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Assururo:
Regulamentação
da exploraçãoe práticade jogos de fortunaou azar
interactivos

Como é do conhecimentode V. Exa. o Governotem a intençãode regulamentar
a
exploraçãoe matériade jogosde fortuna ou azar interactivos.
Nesse sentido,aliás, foram desenvolvidoscontactosentre a Inspecção-Geral
de
Jogose V. Exa.
Assim,e uma vez concluídaa elaboraçãoda documentação,
procedoao respectívo
envio a V. Exa. para,a títuloformal,efectuara consultaà APC e solicitaro parecer
sobrea mesma.
Com os melhorescumprimentos,l- c^p&..F
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As actividadesrelacionadascom a exploraçãoe práüca de jogos de fortuna ou azar
atavés da Internet não se enconkaÍn,nestemomento,sujeitasa qualquerregulnmentaçãointernacional.
O acessoa esteimportantemercadoé inteiramenteliwe.
Em Pornrgal,como nos restnntespaíses,estãodisporuveisinúmeros casinosvirfuais,
a maioria dos quais sediadosnos designados"paraísosfiscais".
Seria totalmente irrealista manter uma políüca de proibição.
Afigura-se, pot isso, preferível a pennissãoda exploraçãoe práüca de jogos interactivos, sujeitando-asa rigorosaregulamentação,
onde,por rÌm lado, se definam os requisitos que os operadoresdevem satisfazere, por outro, se determine quem pode
jogar e em que condiçõese, hnalmente,se estabeleçauma apertadafiscalização e
controlo por parte do Estado, por forrna a garantir-sea segurarÌça,a seriedade e a
transparênciadas exploraçõese a confïdenciaüdade
dos dadosrespeitantesaosjogadores.
Constitui crime a exploraçãoe prática de jogos de forfuna ou urzarfora dos locais
legalmenteprevistos,que, no termos do no 1 do artigo 3o do Decreto-Leín" 422189,
de2 de Dezembro,sãoos casinosexistentesnaszonasde jogo.
A exploraçãodestescasinosencontra-seconcedidapelo Estado,em regime de exclusivo, a empresasconcessionárias.
A entrega da expioração de jogos interactivos a enüdadesdiferentes das empresas
concessionáriasdas zonasde jogo não deixaria de afectar o referido regime de exclusividade, que o Estado se obrigou legal e contratualmentea garantir.
Acresce que estasempresasconcessionrírias
dispõemdos meios financeiros, de conhecimentos e experiênciaque thes permitem fazer, nas melhores cond.ições,as exploraçõesem causa.
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Assim sendo,o Governo entendedever permitir as empresasconcessionáriasde casinos e apenasenquantoo forem, a exploraçãode jogos de forfuna ou azar interactivos, nas condiçõese com as obrigaçõesque o presentediploma legal estabeiece.
Houve o cuidadode respeitara soberaniados ouüos Estadosnestamatéria,ao estipular-se que só podem acederà práticadosjogos interactivosexploradosnos termos do
presentediptõrna os cidarlãosresidentesem território nacional e, num princípio de
ieciprociduà", o, residentesnouüos Estadoscuja legislaçãopermita a prática de jogos interactivosaosresidentesem Portugal.
O regime de superintendênciae de fiscalizaçáo por parte do Estado, através da Inspecção-Geralde Jogos,é em tudo idêntico ao apücávelaos casinosdas zonas de jogo.
Assim:
e nos terrnos das alíneas
No uso da autorizaçãolegislativa concedidapela Lei rÌoa) e b) do n" 1 do artigo 198' da Constituição,o Governodecretao seguinte:

