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CONSELHO DE MINISTROS

–––––––

 Decreto-Lei nº 71/2005

de 7 de Novembro

A Lei n.º 77/VI/2005, de 16 de Agosto que aprovou o
novo regime jurídico dos jogos de fortuna ou azar, remeteu
para decreto-lei a regulamentação da organização e
funcionamento dos casinos e salas de jogos.

O presente diploma destina-se em primeiro lugar a
definir um conjunto de regras sobre as características dos
casinos, as actividades que nele podem ser desenvolvidas,
para além do jogo e os respectivos órgãos de direcção.

Em segundo lugar, incide sobre as salas de jogos. Estas
podem estar ou não inseridas em casinos, distinguindo-se
vários tipos – salas de jogos tradicionais, salas de jogos
reservadas, salas de jogos mistas. Na gestão das salas de
jogos assume especial relevo o responsável pelas salas de
jogos, sobre quem recaem importantes competências e
responsabilidades. São ainda definidos os parâmetros
respeitantes ao pessoal dos quadros das salas de jogos e a
outros empregados que prestem serviço nesse espaço.

Todos os empregados que prestem serviço nas salas de
jogos, integrem ou não o quadro da sala de jogos, estão
sujeitos a estritos deveres que procuram proteger os
interesses dos clientes, do Estado e da própria
concessionária. Destacam-se os deveres de segredo
profissional e de cumprimento dos regulamentos e das
regras dos jogos. São também estabelecidas várias
proibições.

Finalmente definem-se as regras essenciais respeitantes
à prática dos jogos nas salas de jogos.

No uso da faculdade conferida pela alínea a) do n.º 2 do
artigo 203º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Dos casinos

Secção I

Em geral

Artigo 1.º

(Regra geral sobre casinos)

Os casinos devem ser organizados de modo a assegurar
a lisura e a honestidade do jogo, a concentração e
comodidade dos jogadores e a proporcionar uma oferta
turística de alta qualidade.

Artigo 2.º

(Propriedade dos casinos)

O regime de propriedade dos casinos é o previsto na lei
que estabelece o regime jurídico da exploração de jogos de
fortuna ou azar.

Artigo 3.º

(Características dos casinos)

1. O contrato de concessão pode autorizar a instalação
de casinos em empreendimentos turísticos.

2. A concessionária pode instalar meios de animação
nos casinos, nos termos legais.

3. Os casinos devem satisfazer os requisitos de
funcionalidade, conforto e comodidade próprios de um
estabelecimento turístico de categoria superior e serão
dotados de mobiliário, equipamento e utensilagem cuja
qualidade e estado de funcionamento devem manter-se
continuamente adequados às exigências das explorações e
serviços respectivos.

4. A execução, nos casinos, de quaisquer obras que não
sejam de simples conservação carece de autorização, a
conceder pelo serviço de inspecção de jogos.

5. É vedada a utilização da palavra «casino», só ou em
associação com outros vocábulos, na denominação de
quaisquer pessoas colectivas ou com o nome de quaisquer
outros estabelecimentos ou edifícios que não sejam os
referidos neste artigo, com excepção das associações
empresariais e profissionais específicas do sector.

Secção II

Da direcção dos casinos

Artigo 4.º

(Direcção do casino)

1. Os casinos são geridos por uma direcção constituída
por, pelo menos, dois dos administradores da
concessionária, um dos quais presidirá.

2. Quando a mesma concessão compreenda a exploração
de vários casinos, os administradores da concessionária
podem integrar as direcções de mais de um deles.

3. As funções de membro da direcção do casino não podem
ser delegadas ou mandatadas, devendo ser desempenhadas
pessoalmente, tendo-se como praticados por este órgão
directivo os actos praticados por qualquer dos seus
membros.

Artigo 5.º

(Competências da direcção do casino)

À direcção do casino compete:

a) Manter em bom estado de conservação todos os
bens afectos à exploração;

b) Notificar os empregados que prestem serviço nas
salas de jogos das regras vigentes que lhes digam
respeito, mantendo-os permanentemente
actualizados;

c) Até final de cada mês, em relação ao mês seguinte,
enviar à unidade de inspecção de jogos o
programa completo das manifestações
turísticas, culturais, desportivas, sociais e de
promoção da zona de jogo no estrangeiro,
insiram-se ou não no núcleo de actividades
obrigatórias definidas no contrato de concessão;

d) Anualmente, até ao dia 15 de Janeiro, enviar à
unidade de inspecção de jogos relação nominal,
por categorias, do pessoal dos quadros a que
alude o artigo 19.º, bem como dos restantes
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empregados que prestam serviço nas salas de
jogos, a qual será actualizada logo que se
verifiquem quaisquer alterações;

e) Anualmente, e no prazo máximo de 15 dias após
a data da realização da  assembleia geral da
concessionária, enviar à unidade de inspecção
de jogos um exemplar do relatório e das
respectivas contas, bem como nota
discriminativa da constituição dos corpos
gerentes e da direcção do casino, com indicação
de administrador que haja sido designado
responsável pelas salas de jogos;

f) Participar à unidade de inspecção de jogos as
infracções ao presente diploma e legislação
complementar cometidas por empregados e
frequentadores;

g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados pela unidade de inspecção de jogos.

