da con!nuidade das
a!vidades lotéricas estaduais. De acordo com o STF: “a Loteria é prestação de serviço público e pode ser explorada pelos estados, a União não tem

exclusividade para explorar  loterias. Por unanimidade dos votos, os ministros entenderam que os estados, apesar de não possuírem competência legisla!va

sobre a matéria, podem explorar modalidades lotéricas. A Corte julgou procedentes as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 492 e

493 para declarar que os ar!gos 1º e 32, caput e parágrafo 1º do Decreto-lei 204/1967, que tratam da exclusividade da União para explorar loterias, não foram

 recepcionados pela Cons!tuição de 1988. A Ação Direta de Incons!tucionalidade (ADI) 4986, que discu!a se as normas do Estado de Mato Grosso que

regulamentam a exploração de modalidades lotéricas invadiam a competência priva!va da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, foi

julgada improcedente, por estas se vincularem ao modelo federal de loterias. Ao orientar o entendimento unânime do STF, o relator das ações, ministro Gilmar

Mendes, ressaltou que a exploração de loterias tem natureza de serviço público e que a legislação federal não pode impor a qualquer ente federa!vo

“restrição à exploração de serviço público para além daquela já prevista no texto cons!tucional (ar!go 175 CF/88)”..

 

- Aprovação, pelo Conselho de Administração da Loteria do estado de Minas Gerais, da implementação do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI),
tendo em vista que a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal trouxe maior segurança jurídica às a!vidades da Loteria Mineira. O PMI será desenvolvido,
inicialmente, em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA). O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa
orientar a par!cipação de interessados, empresas operadoras de jogos e/ou ins!tuições de pesquisas, para apresentação de estudos suficientes para dotar a
equipe da Loteria do Estado de Minas Gerais de uma opinião independente e especializada sobre os aspectos socioeconômico e mercadológico das
modalidades: Loteria Convencional (Loteria de Bilhetes/Passiva) e Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato (Instantânea), em meio &sico, no mundo e
o potencial destes produtos no Estado de Minas Gerais.

 

- Início da Implementação da LGPD na LEMG. Em agosto de 2020 foi criado o Grupo de trabalho LGPD/LEMG, com a publicação da Portaria nº 34/2020. O GT
acompanhará as orientações e diretrizes para implementação do Programa de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na autarquia. O processo de implementação
no Estado está em pleno andamento.

 

- Elaboração do Plano de Integridade da Loteria Mineira. No dia 03 de setembro de 2020 foi publicada a Portaria nº 41/2020, ins!tuindo o grupo de trabalho
des!nado a elaborar um Plano de Integridade específico para Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), nos termos do Decreto Estadual nº 47.185, de 13 de
maio de 2017, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade – PMPI.

 

A temá!ca da integridade se faz presente no Governo de Minas a par!r da publicação do Decreto Estadual n° 47.185, de 12 de maio de 2017 que dispõe sobre
o Plano Mineiro de Promoção da Integridade, tendo como principal diretriz: “apoio permanente e o compromisso dos gestores da Alta Administração com a
manutenção de uma estrutura de governança compa#vel com um ambiente de integridade e de conduta é!ca, regendo-se pelos princípios da boa-fé,
hones!dade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade, dignidade e decoro no exercício de suas funções, lealdade às ins!tuições, cortesia, transparência
e eficiência”.

 

Foram realizadas reuniões dos membros do GT, onde foi discu!do o atual cenário da Loteria Mineira e as possíveis melhorias para a en!dade, para a elaboração
do diagnós!co preliminar.

 

A par!r dos resultados ob!dos que foram apresentados a Alta Administração da Loteria Mineira, entendeu-se per!nente abordar nessa primeira edição do
Plano de Integridade os eixos: Transparência, Gestão de Stakeholders, Gestão de Pessoas e Planejamento Estratégico.

 

Eixos do Plano de Integridade da Loteria Mineira:
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Subeixos do Plano de Integridade da Loteria Mineira: 

 

 

 
4.3 – Perspec"vas
 

Em 2023, Loteria Mineira completará 100 anos de a!vidades. Assim, para o próximo século, o segundo em sua história, um novo escopo de gestão operacional
será implantado, sempre a par!r de atualização tecnológica, com base em 5 vetores estratégicos:

Segurança Jurídica para Expandir o Negócio;

Impacto de Mercado;

Alavancagem de Receitas com Baixos Custos;

Riscos Gerais Minimizados; e

Fortalecimento da Marca “Loteria Mineira”.