Capítulo I
DisposiçõesGerais
Artigo 1."
@eÍinições)
1. Consideram-sejogos de fortuna ou azaÍ interactivos(doravante,designadosapenas por jogos interactivos),para efeitosdo presentediploma, aqueiesem que, cumulativamente:
a) - O resultado é contingente,por assentaÍ,exclusiva ou fundamentalmente,na sorte;
b) - O jogador participa no jogo atravésde um meio de telecomunicação,a partir de
um local exterior a um casino;
c) - O jogo é possibilitado mediante a utilização pelo jogador de um computador ou
qualquer outro meio adequadoa assegurara interactividade'
2. E permitida a exploraçãodos jogos interactivos que, nos ternos do art" 4" do Decreto-Iri n" 422/89, de2 de Dezembro,possÍÌmser praticadosnos casinosdas zonas
dejogo.
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Artigo 2."
(Entidadesautorizadas)
1. A exploraçãode jogos interactivossó é permiüda às concessionáriasda expioração de casinosexistentesem zonasdejogo.
para a exploraçãode jogos interacti2. É permitida a associaçãode concessionárias
vos.
3. A autonzaçáocessa,sem direito a qualquerindernnizaçáo,quando, seja por que
deixe de explorarcasinos.
motivo for, a concessionária
Artigo 3."
(Pedido para exploração)
das zonas de jogo que pretenrlamexplorar jogos interAs errpresasconcessionárias
activos devem requerê-lo ao membro do Governo que tutela a Inspecção-Geral de
Jogos (IGJ), juntando ao requerimentoos seguintesdocumentos:
a) - Memória descritiva dosjogos que pretendemexplorar e respectivasregras de
execução;
b) - Memória onde se descreveo suportetécnicosobreo qual se vai desenrolarcada
jogo e seucontrolo,cour indicaçãodasgarantiastécnicasrelativas à segurança,
inviolabilidade e ftansparência;
que asc) - Cópia dos contratosformalizadoscom as empresasde telecomunicações
jogo.
seguremo acessoao sistemade
Artigo 4.'
(Adjudicaçãodas concessões)
1. A adjudicaçãoprovisória das concessõesda exploraçãode jogos interactivos é
feita medianteresoluçãodo Conselhode Ministos.
2. A adjudicaçãodefiniüva éreaüzadapelaoutorgade con[ato de concessão.
3. O contrato de concessãotem como formalidade essencial a escritura pública. a
lawar perante o inspector-geralde jogos, que actuarácomo notário, nele outorgando
o membro do Governo com tutela sobrea IGJ, em repÍesentaçãodo Estado.
4. O contrato de concessãoserápubiicado no Diiário da República.
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Artigo 5.'
(Caução)
deve prestar
1. keviamente à celebraçãodo contratode concessão,a concessionária
do inscauçãono montantede € 1.000.000,00,atravésde depósitobancario à ordem
p""io.-g"rat de jogos, ou, em sua substituição,garantiabancáriaà primeira solicitaçáo,onfirst demandou seguro'caução.
pelo
2. As cauçõesrespondempelo cumprimentodasobrigaçõeslegais e conüatuais,
pagamentôdo, prémios e pelassançõespecuniáriaspor cujo pagalnentoa concessionária sejaresponsável.
Artigo 6.'
(Publicidade)
beneficia do
A publicidadedosjogos interactivos,autorizadospelo presentediploma,
de 23 de
regime de excepçaóprevisto no n" 2 do artigo 21" do Decreto-Lei n" 330/90,
Outubro.
CaPítulo ft
ExPloraçãodosjogos
Artigo 7.'
(Sistemainformático)
a imAs concessionáriasautorizadasa explorar jogos ilteractivos devem assegluiìr
plementaçãode um sistema inform,áúcocomposto de hardware e software adequapela IGJ,
ão. qourrio à respectiva segìuançae Íiabilidade, o que deve ser confirmado
depois de devidamentecertificado por entidadeidónea e independente'
Artigo 8"
(Apostase Prémios)
1. Os jogos interactivos devem ser praticados de acordo com as reglas aprovadas
jogos exploradosem casinos,com as alteraçõesque sejam aprovap*u oi -"t*ot
ã* pot portaria do membro do Governo que tutele a IGJ2. O sistemainformático deve possibilitar:
Pí,g-4
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de mínimos e máximos de aposta;
a) - O estabelecimento
b) - A limitação do montanteque cadajogador pode apostarpor golpe;
c) - O registoon-líne dosjogadores;
d) - Mecanismos adequadosa assegruü transferênciados montantes apostadose dos
prémiospagos,bem como do respectivoregisto.
Artigo 9."
(Jogosa colocar na Internet)
deve integraros jogos interactivos,casosejam oferecidosatravés
1. A concessionária
da InterneÇnum siÍe com inforrração geral do casino, de onde devem constar, pelo
menos:
a) - A identificação da concessionária,os seus números de telefone, fax e endereço
de e-mail;
b) - Inforrração geral sobre os jogos interacüvos,inclúndo as respectivasregras e a
forma dejogar;
c) - Informação geral sobre os casinosde que é concessionária;
fiscalização e controlo do
d) - Indicaçãode que competeà IGJ a superintendência,
casilo.
2. No site aque alude o nírmero anterior podem ainda ser incluídas outras informaa referênciaà enúdadecertificadorado sistemainformático.
ções,designadamente,
3. E permiüdo à concessionáriautilizar modos de direccionar tráfego da irternet para
a página do site que inclua a informaçãoreferida na alínea c) do n." 1.
Artigo 10."
(Oferta de jogos)
1. Todas as modalidadesde jogos interactivosdevemincluir a possibüdade da respectiva prática a título de demonstração,sem dispêndio de qualquer soma em dinheiro.
2. O acessoaosjogos em modalidadede demonstraçãopode ser facultado a qualquer
utente do meio interactivo utilizado.
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Capítulo III
Prática dosjogos
Artigo 11."
(Restrições)
1. Só podem acederao sistemade jogos interactivos:
a) - Os indivíduos residentesem território porfuguês;
b) - Os residentesem Estadoscuja iegislaçãopernita a prátrcade jogos interacüvos
aosresidentesem Portugal.
2.FÂtÁ'vedadaa práüca de jogos interactivospoÍ parte dos membros dos corpos sociais da concessionáriae do pessoalafectoà exploraçãodojogo interactivo.
3. O acesso,a qualquertítulo, ao sistemadejogos interactivossó é pernriüdomediante a cedênciapela concessionáriade códigos que garantamo uso adequad.odo
mesmo e a confidencialidadedos dadospessoais.
Artigo 12."
(?ré-registo)
1' Todo aqueleque pretendapraücarjogos interactivos,nos termos autorizadospelo
presentediploma, deve previamentesoiicitar o seu pré-registo num s/e autorizado,
fornecendoà concessionária,
no mínimo, os seguinteielementosde identificação:
a) - Nome, morada,endereçode e-mail e idade;
b) - Número e data limite de validade do bilhete de identidade, passaporteou carra de
condução;
c) - Número e data limite de validade do cartãode crédito a utilizar para o pagamento
do valor das apostas;
b) - Indicaçãoda conta banciáriaondesãodepositadosos prémios.
2- O pré-tegistopode ser feito pessoalmente
no casiao explorado pela concessionária, ou on-line, efectuando-sea confir:rração dos elementos de identificação pela
forrna seguinte:
a) - No caso de registo pessoal,atravésda exibição dos documentos referidos nas
nlíneasb) e p) do n.. 1;
Pág.6
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b) - No casode registo on-line, aüavésde quaisquermeios ao dispor
da concessionária.
3' No pré-registoon-line, o jogador conferea suaautorizaçãoirrevogável
para que a
concessionáriainvestigue,junto da enüdadeemissorado cartão de
crédito, os elerrentos de idenüficaçãoque serviramde baseà emissãodessecartão.
4' O pré-registoé recusadosempreque se verificar a impossibilidadeou
inconveniência de o efectuar, e designadamentequand,o:
a) - Se verifiquem as restriçõesimpostasno artigo 11";
b) - A idade do interessadofor inferior a 1g anos;
c) - Estiver em falta algum dos elementosde identificaçãoreferidosem
1.
d) - Haja fundsdasrazõespara suspeitarda veracidadedos elementos
de idenüficação fornecidos;
e) - O cartãode créditonão se enconEeváiido;
O - O interessadose enconüeproibido de praticarjogos interactivos,a seu pedido ou
por determinaçãoda IGJ.
5' O pré-registo é vrílido por um períodomáximo de 10 dias, no decurso
do quai o
jogador pode apenaspralicar os jogos oferecidosno
site a útulo de demonsftação.