Artigo 6.º

(Adjuntos da direcção do casino)

1. A direcção do casino pode designar como seus
adjuntos, com competências sectoriais determinadas, os
empregados superiores das concessionárias que julgue
necessários, devendo comunicar ao serviço de inspecção
de jogos as designações que efectuar com oito dias de
antecedência em relação à data do início das funções.

2. Os adjuntos das direcções dos casinos não têm
legitimidade para representar a concessionária nas
relações desta com o serviço de inspecção de jogos, salvo o
responsável pelas salas de jogos, ou um substituto deste, e
na ausência dos membros da direcção.

Secção III

Do acesso e do funcionamento dos casinos

Artigo 7.º

(Acesso aos casinos)

O acesso aos casinos é reservado, nos termos do disposto
na lei que estabelece o regime jurídico da exploração de
jogos de fortuna ou azar, podendo a concessionária cobrar
bilhete de entrada.

Artigo 8.º

(Períodos de funcionamento e de abertura dos casinos)

1. Os casinos devem funcionar, normalmente, em todos
os dias do ano ou em seis meses consecutivos, consoante
se trate de zona de jogo permanente ou temporário, podendo
estes períodos ser reduzidos até metade, mediante
autorização do membro do Governo da tutela.

2. Sem prejuízo do disposto no presente diploma e demais
legislação aplicável, podem as concessionárias estabelecer
o período de abertura ao público dos casinos e das
actividades neles integradas.

3. A direcção do casino deverá comunicar à unidade de
inspecção de jogos, com três dias de antecedência, qualquer
alteração ao período de abertura que esteja a ser praticado.

Artigo 9.º

(Utilização das instalações dos casinos)

1. Durante o horário de abertura dos casinos, as
concessionárias podem reservar o acesso a certas
dependências ou anexos daqueles ou dar-lhes utilização
diferente da prevista, devendo, para o efeito, solicitar
autorização à unidade de inspecção de jogos a qual só poderá
recusá-la quando considerar que a mesma afecta o regular
funcionamento do estabelecimento e a comodidade dos
frequentadores.

2. Mediante comunicação à unidade de inspecção de jogos
com antecedência de três dias, poderão as concessionárias,
fora do horário de abertura dos casinos, dar às respectivas
dependências ou anexos utilização diferente daquela para
que estão destinados.

3. As concessionárias podem afectar dependências dos
casinos ou seus anexos a actividades de carácter comercial
ou industrial, devendo, para o efeito, solicitar autorização
ao serviço de inspecção de jogos o qual só poderá recusá-la
quando repute tais actividades incompatíveis com a
natureza turística e lúdica daqueles estabelecimentos.

4. As autorizações a que se referem os n.ºs 1 e 3
consideram-se tacitamente concedidas quando a entidade
competente não se pronunciar negativamente no prazo de
10 dias, no caso do primeiro, e de 20 dias, no caso do último.

5. As concessionárias só poderão ceder a terceiros as
dependências a que se refere o n.º 3 a título de mera
ocupação com carácter precário.

6. Da recusa da autorização a que se refere o n.º 3 cabe
recurso para o membro do Governo da tutela.

7. Para manifestações de reconhecido interesse público
pode o serviço de inspecção de jogos requisitar a utilização
de dependências ou anexos dos casinos, fora do seu horário
de abertura, mediante justa compensação dos inerentes
encargos da concessionária.

CAPÍTULO II

Das salas de jogos

Secção I

Em geral

Artigo 10.º

(Salas de jogos)

1. Os jogos de fortuna ou azar são explorados em salas
especialmente concebidas para a respectiva prática e
actividades inerentes, de modo a assegurar a lisura e a
honestidade do jogo, a concentração e a comodidade dos
jogadores.

2. As salas de jogos integram, por regra, os casinos,
mas o contrato de concessão pode prever a sua instalação
em estabelecimentos hoteleiros classificados com cinco
estrelas situados em zonas de jogo ou, a título excepcional,
em estabelecimentos hoteleiros classificados com cinco
estrelas situados fora das zonas de jogo, com natureza
meramente complementar em relação à actividade
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hoteleira  e apenas para os clientes hospedados, sempre de
modo independente do resto do edifício ou do
empreendimento.