 

 

 

5. Resultados e Desempenho da Gestão
 

O PPAG é o instrumento u!lizado pela administração para a definição de programas, ações e metas, na LEMG destaca-se a Ação 4113 – operacionalização de
jogos  e o Programa 0058 -  Exploração de Jogos Lotéricos e Similares que está ligado diretamente a missão da Loteria Mineira que é fomentar jogos com
elevada expecta!va de ganhos para arrecadar recursos com o obje!vo de financiar projetos do Governo do Estado de Minas Gerais, além de estar alinhado ao
planejamento estratégico do Governo do Estado de Minas é necessário que ele alcance todos os setores da ins!tuição, assim deve se desdobrar em
planejamento tá!co e operacional.
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Programas e Ações por área temá"ca:

Fazenda 2041 - Loteria do Estado de Minas Gerais

Ação
Unidade
Responsável

Finalidade Produto Público Alvo

4113 2041 - LEMG
fomentar jogos lotéricos e similares para arrecadação de
recursos, obje!vando a aplicação em programas de bem
estar social do estado.

recurso
arrecadado

apostadores em jogos de loteria (pessoa &sica maior de 18
anos) e órgãos e en!dades do estado que promovam 
polí!cas de bem estar social metas

 

 

 
5.1 - Resultados da Ação 4113/Programa 0058
 

- Geração de Recursos Financeiros com superávit orçamentário de R$ 9.598.136,47, com a exploração de jogos lotéricos.

- Dentre os principais resultados alcançados em 2020, devem ser destacados os resultados financeiros ob!dos com a exploração de jogos da modalidade On-
Line/Real Time, viabilizados com a contribuição da implementação da plataforma on-line mobile de captação de apostas, que permi!u uma média de 3 milhões
de apostas por mês, superando as dificuldades impostas pela situação de pandemia.

- No exercício de 2020 a LEMG apoiou disponibilizando os recursos financeiros ob!dos com a exploração de jogos lotéricos. Destacamos as ações de
enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, implementadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SES, assim como o Programa de humanização –
Melhorando as Relações e o Cuidado ao Ser Humano, executado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

 

 

 
5.2 – Execução das Despesas

 

No exercício de 2020, a autarquia executou R$ 6.383.060,19 (despesas) que correspondem a 57,73 % dos créditos autorizados, conforme demonstrado a
seguir:

 

 

 

 

6 – Sustentabilidade ambiental

 

Desde 2018 a Loteria Mineira adota a u!lização do Sistema Eletrônico de Informação – SEI! - plataforma que engloba um conjunto de módulos e
funcionalidades que promovem a eficiência administra!va. Trata-se também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface
amigável e prá!cas inovadoras de trabalho, tendo como principais caracterís!cas a libertação do paradigma do papel como suporte &sico para documentos
ins!tucionais e o compar!lhamento do conhecimento.

Além de ganhos operacionais a redução sensível da u!lização de papel, impacta tanto na questão de custos para a Loteria Mineira quanto no impacto
ambiental, mesmo que a Loteria Mineira já fizesse uso de papel reciclado.
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7 - Informações orçamentárias, financeiras e contábeis
 

 

7.1 - Execução orçamentária da Loteria do Estado de Minas Gerais
 

O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2020-2023) e a Lei Orçamentária Anual, que es!mou a receita e fixou a despesa do Estado para o exercício
financeiro de 2020, estabeleceram o orçamento da Loteria do Estado de Minas Gerais em R$23.601.000,00.

 

A receita orçamentária realizada no exercício de 2020, fonte 60 – Recursos Diretamente Arrecadados totalizou R$15.981.196,66, tendo um decréscimo de
32,29% ao previsto.

 

A despesa orçamentária executada no exercício de 2020 totalizou R$6.383.060,19, equivalente a 39,94% da receita arrecadada.

Verifica-se, pois, que o resultado da Loteria do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2020, foi um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DE R$ 9.598.136,47.