Artigo13.'
(Registo)
1' A conversãodo pré-registo
em registo definitivopodeser efecfuada
pelaconcessionáriaatéao final do períodode 10diasa quealudeo n.o5 do artigoanterior.
2' Só a partir da datade conversão
do pré-registo
em registodefinitivoé possibilitado aojogadoro acessoà práticadosjogoscomefectivautilizaçãode dinheiro.
3. os registosexistentes
podemem qualqueralturasercancelados:
a) Pelojogador;
b) - Pelaconcessionária,
quedevecornunicar
a suadecisãoà IGJ, indicandoos moüvos em quea mesmasefund"menta.
5. os registosdevemmanter-seno mínimopor um períodode

10 anos.
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Artigo 14."
(Transacçõesassociadasao jogo)
l' os jogos interactivos só podem ser praticados
com utilização de euros, os quais
serão substituídospor v-chips.
2' o jogador define, da primeira vez quejogue com
utilização de dinheiro, o montante máximo que pretendeapostar,com referêìcia a detenninado
período de tempo.
3' o limite referido em 2 pode ser aumentadoou reduzido
em qualquermomento em
que o jogador o pretenda,podendosempreser reduzido
por lniciaúva da concessionária.
4' Em qualquermomento,pode o jogador solicitar
o pagÍÌmentodo vaÌor representado pelas fichas de jogo virnrais de que for detentor.
5' salvo opção do jogador em conEário, o pagÍìmento
referido no número anterior é
deduzido do valor necessárioà reposição oì ãonhnte
definido nos termos dos números 2 e 3.
6' É permitido à concessionána, aútulo de acçãopromocional
e em períodosdeterrrinados, fazer corresponderà compra de determinado
valo.
.*or, um múltiplo
dessevalor em v-chips, em termosà divulgar adequadamente
"no site, oque deve ser
antecipadamente
comunicadoà IGJ.
Artigo 15."
(Utilizaçãoobrigatória de rede bancária)
1' As concessionT^ devem dispor de uma
única conta banciíria exclusivamente
destinadaaos movimentosfinanceirosdecorrentes
da exploraçãodos jogos interactivos.
2' o pagamentodos prémios é obrigatoriamente
depositadona conta bancráriaindicada para o efeito pelo jogador.
3' A compra de v-chlps só pode ser reahzada
através da utilização de cartões que
movimentem contas banciárias,não podendoser
aceitenumeriário.
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Artigo 16."
(períodode funcionamento
)
fl:#j-"ção