3. O serviço de inspecção de jogos poderá autorizar:

a) A existência de salas reservadas a determinados
jogos e jogadores;

b) A instalação de salas mistas, com jogos
tradicionais e máquinas, em termos a definir,
no tocante ao tipo de jogos a praticar e à relação
entre o número de máquinas e de mesas de jogo
a instalar, em regulamento daquele serviço de
inspecção;

c) A instalação de máquinas nas salas de jogos
tradicionais.

4. Em caso de casino, fora da sala de jogos mas em locais
que tenham acesso reservado a maiores de 18 anos, poderão
ser exploradas máquinas de jogo de fortuna ou azar e o
bingo.

5. Os compartimentos da zona de serviço das salas de
jogos e respectivos acessos são interditos aos
frequentadores.

6. Nas salas de jogos, quando possível, devem ser
delimitadas zonas reservadas a não fumadores.

7. Da recusa da autorização a que se referem as alíneas
b) e c) do n.º 3 cabe recurso para o membro do Governo da
tutela.

8 - A execução, nas salas de jogos, de quaisquer obras
que não sejam de simples conservação carece de
autorização, a conceder pelo serviço de inspecção de jogos.

Secção II

Responsável pelas salas de jogos

Artigo 11.º

(Responsável  pelas salas de jogos)

1. As salas de jogos são dirigidas por um responsável
pelas salas de jogos.

2. Se as salas de jogos estiverem inseridas num casino,
o responsável pelas salas de jogos pode ser um membro da
direcção do casino ou, precedendo autorização do membro
do Governo da tutela, um adjunto da direcção, nomeado
nos termos do artigo 6.º para dirigir as salas de jogos.

3. Se as salas de jogos não estiverem integradas num
casino, o respectivo responsável será um dos
administradores da concessionária.

4. O responsável pelas salas de jogos não pode
desempenhar, cumulativamente, outras funções
executivas, com excepção da de administrador da
concessionária, nem funções cujo exercício incumba, nos
termos deste diploma, a qualquer categoria do pessoal dos
quadros das salas de jogos, salvo em casos de força maior.

5. Às nomeações dos substitutos do responsável pelas
salas de  jogos aplica-se o disposto no n.º 2.

6. O responsável pelas salas de jogos, ou um seu
substituto, deve permanecer no casino ou na sala durante
o período de funcionamento da sala de jogos e aquando das
operações de contagem das receitas dos jogos.

Artigo 12.º

(Competências do responsável pelas salas de jogos)

1. Quando as salas de jogos da concessionária não
estejam integradas num casino, compete ao responsável
pelas salas de jogos cumprir, com as necessárias
adaptações, as obrigações que caberiam à direcção do
casino, se existisse, tal como enunciadas no artigo 5.º.

2. Em qualquer caso, compete ao responsável pelas salas
de jogos:

a) Dirigir e controlar as salas de jogos, tomando as
decisões relativas à marcha das várias
operações, de acordo com as normas técnicas
dos jogos;

b) Assegurar o correcto funcionamento de todos os
equipamentos de jogo, instalações e serviços das
salas de jogos;

c) Assegurar a exacta escrituração da contabilidade
especial do jogo;

d) Informar, por escrito, a unidade de inspecção de
jogos sobre qualquer alteração à hora de
abertura das salas de jogos, nos termos previstos
no n.º 1 do artigo 16.º;

e) Prestar aos funcionários da unidade de inspecção
de jogos as informações e esclarecimentos que
por estes lhe sejam solicitados, facultando-lhes
prontamente os livros e documentos da
contabilidade especial do jogo;

f) Velar pelo rigoroso cumprimento, por parte dos
empregados das salas de jogos, dos deveres que
a lei e os regulamentos lhes impõem;

g) Manter a disciplina nas salas de jogos e zelar pelo
seu bom nível social e turístico;

h) Zelar pela disciplina e cumprimento dos
condicionamentos legais impostos para o
funcionamento das salas de treino;

i) Exercer outras competências que lhe sejam
cometidas pela lei.

