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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

 

Regimento Interno LEMG/DPGF nº. 37065950/2021

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021.
  

 

 

 REGIMENTO INTERNO DAS REUNIÕES, REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ATIVIDADES
PROFISSIONAIS EXTERNAS

 

O presente Regimento, visando criar condições indispensáveis ao relacionamento com clientes,
fornecedores, parceiros, agentes públicos de órgãos/en�dades e demais ins�tuições, deve ser pautado
pelos valores é�cos e socialmente responsáveis, estabelecidos pela LEMG, evitando-se situações que
possam caracterizar conflito de interesses.

 

CAPITULO I  Da aplicação

Art. 1º - Ficam sujeitos a este Regimento Interno todos os servidores da autarquia.

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste Regimento, no que couber, ao membro do Conselho de
Administração, ao estagiário, contratado temporário e prestador de serviço.

CAPÍTULO II  Das reuniões  

Art. 2º - Nos contatos profissionais com representantes de fornecedores, prestadores de serviço,
inclusive agências de publicidade, en�dades e empresas patrocinadas ou clientes, o servidor da LEMG
deve estar, preferencialmente, acompanhado por um segundo servidor, indicado pela chefia imediata e,
quando dirigente, deve estar, quando possível, acompanhado por outro dirigente ou servidor.

Art. 3º - Em reuniões que envolvam áreas da Diretoria Operacional deverá ser obrigatória a presença de
representante da 1ª VDG – Vice Diretoria-Geral e quando se tratar de assuntos da Diretoria de
Planejamento, Gestão e Finanças deverá ser obrigatória a presença de representante da DPGF.

Art. 4º - Nas reuniões formais que envolvam o Gabinete da LEMG deverá ser adotado o registro de ata e
agenda pública, sempre que possível.

Parágrafo único: A LEMG disponibilizará, em seu site, agenda pública com registro de reuniões do Diretor
Geral, 1º Vice-Diretor e Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças e será informado: I – a data, o
horário e o local; II – os par�cipantes; III – a pauta. 

Art. 5º- É recomendado ao servidor da LEMG não reunir-se sozinho com agentes públicos de órgãos e
en�dades ou pessoas expostas poli�camente. Nas reuniões em que o anfitrião agente público de órgão e
en�dade ou pessoa exposta poli�camente não permita a presença de todos os representantes da LEMG,
esta situação deverá ser consignada na ata do referido encontro, par�cipando da reunião o
representante ins�tucional autorizado pelo anfitrião.

CAPÍTULO III – Das Reuniões do Conselho de Administração



28/10/2021 15:50 SEI/GOVMG - 37065950 - Regimento Interno

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42828543&infra_sistema=… 2/3

Art. 6º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente duas vezes ao ano com a maioria de
seus membros e, extraordinariamente, mediante convocação do
Presidente, do Secretário-Execu�vo ou da maioria de seus membros.

§ 1º - A pauta das reuniões do Conselho de Administração será organizada pelo Secretário-Execu�vo a
par�r da composição de sugestão de qualquer de seus membros, admi�ndo-se, no início de cada reunião
a inclusão de novos assuntos.

§ 2º - Assuntos específicos e urgentes poderão ser objeto de deliberação mediante comunicação entre os
membros do Conselho de Administração.

Art. 7º - A convocação para a reunião ordinária, seu adiamento ou suspensão, far-se-á por escrito, com
pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência e, quando a reunião for extraordinária 48 (quarenta e oito)
horas quando o mo�vo não exigir urgência maior.

Art. 8º - As reuniões do Conselho obedecerão ao seguinte roteiro:

 I - abertura;

II - apresentação de matéria em pauta;

III - discussão, votação e deliberação de matéria apresentada;

IV - assuntos gerais;

V - encerramento.

Art. 9º - As decisões do conselho serão tomadas por maioria dos votos dos membros presentes e
registradas em ata.

CAPÍTULO IV - Das A�vidades Profissionais Externas  

Art. 10 - Uma a�vidade externa é definida pela realização, por um servidor da LEMG, de outra a�vidade
profissional, remunerada ou não, além da exercida na autarquia. Trabalhos pontuais ou ocasionais não
relacionados a LEMG também são considerados a�vidades externas.

Art. 11 - As a�vidades externas são permi�das, desde que:

I - sejam realizadas em horário não comercial, não prejudiquem o desempenho do servidor em relação às
a�vidades que devem ser realizadas na LEMG;

II - não entrem em conflito com os valores da LEMG ou com as a�vidades por ela desenvolvidas;

III - não envolvam a prestação de qualquer �po de serviço para os “concorrentes” ou fornecedores da
LEMG; e

IV - as informações da LEMG não sejam usadas para realizar essa a�vidade externa.

CAPÍTULO IV Das Disposições Gerais

Art. 12 – As regras estabelecidas neste Regimento aplicam-se, no que couber, às reuniões virtuais e
videoconferências.   

Art. 13 - As dúvidas que eventualmente surgirem, serão subme�das a Diretoria de Planejamento, Gestão
e Finanças e as soluções cons�tuirão precedentes regimentais desde que aprovadas pelo Diretor Geral.

Art. 14 – Os procedimentos estabelecidos neste Regimento não excluem a incidência de normas
complementares, notadamente o Código de Conduta É�ca do Agente Público e da Alta Administração
Estadual, ins�tuído pelo Decreto nº 46.644, de 06 de novembro de 2014.

Art. 15 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua assinatura.

 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021. 
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Ronan Edgard dos Santos Moreira
Diretor Geral da LEMG

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
26/10/2021, às 17:22, 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
37065950 e o código CRC 53D05F2F.
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