e práticadejogosinteracdvos
é permanenre,
semqualquerresrriçãode
Artigo 17."
(Máximose mínimosde
aposta)

,i;"1ïïlï:i":ïï:ï::ïï"":ff

jogosin"ïïffiiï::iiliosdeaposranos

2' A concessionária
cievecomunicarà IGJ, antes
do início da exploraçãode
jogo, os varoresque vierem
cada
a eshbelecer
ao abrigodo dispostodo nã.
r.
Artigo 19..
(Efectivaçãoda aposta)
l' Previamente
à aposta'o jogadordeveconverter
o

ã[' 1iÃ',:ïïrffi'ffi:1xffi'"ï:i
3;tÍiÏHffï|Jïr::através

i#,i

varorconespondente
ao seuri-

paÍt
edesseuáro,,emv-chipsde

dacolocação
dasv-chípsno
locarpÍìratanrsdesigna-

3. Uma vez efecfuada
a aposta,o jogadornãoa pode
retirar.
4' O dispostono númeroanterior
prejudicaa possibiüdade
o pagÍÌrnento
de o jogador
=não
do saldodev-chipsde
queem cadamomentosejapossuidor. solicitar
Artigo 19..
(Jogoscomparticipação
de váriosjogadores)
1' No casode a concessionária
ter en exploração
jogosquesó perrritam
çãosimultân%de detenninuao
a participa_
oìi*".o.aã;oguAo.oipoA"_
jogo aqueres
seiretirados
que,em cincogoç., ,.grid";,
da mesade
ii;"r#ir"r,o qualqueraposüa.
2' No golpe-'"1ï::.ï11
em queocorraa rerirada jogo,
do
o jogadordeveseravi_
deveefectu*upo'tu
oajogada

,H: ffiïï'

tõiln, J.- o queérerirado
damesa
de
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Artigo 20."
(Anulaçãoda aposta)
1' As apostasefectuadasdevem
ser anuladasquando,por def,rciência
técnicaou qualquer ou''a causa,não sejapossíver
a decisãoaL
daschances.
"rÃ-u

i;friStïïfffiïï:tr

anuladas
deveserimediatamente
reconvertido
emv-chìps
Artigo21."
@ecisãoda apostae pagamentodos prémios)

Apósdecisãoda aposta,segundo
as.Íegras
existentes
para.cada
tipo dejogo, é dispo_
nibilizado
guohudorer,""m-r-rnipr,o
valor
correspondente,
"or
semprejúzo do dis_
postonosn."s4 e 5 do artigo
14."
Artigo22."
(ConÍidencialidade)
Todosos registos
ajogadoressãoconfidenciais,
nãopodendoserutiri_
,1"-rp:irTres
zadosparafins diferentes
dojogf."
CapítuloIV
Pessoas
afectasà exploraçãodo jogo
Artigo23."
(Pessoas
afectasà exploraçãodo jogo)
A concessioniária
devesubmeterà aprovação
da IGJ o quadrode pessoalque consi-

üvos,bem
como
fii'ffi ::ï ïËrï:ïi Lil1;i' il"1*j JJo,ï,.'.*
asres
pe
cArtrgo24."
@everesdo pessoalafecúoà exploração)
Todo o pessoalafectoà exploração
é especiarmente
obrigadoa:
a) - cumprir e fazer.:.u*p*,
na parteque thesrespeita"as disposições
legais e os
pera
IGï