3. É ainda obrigação do responsável pelas salas de jogos
remeter à unidade de inspecção de jogos:

a) Antes da abertura das salas de jogos, indicação
do número de bancas e de máquinas ou de
grupos de máquinas a funcionar, bem como o
respectivo capital inicial, nos jogos em que ele
deva existir, e sempre que pretenda alterar
aquele número ou o valor desse capital;

b) Diariamente um mapa com indicação;

i. Dos jogos bancados que funcionaram na véspera,
do capital inicial, dos reforços efectuados e do
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numerário existente no final em cada banca, bem
como do  numerário existente no final nas caixas
e do computo dos lucros ou dos prejuízos
verificados;

ii. Das máquinas que funcionaram na véspera,
respectivos números e lucros ou prejuízos;

iii. Do número de mesas dos jogos não bancados e
das respectivas receitas que hajam sido cobradas
dos pontos;

iv.  Dos montantes das gratificações destinadas
ao pessoal;

v. Das importâncias que revertem para o Instituto
Cabo-Verdiano de Menores;

c) Até ao segundo dia de cada mês, e em relação ao
mês anterior, um mapa donde constem os
elementos indicados na alínea b) do presente
número devidamente agregados.

Secção III

Acesso às salas de jogos e funcionamento

Artigo 13.º

(Acesso às salas de jogos)

O acesso às salas de jogos é reservado, nos termos do
disposto na lei que estabelece o regime jurídico da
exploração de jogos de fortuna ou azar, podendo a
concessionária condicioná-lo à obtenção de um cartão de
acesso ou documento equivalente, ou à apresentação de
documento de identificação.

Artigo 14.º

Controlo do acesso às salas de jogos

1. As concessionárias manterão, durante todo o tempo
em que se mantiverem abertas as salas de jogos, um
serviço de portaria, devidamente apetrechado e dotado com
pessoal competente, preparado para a identificação dos
indivíduos que as pretendam frequentar e para a
fiscalização das respectivas entradas.

2. Se isso for norma da concessionária, os porteiros das
salas de jogo solicitam aos frequentadores a apresentação
do cartão ou documento de acesso, por forma bem visível,
ou a exibição de documento de identificação civil, de
residência ou permanência no estrangeiro ou de viagem.

3. A entrada e permanência nas salas de máquinas e
nas salas de jogo do bingo pode igualmente ser condicionada
à posse de um dos documentos de identificação referidos
no número anterior.

4. Em qualquer caso, os porteiros das salas dos números
2 e 3 solicitam a exibição de documento de identificação
quando a aparência do frequentador for de molde a suscitar
dúvidas sobre a sua maioridade ou quando houver a
suspeita de que ele se inclui numa das categorias de pessoas
a quem o acesso à sala de jogos é vedada.

5. O acesso às salas de máquinas é ainda condicionado
à observância da lotação máxima fixada para essas salas
pelo serviço de inspecção de jogos, sob proposta da
concessionária.

Artigo 15.º

(Avisos)

1. À entrada das salas de jogos serão afixados avisos,
em caracteres legíveis:

a) Indicando o período de abertura ao público das
referidas salas;

b) Inserindo a tabela de preços dos cartões de acesso
às mesmas salas, no caso de serem exigidos;

d) Transcrevendo o disposto na lei sobre restrições de
acesso às salas de jogos, expulsão e proibição de
acesso.

2. Junto ou sobre cada mesa de jogo será igualmente
afixado aviso onde se indique o número da mesa, o capital
em giro inicial, o mínimo de aposta e o seu máximo, em
cada uma das diferentes marcações possíveis.

Artigo 16.º

(Período de abertura das salas de jogos)

1. As salas de jogos estão abertas ao público até doze
horas por dia, num período compreendido entre as 15 horas
de cada dia e as 6 horas do dia seguinte, a definir pela
concessionária, a qual, para o efeito, deverá comunicar ao
serviço de inspecção de jogos o horário escolhido com 60
dias de antecedência.

2. A direcção do casino pode solicitar ao serviço de
inspecção de jogos, com antecedência mínima de 15 dias,
autorização para alargar o período de abertura máximo
referido no n.º 1 quando no decurso do período de
alargamento se pretendam praticar apenas jogos não
bancados.

3. O serviço de inspecção de jogos quando conceda a
autorização prevista no número anterior, determinará os
serviços inerentes às salas de jogos que devem permanecer
em funcionamento.

Artigo 17.º

Encerramento das salas de jogos

1. As salas de jogos só poderão ser encerradas antes do
horário que esteja em vigor, mediante prévia comunicação
à unidade de inspecção de jogos, nos seguintes casos:

a) Quando não haja jogadores na sala;

b) Quando num período de 10 minutos nenhum dos
jogadores presentes haja feito qualquer aposta.

2. Ao atingir-se a hora determinada para encerramento
das salas de jogos, far-se-á ouvir um sinal sonoro, após o
qual só poderá ser anunciada mais uma única jogada.

