PORTARIA 105/2011
A Diretoria da Loteria do Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei Delegada n° 180 de 20/01/2011 em
especial os arts. 192 e 193 , Decreto Estadual nº 45.683, de
09/08/2011, Lei Estadual n° 9.475, de 23/12/1987, Decreto Estadual
38.626, de 27/01/1997 e Portarias 45/2011, de 26/05/2011 e 48 /2011,
de 27/05/2011, que normatizam e regulamentam o jogo Multplix do
Sistema On Line/Real Time, na modalidade de concurso de
prognósticos e por este instrumento.
RESOLVE:
Art.1º - O inciso III, do artigo 3º, da Portaria 45/2011, de 26/05/2011, passa a ter a seguinte redação:
III - É um jogo de chances probabilísticas fixas, comercializado no âmbito do Estado de Minas Gerais, durante 7 (sete)
dias por semana, com quatro extrações diárias, conforme tabela de horário abaixo. O sistema irá gerar a cada
extração uma combinação de 4 (quatro) números mais 1(um) símbolo.
Horário das Extrações
1ª Extração
2ª Extração
3ª Extração
4ª Extração

14:00 h.
16:00 h.
18:00 h.
21:00 h.

Art. 2º- Os incisos IV, V e VI, do artigo 5º, da Portaria 45/2011, de 26/05/2011, passam a ter as seguintes redações:
IV- O valor de uma aposta simples ou aposta padrão é fixado em R$ 0,25 por Plix. Optando o apostador por adicionar
um símbolo, o valor passa a ser de R$ 0,50. A aposta mínima por sorteio é de R$ 1,00;
V- Não havendo marcação nas áreas do volante destinadas à aposta repetida e multiplicador, a aposta será
automaticamente definida como simples e de valor padrão, em função das escolhas feitas pelo apostador,
considerando que para cada Plix sem símbolo o valor é de R$ 0,25 e com símbolo é de R$ 0,50 e que a aposta
mínima total deve ser R$ 1,00.
VI- Os preços das apostas são calculados utilizando as seguintes fórmulas:
a)Somente números: Número de categorias 1,2,3 ou 4 X valor padrão (R$ 0,25) X multiplicador X múltiplos
sorteios;
b)Números e Símbolos: Número de categorias 1,2,3 ou 4 X valor padrão (R$ 0,50) X multiplicador X múltiplos
sorteios.
Art. 3º- Os itens “Multplix”, “Opções de Aposta”, “Onde recebo meus prêmios do Multplix ?” e “Como são feitos os
sorteios do Multplix ?”, da “Descrição do Verso do Volante”, constante no Anexo I da Portaria 45/2011, de
26/05/2011, passam a ter as seguintes redações:
Multplix
O Multplix é um jogo de prognóstico com prêmios fixos. Para apostar, basta escolher em quais PLIX você quer jogar,
pedir ao revendedor credenciado pela Intralot para fazer seu jogo ou marcar seus números escolhidos na área de jogo
(são 10 números disponíveis por coluna, máximo de um número por coluna) e aguardar os sorteios que serão realizados
quatro vezes por dia. Você também pode combinar seus PLIX com um dos símbolos disponíveis. Cada PLIX sem
símbolo custa R$ 0,25 e cada PLIX com símbolo tem o valor de R$ 0,50. A aposta mínima é de R$ 1,00 por sorteio.
É proibida a venda de bilhetes Lotéricos e equivalente a crianças e adolescentes, conforme art.81, inciso VI, da Lei
8.069/90.
Opções de Aposta
Aposta Automática: O sistema escolhe, aleatoriamente, os números para você, de acordo com os PLIX escolhidos. O
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sistema não escolhe os símbolos, caso queira jogar com símbolos você deverá selecionar 1 símbolo entre os 4
disponíveis.
. Sorteios Consecutivos: Com a mesma aposta você pode participar de vários sorteios consecutivos.
. Quanto você quer apostar: Caso nenhum campo nesta área do volante seja marcado, a aposta padrão é de R$ 0,25 por
PLIX somente com números e R$ 0,50 por PLIX com números e símbolo. Caso você marque um ou mais dos campos
disponíveis, a sua aposta será a soma dos campos marcados. O total da sua aposta será a soma dos campos marcados x a
quantidade de PLIX escolhidos.
Onde recebo meus prêmios do Multplix ?
Prêmios até R$ 100,00 são pagos em qualquer revendedor credenciado pela Intralot. Para receber prêmios acima deste
valor, procure um dos revendedores credenciados pela Intralot para maiores informações ou a sede da Intralot em Belo
Horizonte. Prêmios que excedam o valor estipulado pela tabela de Alíquotas de Imposto de Renda do Ministério da
Fazenda, terão desconto referente ao I.R., nos termos da legislação vigente. O ganhador do prêmio, desde já, permite à
LEMG e à Intralot a utilização de sua imagem para divulgação junto a mídia. A Intralot reserva-se o direito de efetuar
qualquer alteração no Regulamento mediante comunicação prévia a ser divulgada nos meios de comunicação.
Como são feitos os sorteios do Multplix ?
Os sorteios são computadorizados, utilizando o que há de mais moderno em termos de segurança e aleatoriedade. Os
sorteios para o Multplix são realizados 04 vezes ao dia, em horários pré estabelecidos, e os resultados transmitidos via
satélite para os revendedores credenciados pela Intralot, de forma on-line e em tempo real, com total segurança e
integridade. Você pode acompanhar o resultado dos sorteios através do nosso site www.intralot.com.br. A Intralot, para
garantir o equilíbrio do jogo com a premiação fixa aos ganhadores, poderá definir e alterar o número máximo de apostas
permitidas por sorteio utilizando a mesma combinação de números para todas as faixas de jogo, com ou sem símbolo
em função do volume de vendas.
Art.4º- A “Tabela de Premiação” constante no Anexo II, da Portaria 45/2011, de 26/05/2011, passa a vigorar com os
valores de plix e símbolos , conforme tabela a seguir:
TABELA DE PREMIAÇÃO
PLIX

FORMAS DE JOGAR

Um número de 0 a 9
Um número de 0 a 9 + Um símbolo
Rubi Esmeralda
Diamante
Topázio
Um número de 00 a 99
Plix 2
Um número de 00 a 99 + Um símbolo
Rubi Esmeralda
Diamante
Topázio
Um número de 000 a 999
Plix 3
Um número de 000 a 999 + Um símbolo
Rubi Esmeralda
Diamante
Topázio
Um número de 0000 a 9999
Plix 4 Um número de 0000 a 9999 + Um símbolo
Rubi Esmeralda
Diamante
Topázio
Plix 1

VALOR DA
APOSTA

NORMAS DE
GANHAR

R$ 0,25

Somente Número
Número + Símbolo
Somente Número
Somente Número
Número + Símbolo
Somente Número
Somente Número
Número + Símbolo
Somente Número
Somente Número
Número + Símbolo
Somente Número

R$ 0,50
R$ 0,25
R$ 0,50
R$ 0,25
R$ 0,50
R$ 0,25
R$ 0,50

PRÊMIOS.
MULTIPLIQUE SUA
APOSTA POR
6 Vezes
30 Vezes
6 Vezes
60 Vezes
300 Vezes
60 Vezes
600 Vezes
3.000 Vezes
600 Vezes
6.000 Vezes
30.000 Vezes
6.000 Vezes

Art 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2011

Paulo Roberto Menicucci
Diretor Geral

Ronan Edgard dos Santos Moreira
Diretor de Operações
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