::i.ffiHi":ï*ï::

reratiìos
a '.oiâ'àção
e à p,a'i.uâologo. uo

b) - Exerco u, ,o* funções
com zelo, diligência

e correcção.
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Capítulo V
Contrapartida
Artigo 25."
(Contrapartida)
1'.Pela exploraçãodos jogos interactivos,
a concessionáriafica vinculada ao cumprimento da obrigação de prestaruma
contrapaúida anual corespondente às seguintes percentagensdas receitasbrutasdecraradas jogos:
dos
a) - Importânciasaré € 50 000 000,00 _ jTTo;
b) - Importâncias enüe € 50 000 000,00e
€ 100 000 000,00 _ 40vo;
c) - Iurportânciassuperioresa € r00 000
000,00 - 50To.
2' As importâncias indicadas no número
anterior encontram-seexpressasem euros
com poder aquisitivo referido ao ano de 2003
e serãoactualizadur,.o- efeitos a par_
tir do dia 1 de Março de cadaano, tendo
em conta o índice de preçosno consumidor
no continente'excluindo a habitação,publicado
pelo Instituto Nacional de Estatística.
3' As contapartidas anuais são pagas,até
ao final do mês de Janeiro, em relação às
receitas brutas correspondentesio *o anterior,
mediante guia a emitir pela IGJ.
4' As conEapartidasanuaisdestinam-s
e 20vopara o Estadoe glvopara o Instituto
de
Financiamento e Apoio ao Turismo.

Capítulo W
Inspecção
Artrgo 26.'
(Inspecção)
1' compete à IGJ a superintendência
e a Íiscalizaçãoda exploraçãoe prática dosjogos interactivos,nos mesmostermos
em queacontecenos casinoi ausiorru, de jogo.
2' A IGJ pode exigir uma ligação directa
do computadorda concessionáriaà sede
da
mesmaIGJ.
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Arügo27."
(Interrupçãoda exploração)
A IGJ deveinterr

tuaçõesa"a"ri.icïïlïü'#lï':ï:l.iï;Lfitïiïïtïjï::'::?
niente organizaçãoe decisão
i,.
Oaïup.ror.
Capítulo WI
flícitos e sanções

crimes. j"ïtfiïdena ções
Artigo28."
(Exploraçãoitícita dejogos
interactivos)
1' Quem'por qualquerforma,
fize1
lexploraçãodejogos interactivos,semes[arautermoi do presenr.aipro*u,
é p";ú;om
"os
prisãoaté2 anose murtaaté
;"rïïi:
2' É punido com a penaprevista
no númeroanteriorquem
da direcção do jogo' mesmoquenãoa exerçahabiruarrn.or.,ï.ro for encarregado
;;ffi;"arniskadores,
directores,gerentes,empregados
e agentesda entidadeexproradora.
Artigo29."
(Apreensãodo materialde jogo)
os equipamentos
utilizadosna exploragao
d9s jogos interactivossão apreendidos,

;J:i"J:lïr:rï'âï:.".ffip'"ui"o

nou.tigo
uãterior
e,poro.t"Àrnução
dorri-

Artigo30."
(Acessoe pubricidadea jogos
interactivosexproradospor
operadoresestrangeiros)

l;ft#UïffïË;ï;ltt

000,00
quem,
porquarquer
rorma,
racurtar
o acesso
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a) - sediados
em paísesestrangeiros,
ou
b) - sediadosem territórionacional
e exploradospor enüdadeque não se
encontre
devidamente
autorizada
nostennosdo present"áfio_u.
2' É punidocom coimaaté€ 50.000,00,
quem,por qualquerforma,publicitar jo_
os
gosinteractivosa que aludeo número
anterior.

SecçãoII
Violaçãode deveresdas concessionárias
Artigo 31."
(Responsabilidadeadministrativa)
1' o incumprimentopela concessionária,
aindaque sem culpa, das obrigações
legal e
contatualnente estabelecidas
constituiurru.çaá ua-nistativa, punida
com
muita e
rescisãodo contratonos tennos dos
artigosseluintes.
2' o dispostono número anterior
é aplicávelà concessioniária
quando as infracções
sejam cometidaspor empregadosou
agentesdestas.
3' As responsabilidades
da concessionárianão prejudicÍìm
a responsabilidadepenal
dos respecüvo, .rpr"g"aos ou agentes
perasinfracções co_
:J:lï"-ordenacional
4' Pelo pagamentodas multas é responsável
a empresaconcessionáriae, subsid.iariamente' quandoaquelasrelevemde
factos ocorridàsno período da respectiva
gerência' os adrrinistradoresou directores
de tais sociedades,ainda que dissolvidas.
5' sem prejuízo do dispostono número
anteriornão há lugar a responsabilidade
dos
adminisüadoresou diràctoresquando
estesprov;;q;.
não rhes é imputável nem a
nem a insuficiênciado pàt i*ootJ da
sociedadepara o pagÍÌmenilï:ïïïometida
6' A concessionáriaé subsidiariâmente.
responsávelpeÌas coimas apricadas
aos respectivos empregadosnos te,,nos
dos artigor 45" ,.giior"r.
"
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Artigo 32."
(Casosde rescisãoou suspensão
da

actividade)