3. Nas salas de máquinas, o sinal sonoro será feito ouvir
cinco minutos antes da hora determinada para o
encerramento.

Artigo 18.º

Equipamento de vigilância e controlo

1. As salas de jogos são dotadas de equipamento
electrónico de vigilância e controlo, autorizado pelo serviço
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de inspecção de jogos, como medida de protecção e
segurança de pessoas e bens.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, não é
permitido nas salas de jogos, durante o período de abertura
ao público destas, fazer uso de aparelhos de registo e
transmissão de dados, de imagem ou de som.

3. As gravações de imagem ou som feitas através do
equipamento de vigilância e controlo previsto neste artigo
destinam-se exclusivamente à fiscalização das salas de
jogos, seus acessos e instalações de apoio, sendo proibida a
sua utilização para fins diferentes e obrigatória a sua
destruição pela concessionária no prazo de 30 dias, salvo
quando, por conterem matéria em investigação ou
susceptível de o ser, se devam manter por mais tempo,
circunstância em que serão imediatamente entregues à
unidade de inspecção de jogos, acompanhadas de relatório
sucinto sobre os factos que motivaram a retenção, só
podendo ser utilizadas nos termos da legislação penal e do
processo penal.

4. Sem prejuízo do disposto do número anterior, a
unidade de inspecção de jogos pode visionar as gravações
de imagem ou de som efectuadas pela concessionária
quando o entenda conveniente.

5. As concessionárias devem criar um quadro de
operadores obrigados ao sigilo profissional devidamente
habilitados para proceder a todas as operações do sistema,
por forma a assegurar uma fiscalização eficaz e regular
dos sectores vigiados.

6. Nos locais que se encontrem sob vigilância é
obrigatória a afixação, em local bem visível, de um aviso
com os seguintes dizeres: ‘Para sua protecção este local
encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de
televisão, procedendo-se à gravação de imagens e som.

Secção IV

Do pessoal das concessionárias afecto às salas de jogos

Artigo 19.º

(Pessoal dos quadros das salas de jogos)

1. As profissões e categorias do pessoal dos quadros das
salas de jogos, bem como os respectivos conteúdos
funcionais, são os constantes de um regulamento interno
aprovado pela concessionária após parecer favorável do
serviço de inspecção de jogos, o qual velará por uma
uniformização razoável entre as concessionárias.

2. A concessionária deve dotar os quadros de pessoal
das salas de jogos por forma a assegurar o regular
funcionamento de todos os serviços, nos termos legal e
contratualmente definidos.

3. Sempre que o serviço de inspecção de jogos considere
que o disposto no número anterior não está a ser cumprido,
deverá notificar a respectiva concessionária para, no prazo
de 15 dias, alterar o quadro de pessoal, nos termos
determinados por aquele serviço, ou fazer prova de que o
funcionamento dos serviços está a ser efectuado nos termos
legal e contratualmente estipulados.

4. O serviço de inspecção de jogos quando, após a
diligência a que se refere o n.º 3, considere violado o disposto
no n.º 2, fixará um prazo de 15 dias para que o quadro de
pessoal seja alterado, nos termos previstos no primeiro
daqueles números.

5. A nenhum empregado das empresas concessionárias,
ainda que prestando serviço fora da sala de jogos, poderá
ser atribuída a designação de inspector ou sub-inspector,
acompanhada ou não de qualquer qualificativo.

Artigo 20.º

(Gratificações)

Aos empregados dos quadros das salas de jogos é
permitido aceitar as gratificações que, espontaneamente,
lhes sejam dadas pelos frequentadores, nos termos
definidos pela lei que estabelece o regime jurídico da
exploração de jogos de fortuna ou azar.

Artigo 21.º

(Outros empregados que prestam serviço nas salas de
jogos)

1. Sem que façam parte dos quadros das salas de jogos,
mediante solicitação das concessionárias a unidade de
inspecção de jogos poderá autorizar a admissão nas
mesmas salas de outros empregados, sejam ou não da
concessionária, que ali assegurem a execução de tarefas
necessárias.

2. A unidade de inspecção de jogos poderá revogar a
autorização concedida ao abrigo do número anterior quando
se torne inconveniente a presença daquele pessoal nas
referidas salas.

Artigo 22.º

(Segredo profissional)

Todos os empregados que prestam serviço nas salas de
jogos devem guardar segredo sobre informações que
obtenham por via do exercício das suas funções, excepto
quanto a autoridades judiciais ou a inspectores do serviço
de inspecção de jogos, no exercício das respectivas
competências, com observância dos limites constitucionais
e legais.