 

1. Orçamento/LEMG aprovado para o exercício de 2020: R$23.601.000,00; 
2. Con!ngenciamento orçamento de R$ 12.544.009,00; 
3. Saldo: (A-B) = R$ 11.056.991,00; 
4. Créditos orçamentários suplementares: R$ 0,00; 
5. Anulações orçamentárias: R$0,00.

Orçamento – Autorização Final: R$ 11.056.991,00.

 

 

Em relação às informações constantes no Balanço Orçamentário, cabe ressaltar que o valor de R$13.500.259,25 registrado como Cota Financeira concedida 
Unidade Financeira do Gasto, refere-se a repasse da LEMG para as seguintes Unidades Orçamentárias:

Unidade orçamentária 4291 (FES) – repasse no valor de R$ 13.375.300,00 ao Fundo Estadual de Saúde.

Unidade orçamentária 1501 (SEPLAG/CIDADE ADMINISTRATIVA) – repasse no valor de R$ 124.959,25 para pagamento referente às despesas de manutenção
desta en!dade na CAMG.

Estabelecendo um paralelo entre o previsto e o executado, verifica-se que as arrecadações foram inferiores às previstas em R$ 7.619.803,34 (valor
correspondente a 32,28% do es!mado), reflexo direto da situação de calamidade pública decorrente da Pandemia Covid-19 no Estado de Minas Gerais. 
 

No exercício de 2020, a autarquia executou R$ 6.383.060,19 (despesas) que correspondem a 57,73 % dos créditos autorizados, conforme demonstrado a seguir:

 

Programa de Trabalho Crédito Autorizado Despesa Empenhada %

04.112.705.2500.0001 Assessoramento e Gerenciamento de Polí!cas Públicas 1.173.924,00 1.067.043,64 90,89%

23.692.058.4113.0001 Operacionalização de Jogos da Loteria 7.960.939,00 3.432.574,53 43,12%

28.846.705.7004.0001 Precatórios e Sentenças Judiciais 9.740,00 9.012,38 92,53%

28.846.705.7009.0001 Complementação Financeira do RPPS 1.1912.338,00 1.874.429,64 98,02%

TOTAL 11.056.991,00 6.383.060,19 57,73%

Num compara!vo com o exercício de 2019, tem-se que as despesas do exercício de 2020, em relação ao exercício de 2019, !veram um decréscimo de 29,92%.

 

Programa de Trabalho
Despesa Empenhada 
2019

Despesa Empenhada 
2020

% Variação 
+ ou -

04.112.705.2500.0001 Assessoramento e Gerenciamento de Polí!cas Públicas 2.071.867,37 1.067.043,64 - 48,50%

23.692.058.4113.0001 Operacionalização de Jogos de Loteria 5.158.280,63 3.432.574,53 - 33,46%

28.846.705.7004.0001 Precatórios e Sentenças Judiciais 0,00 9.012,38 - 33,46%
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28.846.705.7009.0001 Complementação Financeira do RPPS 1.877.780,76 1.874.429,64 - 0,18 %

TOTAL 9.107.928,76 6.383.060,19 -29,92%

 

 

Referente ao quadro acima, vale salientar que a Loteria do Estado de Minas Gerais, realiza de forma eficiente, a execução orçamentária e financeira dos seus
recursos atendendo o 
disposto na legislação vigente em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

 

 

 
7.2 - Informações acerca do setor de contabilidade da Loteria do Estado de Minas Gerais

 

O sistema de escrituração contábil da Loteria do Estado de Minas Gerais observa a Lei nº 4.320 de 1964 (que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2001
(que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências), e a Lei Orçamentária Anual 23.579 de
15 de janeiro de 2020 ( que es!ma as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Inves!mento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020), a contabilidade atende ainda aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, às Normas Brasileiras
de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público – NBC-TSP, ao Decreto 48.080, de 11 de novembro de 2020 (que Dispõe sobre o encerramento do
exercício financeiro de 2020 para os órgãos e as en!dades da Administração Pública), à Instrução Norma!va 14 de 20 de dezembro de 2011 (que disciplina a
organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta
estadual e municipal, para fins de julgamento), a Decisão Norma!va 01 de 23 de fevereiro de 2021 (que dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio
das Prestações de Contas Anuais de 2020), entre outras legislações aplicáveis.