constituem comportïnentos
suscepdveisde deternrinar a
rescisão dos contratos de
concessãoou suspensãoda actividade,
até seismeses,nomeadamente:
a) - A sonegaçãode receitasdosjogos;
b) - e não constituição ou iot"graçao
au cauçãoa que alude o artigo
50;
c) - A cessão,abandonoou deficiente
exploraçãodo jogo interactivo;
d) - a violação reiterada da
legislaçãodo jogo;
e) - A constituição em mora
da concessionária,por dívidas
ao Estado, rerativas
contribuiçõesou impostos,
ou à segurançasocial.
Artigo 33.o
@escisãodos contratos de concessão
ou suspensãotemporária da
A rescisãodos contratosde
conc

decididaspor r.roruçãodo a""r.rïïï""ïÏ,ffi::ensão

actividade)

temponíriada actividadesão

Artigo 34."
(Entravesà Íiscalizaçãodo
Estado)

â;rm:ïËr:ffiï8:*

oudiÍicurrar
aacção
fìscarizadora
doEstado
ficasujei-

Artigo 35."
(Violaçãodasregrasreferentes
à exploraçãodosjogos)

iln:Xmïi;Ï1,ïï;'"^

dosjogos
ououhas
rererenres
àexproração
rìca

Artigo 36."
(Responsabilidade
por registosirregulares)
os registosirregulares.de
jogadoresou-aaceitação
"dr"
de
-.oo."rrionarià
aposfaspor partede quem
esteja

ï1i:il:

impedido ; i;o ru, ir,ro.,*
u

Ie_

emmurraaté€
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Artigo 37."
(Empréstimos)
A realizaçãode empréstimos jogadores
aos
faz incorrer a concessionária
em multa
correspondenre
uoaãú

a*ïlffi,;flor

aui-po.tan"iumutuada,
comummínimo
de

Artigo 39."
(Confidencialidade)
A_violação do disposto no artigo
22" faz incorrer a concessionária
em multa até €
15.000,00.

Artigo 39."
(Outrasinfracções)
A violaçãopela concessioniária
de nonnas
do presentedipromaquenão
encontremsancionadasnos prec€itor constantes
se
-t.uoro,-io,
oguru,.r.otãs enitiaos pela
IGJ' bem como pela inobst*'an.iu
a" p.azo, ã."aq para cumprimento
de obrigaçõeslegaise contratuais,
é passiv"tdemultaaté€ 10.000.00.
Artigo40..
@estinodasmultas)
Sobreas multasprevistasnosartigos
anterioresnãoincidernquaisquer
respectivoprodutotevertepara
adicionaise o
o ínstitutoae nn-arrciamento
e Apoio ao Turismo.
Artigo41."
(Aplicaçãodasmultas)
As mulks sãoaplicadas
peloinspector-geral
dejogos,ouvidoo conserho
consuitivo
com recÌrrsoparao membrooã
cou.-o-qu. *r.tu a IGJ, nos
rennosda lei
l!#ot'
Atttgo42."
@agamento
voluntário)
'As mulhs podemser
Pagasvolunariamenteno prazode 30 dias,
a contarda datada
respecüvanotificaçãoou, tendo
t.uiao rr"*ro íiããquiro,
d"rt ;", 30 diaspos_
"
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:irït

à notificação da colrespondente
decisão,

Artigo 43."
(Cobrança coercivada

se esta não der provimenro

ao re-

multa)

Na falta de pagamentovoluntiírio
das s'1slras,a cobrançacoerciva
compete aos tibunais tributários,com base._."*iJào
expedidapela IGJ.
Artigo 44.o
É de cinco anos o prazodeprescriçt:;Ïes

previsrasnos artigos anreriores.

SecçãoIII
Contra-ordenaçõespraticadas

Artigo 45."
(Incumprimento dos

pelo pessoal

deveres)

1' Quem violar o d'isposto
nas aríneasa) e b) do artigo
24,, épunido com coima mí_
150,00
e máxima

ffiï*.a

a"Ë r.soó,ooú*Ãçao doeiercicioàe
funções
até
"

2. A negügência
e a tentativasãopuníveis.
Artigo46."
(participaçãono jogo)
1' Quemviolar o disposto
no not d?
11. é punidocom coimamínima
250,00e máximaaeb z.soo,oô
{r_o
de €
iit..dição
ao.*"rJ.io de funçõesaté
365 dias.
"
2.Atentativaépuúvel.
Artigo 47..
(Empréstimos)