Artigo 23.º

(Deveres dos empregados que prestam serviço nas salas
de jogos)

Todos os empregados que prestam serviço nas salas de
jogos são especialmente obrigados a:

a) Cumprir e fazer cumprir, na parte que lhes
respeita, as disposições legais e os regulamentos
emitidos pelo serviço de inspecção de jogos
relativos à exploração e à prática do jogo e ao
exercício da sua profissão que lhes forem
notificados nos termos previstos na alínea b) do
artigo 5.º;

b) Exercer as suas funções com zelo, diligência e
correcção, usando de urbanidade para com os
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frequentadores, superiores hierárquicos,
funcionários do serviço de inspecção de jogos e
colegas;

c) Cuidar da sua boa apresentação pessoal e usar,
quando em serviço, o trajo aprovado pela
concessionária, o qual, com excepção de um
pequeno bolso exterior de peito, não poderá ter
quaisquer bolsos.

Artigo 24.º

(Actividades proibidas aos empregados que prestam
serviço nas salas de jogos)

1. A todos os empregados que prestam serviço nas salas
de jogos é proibido:

a) Tomar parte no jogo, directamente ou por interposta
pessoa;

c) Fazer empréstimos nas salas de jogos ou em
outras dependências ou anexos dos casinos;

d) Ter em seu poder fichas de modelo em uso nas
salas de jogos para a prática de jogos e dinheiro
ou símbolos convencionais que o representem
cuja proveniência ou utilização não possam ser
justificadas pelo normal funcionamento do jogo;

e) Ter participação, directa ou indirecta, nas receitas
do jogo;

f) Solicitar gratificações ou manifestar o propósito
de as obter.

2. Para os efeitos do disposto na alínea d) do número
anterior, não se considera participação nas receitas do jogo
a atribuição de retribuição variável em função das receitas
brutas do jogo apuradas pela respectiva entidade patronal.

3. Além dos previstos no artigo 18.º, as concessionárias
podem utilizar quaisquer outros meios para fiscalizar o
cumprimento do disposto no n.º 1.

Secção V

Da prática dos jogos nas salas de jogos

Artigo 25.º

(Preparativos da abertura dos jogos)

Antes da abertura das salas de jogos, a concessionária
comunica à unidade de inspecção de jogos, através do
responsável pelas salas de jogos, as indicações enunciadas
na alínea a) do n.º 3º do artigo 12.º

Artigo 26.º

(Abertura suplementar de jogos)

Sempre que os jogadores presentes nas salas de jogos
não tenham condições de comodidade indispensáveis à
prática do jogo, o responsável pelas salas de jogos deve
providenciar para que sejam abertas à exploração as
necessárias salas, bancas e máquinas ou grupos de
máquinas, dando imediato conhecimento dessa abertura
à unidade de inspecção de jogos.

Artigo 27.º

(Imposição de abertura de jogos)

1. Verificando-se o condicionalismo referido no artigo
anterior e no caso de o responsável pelas salas de jogos
não promover a abertura conveniente, compete ao serviço
de inspecção de jogos determiná-la por escrito, o que deve
fazer sempre que isso lhe pareça necessário.

2. A determinação para a abertura à exploração de salas,
bancas, máquinas ou grupos de máquinas referirá o
número considerado indispensável no momento para
garantir a comodidade dos jogadores.

Artigo 28.º

(Reforços)

1. O capital em giro inicial estabelecido para a abertura
das bancas poderá ser acrescido com os reforços necessários
ao seu funcionamento.

2. Os reforços a que este artigo se refere, de valor igual
ao do capital em giro inicial das bancas a que se destinam,
devem, antes de entrar em circulação, ser estendidos sobre
a mesa e contados pelo pagador, que anunciará, em voz
alta, o valor respectivo.

3. Cada banca terá uma caderneta de reforços, com o
número que lhe corresponde, com original e duplicado, onde
serão lançados os reforços que nela se efectuem, devendo o
duplicado ser destacado do livro e ficar sobre a banca.

4. A efectivação de reforços só é obrigatória se o valor
das fichas existentes na banca for insuficiente para
pagamento integral das importâncias que os jogadores
hajam ganho.

5. As bancas cujo encerramento haja sido motivado por
insuficiência de capital não poderão voltar a funcionar no
decurso da sessão, ainda que o responsável pela sala de
jogos se proponha reforçá-las.

Artigo 29.º

(Composição das mesas de jogo)

O capital em giro inicial de cada banca deve ser
constituído por uma colecção de fichas de vários valores,
em quantidade tal que torne dispensável, tanto quanto
possível, a realização de trocos com a caixa vendedora
durante o seu funcionamento.