 

A Loteria Mineira u!liza o SIAFI-MG (Sistema de Administração Contábil e Financeira) como suporte às informações contábeis. Além disso, há integração
automá!ca desse com outros sistemas, como sistemas: SIAD-MG (Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais),
Portal de Compras (Portal de Compras e de Licitações), SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento), SCDP (Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens de Minas Gerais), SISAP (Sistema Integrado de Administração de Pessoal) entre outros. Todos esses sistemas são executados de forma
integrada ao SIAFI gerando lançamentos contábeis de forma automá!ca de acordo com as parametrizações feitas pela Superintendência Central de
Contabilidade Governamental – SCCG.

 

Destaca-se que a Divisão de Contabilidade da Loteria Mineira, está vinculada à Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças, que possui as seguintes 
atribuições, conforme art.18 do Decreto 47.902/2020:

 

“Art. 18 – A Gerência de Planejamento, Contabilidade e Finanças tem como competência gerenciar as a!vidades de planejamento e orçamento e zelar pelo

equilíbrio contábil-financeiro da Lemg, com atribuições de:

I – coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental; 

II – coordenar a elaboração da proposta orçamentária; 

III – elaborar a programação orçamentária da despesa; 

IV – acompanhar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa; 
V – avaliar necessidade de recursos adicionais e elaborar as solicitações de créditos suplementares a serem encaminhadas ao órgão central de planejamento e

orçamento; 

VI – acompanhar e avaliar o desempenho global da Lemg, a fim de subsidiar as 

decisões rela!vas à gestão de receitas e despesas, visando à alocação  eficiente dos recursos e o cumprimento dos obje!vos e metas estabelecidos; 

VII – planejar, executar, orientar, controlar e avaliar as a!vidades rela!vas ao processo de realização da despesa e receita pública e da execução financeira,

observando as normas que disciplinam a matéria, em que a Lemg seja parte; 

VIII – acompanhar, orientar e executar o registro dos atos e fatos contábeis, observada a legislação aplicável à matéria; 

IX – monitorar, manter e restabelecer a regularidade fiscal, contábil, econômico financeira e administra!va dos cadastros vinculados a Lemg, bem como

disponibilizar informações aos órgãos competentes; 

X – acompanhar e avaliar o desempenho financeiro global da Lemg, a fim de subsidiar a tomada de decisões estratégicas no tocante ao cumprimento das

obrigações e ao atendimento dos obje!vos e metas estabelecidos; 

XI – realizar as tomadas de contas dos responsáveis pela execução do exercício financeiro e demais tomadas de contas que se façam necessárias; 

XII – elaborar os relatórios de prestação de contas da Lemg e dos termos de parceria, convênios, acordos e instrumentos congêneres em que a Lemg seja parte;

XIII – atuar na proposição de melhorias nos processos de contratação e execução;

XIV – prestar informações rela!vas à entrada de recursos financeiros para o sistema de fluxo de caixa.”

 

Nesse sen!do, evidencia-se a seguinte composição para a divisão de contabilidade:

 

Nome Formação/Cargo Atribuições

Ibrahim Marcos Chaia

 
Tecnólogo em Gestão Financeira

Técnico em Gestão Lotérica 
 

Gerente - Responsável pela equipe.

Carlos Roberto de Carvalho Pinto  Conciliação de contas contábeis, registro das notas de lançamento contábil;
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Contador (CRC: 11.778)
Recrutamento Amplo.

 

classificação das receitas(serviços, transferências vinculadas, res!tuições).

 

 

 
7.3 – Informações Complementares

 

- Sobre a execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade das en!dades, com iden!ficação de ação governamental estratégica no PPAG
2020-2023, abrangendo a execução &sica e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores ins!tucionais de desempenho, se for o caso;

A Loteria do Estado de Minas Gerais não possui Projetos Estruturadores.

 

- Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às en!dades do terceiro setor,
conforme o disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as En!dades do
Terceiro Setor e dá outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respec!vamente, a
qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra!vos, como Organização Social e a ins!tuição do contrato de gestão e como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público e a ins!tuição do termo de parceria, informando o impacto das a!vidades executadas por meio dessas en!dades do
terceiro setor na implementação das ações governamentais;

A Loteria do Estado de Minas Gerais não possui parceria com en!dades do terceiro setor, portanto, não houve repasse de recursos a essas organizações.