lffi'i,ï|iiïlïH::í1,H..ï;ffi::ïtïïi

de€250,00
emiíxima
de€
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2. A negügênciae a tentativa
sãopuníveis.
Artigo48."
(ConÍidenciatidade)
1' Quemviolar-odispostono
artigo
máximade€ 2.500,0ôe interdffiao 23 épunidocom coimamínimade € 250,00
.*orrrio ã" iunço"saré120dias.
2. A negligênciae a tentativa
sãopuníveis.
Artigo49..
(Sanções)
l ' Além * toTl aplicável,
a prática rtasconta-ordenações
previstasnos artigos
impricaru ioi".aïfào temporáriuìo
,*"r.ício
de funções,como san_
Hï::rrra#:e
2' A apltcaçãoda t:iT1e a
interdiçãoremporiíriado exercício
pelo inspecror-geral_d.
de funçõessãofeitas
joeoi-L;ìào o c-r"úo
õ"oo.uttiuo
de
aosmspectoresda IGJ instuir
Jogos,compedndo
os respectivos
processos.
3' A decisãodo inspector-geral
dejogosé suscepúver
de impugnação
judicial.

CapítuloWII
DisposiçãoÍinal e transitória
Artigo 50."
(Regimesubsidiário)
Em tudo o que
especiarmente
previstono presenrediploma,
"u.:r::::1t
cáveisÍÌs regrÍrs
sãoapli_
referentesa exptoraçãoe práïc.
;;, jogos de fortuna ou zvar
casinos'nomeadamente
em
as inctúaasno Deôreto-r"ìì.;
ízugg,;;,
alterações
d" Dezembro,
que rhe rotum inroduzidas;.b
D;..ero-Lei n.o 10/95,de
ilï#
19 de

Pág. 17

MIMSTERIO DA ECONOMIA
INSPECçÃO_GERALDE JOGOS

PROPOSTADE LEI DE ÁUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVÁ

Nos termos da arínea do artigo r97" d,aconstituição,
o Governo apresentaà
1ì
Assembleiada República
u t"g-rir,t" propostade lei de autorização
legislativa

fli,filJ::*t"

de decreto-leique se destinaa valer com
lei geral da

Autorização ao Governo paro legisrar
sobre a uploração e prótica dejogos
defortuna ou azar interactivos. "
A Assembleiada Repúblicadecreta,nos
terrnosda aÌínead) do artigo 161"da
Constituição,o seguinte:

Artigo I'
Objecto
É concedidaao Governo autorizaçãopara
legislar s o b r e a e x p l o r a ç ã o e a
prática de jogos de forfuna ou azariot.ruìtiuor. "

Artigo 2'
Sentidoe extensão
A autorizaçãoreferid.ano artigo anterior
tem o seguintesenüdoe extensão:
1' No ânbito da acçãofiscarizadora
da Inspecçãoda Inspecção-Gerar
de
Jogos (IGJ) sobre a exploraçãoe práticá
oe
-- .logos de forruna ou azar
interactivos,atribuir_In,comi"reo"iu
oì*

R.
Ì\{INISTÉRIO DA ECONONflA

rNspccçÃo-cnnar,
DEJocos
a) sancionar as infracções
administrativasdas concessionárias
'ícitos de mera ordenação
e os
social au r..ponsabilidade
do pessoaÌ
afecto.à exploraçãodo jãgo;
b) Superintenãere' fiscali

rortuna
ouazar
*,.*Ífr,.lËj"i:ffiï:inïï:J,:i"ï j;
Decrero-Lein" 422/g9,
z de Deze;;;, na redacção

,ïï".-tei
", *iïrar,

9,
n" 95,de 19
o" l-.ir"

dadapero
casinosdaszonasde
;;
",
petoperíodog:.2
Tor,a práticadejogosde forrunaou

j."ï,ïfi
iJï';Lmo"n
:f1*,'.,ïL'*'ï"'."tr#
,l*:lffi

d) Aprov{ eyaro,d. p.r::1,1fecto
àsexplorações,
| dotações,
bemcomoas
respectrvas
categorias
e conteúdìsfuncionais.

t
Ï;ffnïï11âJo':lu'u

dosjogosdefornrna
ouazarinreracrivos
aos

a) Não residentes em
território português
-;ogo,
ou em Estado cuja
Iegisração não permita
a prátìca ã.
inreractivos aos
residentesem portugal;
b) Menoresde 1g anosï

t'

todosos elementos
de identificação
regalmente
ffitJ:ïeçarÌì

d) Em rglação-aos quais
haja fundadasrazõ
veraci
dad

doseremen
rosã u"ntiÀãi#r;i
",. enconte

1
e) O seu carrão
de creditã;;

f) Estejamproibidos
-ii'-*.'.*
interactivosa seupedido

viílido;":ff:,

;"g"rì

l "p'it-

d.

forruna ou az.

oï po. determinaçãoda
IGJ.