Artigo 30.º

(Máximos e mínimos de aposta)

1. As concessionárias fixam os valores mínimos e
máximos das apostas.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os
valores máximos das apostas nos jogos bancados são
fixados em função do capital em giro inicial, não podendo,
porém, aqueles exceder, relativamente a cada uma das
marcações que seja possível efectuar, por cada jogador,
importância da qual resulte que o valor do prémio,
acrescido do valor da aposta, exceda 5,5% do capital em
giro inicial da respectiva banca.
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3. Nas salas mistas, os valores mínimos de aposta não
podem exceder o quíntuplo do valor mais elevado das
apostas simples praticadas na sala de máquinas, aprovado
pelo serviço de inspecção de jogos.

4. No jogo do black-jack/21, a duplicação da importância
apostada, permitida quando os valores das duas primeiras
cartas totalizem 9, 10 ou 11, não é limitada pelo disposto
na parte final do n.º 2.

5. O serviço de inspecção de jogos pode autorizar a
exploração de jogos bancados cujas regras prevejam, em
substituição dos máximos de aposta individuais e por
chance previstos no n.º 2, a fixação do montante máximo
de prémios a suportar pelo capital da banca em cada golpe.

6. As concessionárias deverão comunicar ao serviço de
inspecção de jogos, com oito dias de antecedência, os valores
que vierem a estabelecer ao abrigo do disposto do n.º 1.

Artigo 31.º

(Obrigatoriedade de utilização de dinheiro em espécie)

1. Os jogos só podem praticar-se com a utilização efectiva
de escudos.

2. O dinheiro pode ser substituído por símbolos
convencionais que o representem, de acordo com as regras
dos jogos, nomeadamente por fichas ou cartões.

3. Às concessionárias compete, sob a autorização do
serviço de inspecção de jogos, emitir e lançar em circulação
as fichas que se tornem necessárias para o funcionamento
dos jogos, cabendo-lhes garantir o respectivo reembolso.

Artigo 32.º

(Empréstimos)

1. Nas salas de jogos ou em dependências ou anexos dos
casinos é proibido fazer empréstimos em dinheiro ou por
qualquer outro meio.

2. Não são consideradas empréstimos as importâncias
reunidas por jogadores que, de acordo com os usos,
constituam um fundo comum destinado a ser posto em
jogo por um deles.

Artigo 33.º

(Caixa vendedora)

1. A troca do dinheiro por fichas deve efectuar-se em
caixa a esse fim destinada – caixa vendedora -, por
intermédio de ficheiros volantes, dotados de um valor em
fichas previamente fixado pelo responsável pela sala de
jogos e comunicado à unidade de inspecção de jogos, ou
nas mesas de jogo, com observância, neste último caso, de
regulamento a aprovar, para o efeito, pelo serviço de
inspecção de jogos.

2. Sempre que se torne necessário, os ficheiros volantes
poderão efectuar a troca do dinheiro que tenham realizado
na caixa vendedora onde a sua dotação foi constituída.

3. É obrigatória a existência de conta corrente entre a
caixa vendedora e os ficheiros volantes que nela se tenham
abastecido.

4. Em todas as salas de jogos dos casinos podem ainda
ser utilizados cartões bancários, correndo por conta do
jogador os encargos bancários efectivos da operação, bem
como ordens de pagamento nominativas (vouchers), em
termos a afixar pela concessionária junto da caixa
compradora, que deverão ser comunicados à unidade de
inspecção de jogos com a antecedência de oito dias.

5. Em todas as salas de jogos poderá também funcionar
equipamento que permita a movimentação por meios
automáticos das contas bancárias dos jogadores.

Artigo 34.º

(Troca de fichas por cheques)

1. As concessionárias podem manter nas salas de jogos
um serviço destinado à troca de fichas por cheques,
nominativos ou ao portador, sacados sobre contas de
pessoas singulares para cujo movimento seja bastante a
assinatura do frequentador ou sacados por concessionária.

2. A aceitação de cheques não é obrigatória.

3. As concessionárias devem registar a operação em livro
próprio.

4. Os cheques trocados devem apresentar-se preenchidos
e corresponder, cada um, a uma única entrega de fichas
de valor igual ao do cheque.

5. Os cheques referidos nos números anteriores podem,
quando não sacados por concessionária, ser inutilizados
na partida em que foram aceites, por forma a não poderem
ser de novo utilizados, devendo as concessionárias, no acto,
efectuar no livro de registo o correspondente averbamento.

6. As concessionárias são obrigadas a apresentar em
instituição bancária no prazo de 8 dias os cheques não
inutilizados, devendo efectuar no respectivo livro de registo
o correspondente averbamento e arquivar os documentos
bancários comprovativos do seu crédito em conta ou
pagamento.

7. Se os cheques forem devolvidos por falta de provisão,
anotar-se-á esse facto no livro de registo, somente então se
seguindo o uso pela concessionária dos meios legais para
efectuar a cobrança.