 

 

 

8. Atendimento às exigências con"das na DN TCEMG nº 01/2021
 

A decisão norma!va 01/2021 (DN 01/2021) do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) dispõe sobre os documentos e informações rela!vos às
prestações de contas anuais do exercício de 2020 a serem apresentados em 2021 por todos os dirigentes máximos dos órgãos, en!dades autárquicas e
fundacionais, fundos estaduais e empresas estaduais.

Atendendo ao disposto na DN 01/2021 a Loteria do Estado de Minas Gerais  elaborou o presente relatório e as informações solicitadas ao longo do texto e nos
anexos da Prestação de Contas. Entre eles:

 

Anexo I: Demonstrações contábeis

Anexo II: Balancete de Encerramento

Anexo III: Demonstra!vo Execução Orçamentária

Anexo IV:  Demonstra!vo Receita e Despesa

Anexo V: Compara!vo Receita Prevista

Anexo VI: Demonstra!vo Receita autorizada

Anexo VII: Demonstra!vo por despesa

Anexo VIII: Demonstra!vo por funções

Anexo IX: Demonstra!vo de restos a pagar

Anexo X: Demonstra!vo das dívidas flutuantes

Anexo XI: Demonstra!vo das Par!cipações Soc.

Anexo Cer!ficação dos agentes 2020

Termo de Conferência de Tesouraria

Rol dos Responsáveis

Nota Explica!va de Orçamento

Relatórios bancos – Conta Movimento  

 

 

 
9. Conclusão

O presente relatório sinte!zou as informações referentes aos resultados da Loteria do Estado de Minas Gerais em 2020. Foi evidenciado o empenho da
autarquia para manter a arrecadação, via exploração de jogos   lotéricos, com eficiência e constância mesmo perante as dificuldades advindas da pandemia de
COVID-19.
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Em 2020 vencer os desafios impostos pela pandemia foi o combus#vel diário da Loteria Mineira. Todos trabalharam arduamente para oferecer soluções que
permi!ram que a LEMG permanecesse atuante e prosperasse em seus projetos.

 

Foi igualmente importante obter vitória no Supremo Tribunal Federal, em 30/09/2020, e a publicação da Cer!dão de Trânsito da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental que julgou procedentes as ADPF`s Nºs 492 e 493, para declarar não recepcionados pela Cons!tuição Federal de 1988 os arts. 1º e 32,
caput e § 1º, do DL 204/1967, que cer!ficou que o acórdão transitou em julgado em 03/02/2021.

 

As referidas ações tratavam do monopólio federal quanto à operação de loterias no Brasil. Assim, efe!vamente, após tal julgamento, a LEMG deixou de ter
pairando sobre si a insegurança jurídica causada por esse conjunto de lides na Jus!ça Federal e voltou, a poder prospectar a expansão de seus negócios
lotéricos no mercado do Estado de Minas Gerais. Isto porque os Ministros do STF definiram de maneira unânime que cabe sim aos Estados e ao Distrito Federal,
explorar todos os jogos lotéricos em igualdade de condições à União, em sua variedade integral, sejam jogos já existentes e também demais modalidades por
vir.

 

A Loteria Mineira vem cumprindo com disciplina as orientações emanadas pelo Governo, principalmente nos momentos de austeridade e recessão. Na gestão
de recursos (mantendo suspensas todas as despesas não essenciais), na entrega de resultados favoráveis de arrecadação e no cumprimento rigoroso de suas
metas orçamentárias, a LEMG reafirma o compromisso de garan!r a geração consistente de recursos voltados às obras assistenciais no Estado.

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

 
 
 
 

Carlos Roberto de Carvalho Pinto 
Contador da Loteria do Estado de Minas Gerais

CRC: 11.778
 
 
 

Cyn"a Botelho Valle
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

 Loteria do Estado de Minas Gerais
 
 
 

Ronan Edgard dos Santos Moreira
Diretor Geral

Loteria do Estado de Minas Gerais
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