3' Definir os crimes rerativos
à exproraçãoe práticas
'ícitas de jogos de
forruna ou a,ar interactiv;;;;t".
as seguintessanções:

2
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até2 Írnose *ï111é 200
diasparaquemfor encarregado

j:ï.Yii.:ï;:n;*r*t**1,:xt
",,0;ï1ïfi
:"g*'ã";;;"" ouÍìzzr

" iïï"

intelacüvos,

:it1ï"flï,ffi;i

b) Apreen:tllr_ equipamentos
ur'izados na exploração
jogos de fortuna ouazarintera"ri"ãrì a sua perda iIícita de
a favor do
Estadopor determinação
dostribunais:
4' considerarcomo actos
ilícitos
publicidadea jogos interaciìJo.de meraordenaçãosociaro acessoe a
,xproradospoì op"*dores
ou sediadosemterritório
estrangeiros
nacionar *pr,o*ã;; po.
entidadequenãose
enconredevidamente
_è
autorjzad4n,.",ãàï.
ìãru_r., coiuras
:
até'€ 100000'00,a quem,
"'
por qualquerfoooq facurtar
o
"".:ff,
b) coima
aÉ€ 50 000,00,a quem,por
quarquer
fonna,pubricitar.

t

lïï:ïff

ï',#ifiX*#:Íle

adminisrativa
dascon
cessionárias,

a) Rescisãodos contratos
de concessão
ou "rlgu,or.,
suspensãode actividade,
até seismeses' quando
severifiqu.- uì
situações:
1) S_onegação
dasreceitasdosjogos;
2) Nao consütuiçãoou
i"1.Srróããoï,
exigidas;
3) Cessão,abandonool
"uuçoes
deãciËnt..*pì"*çao
do jogo;
4) Viotação
reiterada

dardi.hçã; ãlï"*",
5) consütuição
emmora,pordívidasio
Estado,
reìativas
contribuiçõese impostos
a
ou
à segurançasocial

t'ff:111#:JrÍ1,ï1ft:0,
quando
rorimpedida
oudiÍìcurtada
a

R
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c) Murta até€,25000,00,
foremvioradasasregriìs jogos
Quando
ou ouúasreferentes
dos
à exptoração;
d) Murtaaté€ 1 250,00,p-oiregisto
i,'.gulu, dejogadorou
aceitação
por paú; de qulm r.g.rïr"re
esreja
impedidode o
[t;ït"s
e) Murta iguar ao varor
correspondente
ao dobro da importância

a"ãi-iòó,ô0,ì"*o;-r"ï,ï
H#:h::ff-#ffi:
reitos
r\
o

quando
nãoforrespeitado
o dever
de

"Xiff:ïi.f"ioo'ãó,
g) Murta
u:é.€ r0 000,00,pof
vioraçãodas normas constantes
decreto-reia pubücar
do
que não sá encontrem
sancionadasnas
alÍneasanreriores
e das
IGJ' be' como pera roTìas dosreguru-""ro,rJrãïs pera
pritzos fixados para
_*"**;;"tr"ïï
cumprimentode obrigações
legaise contratuais.
6. Consideraras i

aologoÀ;ï::ï

ilï:tïjf,!'ua*

pelopessoal
arectoàexproração

Ë.JrHïïï:,:fl
;ff iruXI
ilfï.,i;l*llacessória.,f;
a) PeIo não cuurprimento

das disnosinÃacr^_^.
darGrrlllivf
se;ffiìü:,ïï'ff
ï'oïi:::ï",:ïiffi;ï;
suaprofislão."aindapelo

a.r"-Ëririo'ou, suasfunções
com
ae € 150,00e mríxima
de€ I 500,00.int..affi
do.*r..írilÃìoç0", até
sendoa negligência
r20 dias,
e a LntaüvapuJu.ìri"
b) Pelanuttigtnúãonoj;;:.oi-u^
rn;-ï de € 2sa,00
e n,íxima
zelo, diligênciae corrãcção,
"a"
coima -_;_u

* ""'.iJoIïoç0",
oeiãti^,
i
:
?i,'iff"'rliJ$
.
Ë:
:
"'*
c) Pela realizaç_ão
a"
.-prlstimos, coima mínirrra
de € 250,00 e
m'áximade € 2 soo,oo'.
i.r*.aiçao ao
de funçõesaté
doisanos,sendo
uo.grigã*ir. il;''iiiïoiu.i.,
"ãci.io
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d) peraviolaçãodo dever
de confidencialidade,
coimarrúnimade €
250,00e máximade€,2500,00;;ã.m".aição
do exercício
funçõesatér2'dias, sendo
u'o.gtgãn",ue a tentaüvapuníveis.de
Artigo 3'
Duraçãoe execução

â#:""xiÍil::**da
Aprovada em

porestaleirema duração
de90diasconrados
dasua