Artigo 35.º

(Fiscalização das operações)

Todas as operações de registo previstas no n.º 5 do artigo
33.º e nos n.ºs 1 a 6 do artigo 34.º, bem como todos os
documentos comprovativos, serão conferidos pelos
inspectores da unidade de inspecção de jogos.

Artigo 36.º

(Operações cambiais)

1. É permitida a instalação em local anexo à sala de
jogos de um serviço da concessionária destinado à
realização das operações cambiais nos termos da lei geral
quando as mesmas se destinem à liquidação da compra,
por frequentadores, de fichas para jogar.
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2. As concessionárias que pretendam fazer uso da
faculdade prevista no número anterior deverão comunicá-
lo à unidade de inspecção de jogos com 10 dias de
antecedência.

Artigo 37.º

(Caixa compradora)

1. Nas salas de jogos haverá uma caixa compradora de
fichas, destinada à troca por dinheiro das fichas na posse
dos jogadores, das que hajam sido por estes dadas, a título
de gratificação, aos empregados das mesmas salas e
daquelas que se destinarem à assistência.

2. As concessionárias podem trocar por cheques seus as
fichas na posse dos jogadores ou com elas inutilizar cheques
destes, devendo manter um registo completo sobre os
cheques emitidos, o qual deverá incluir, designadamente,
a identificação do seu beneficiário.

3. A caixa compradora deve ter sempre em cofre, no
início de cada sessão, a importância que for determinada
pelo serviço de inspecção de jogos, ouvidas as
concessionárias e tendo em conta o movimento das salas
de jogos.

4. O serviço de inspecção de jogos pode autorizar que
parte da importância referida no número anterior se
encontre em depósito bancário imediatamente mobilizável.

5. Na caixa compradora poderá ainda funcionar o serviço
destinado à realização de operações cambiais a que alude
o artigo anterior.

Artigo 38.º

(Caixa única)

O serviço de inspecção de jogos pode autorizar que as
operações previstas para as caixas compradora e vendedora
sejam feitas numa única caixa quando as condições das
salas de jogos o permitam sem inconvenientes.

Artigo 39.º

(Importâncias destinadas à acção social)

1. As importâncias ou fichas encontradas no chão,
deixadas sobre as mesas ou abandonadas no decurso da
partida e cujo dono não seja possível determinar serão logo
entregues ao responsável pela sala de jogos, devendo os
valores correspondentes ser entregues ao Instituto Cabo-
verdiano de Menores até ao dia 15 de cada mês, em relação
aos valores referentes ao mês anterior, mediante depósito
bancário.

2. Igual destino será dado às importâncias das paradas
em divergência quando, não sendo possível identificar o
verdadeiro dono, os litigantes não cheguem a acordo até
ao momento de se iniciar o golpe seguinte.

3. O montante das paradas abandonadas é constituído
pela importância da aposta inicial, acrescida dos ganhos
acumulados até ao momento em que, ao procurar
individualizar-se o seu dono, se conclua que, efectivamente,
aquelas importâncias estão abandonadas.

4. Caso o legítimo proprietário de alguma das
importâncias ou fichas a que alude o n.º 1 se faça

reconhecer e prove o seu direito até ao fim da partida,
deverão as mesmas ser-lhe entregues.

5. O disposto neste artigo é aplicável a situações idênticas
que se verifiquem nas salas privativas de máquinas e de
jogo do bingo.

6. Diariamente e em relação ao dia anterior, o
responsável pelas salas de jogos enviará à unidade de
inspecção de jogos no casino mapa donde constem:

a) As importâncias encontradas no chão;

b) O valor das fichas abandonadas, com a indicação
do respectivo local;

c) A importância das paradas que não foram pagas
por divergência verificada entre os jogadores,
com a indicação da respectiva banca.

Artigo 40.º

(Utilização de material de jogo)

1. Só é permitida a utilização de material e utensílios
para a prática dos jogos de fortuna ou azar nas salas de
jogos e nas salas de treino autorizadas pelo serviço de
inspecção de jogos.

2. O material e utensílios referidos no número anterior
devem estar sempre acondicionados por forma a não
poderem ser utilizados indevidamente.

Artigo 41.º

(Material de jogo)

O fabrico, a exportação, a importação, a venda e o
transporte de material e utensílios caracterizadamente
destinados à exploração de jogos de fortuna ou azar carecem
de autorização do serviço de inspecção de jogos.

CAPÍTULO III

Disposição final

Artigo 42.º

(Suspensão do funcionamento)

Quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, o
membro do Governo da tutela pode ordenar ou autorizar a
suspensão do funcionamento das salas de jogo e de outras
dependências ou anexos dos casinos por período
determinado.
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