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3. Na ponderação sobre se deve conceder a licença
especial, o membro do Governo da tutela toma em
consideração, designadamente, os seguintes factores:

a) O interesse turístico associado à atribuição da
licença;

b) O potencial benefício financeiro que daí pode advir
para o Estado ou para entidades de interesse
público, bem como outros benefícios de natureza
material;

c) O número de licenças já atribuídas, em particular
na zona em causa;

d) A idoneidade e a experiência do requerente;

e) A segurança e tranquilidade das populações;

f) A existência ou não de casinos ou salas de jogos
nas proximidades;

g) O universo de potenciais clientes;

h) As garantias apresentadas pelos requerentes
sobre a estrita aplicação da lei.

Artigo 64.º

(Forma)

A licença especial é atribuída através de despacho,
publicado na III série do Boletim Oficial.

Artigo 65.º

(Conteúdo do despacho de atribuição)

1. Cada licença especial tem a duração máxima de três
anos, prorrogáveis por iguais períodos.

2. Em cada licença especial é fixada a compensação
devida ao Estado e as condições gerais a serem observadas
pelo beneficiário da licença, designadamente as suas
obrigações, sem prejuízo da aplicação, com as necessárias
adaptações, das regras vigentes para as concessões.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros

José Maria Pereira Neves - João Pereira Silva

Promulgado em 21 de Outubro de 2005

Publique-se

O Presidente da República, PEDRO VERONA
RODRIGUES PIRES

Referendado em 24 de Outubro de 2005

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

 Decreto-Lei nº 73/2005

de 7 de Novembro

As modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar são
tratados, em termos que carecem na actualidade, de
profunda actualização, nos artigos 43º, 44º e 56º do Decreto-
Lei nº 48.912, de 18 de Março de 1969, no 48.912, de 18 de
Março de 1969, tornados extensivos à então Colónia de
Cabo Verde pela Portaria nº 517/70, de 16 de Outubro,

Com o presente diploma reformula-se o regime das
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar e outras
formas de jogo, que se definem como jogos oferecidos ao
público em geral em que a expectativa de ganho reside
conjuntamente na sorte e perícia do jogador, ou somente
na sorte. É o caso, designadamente, das rifas, tômbolas,
sorteios, concursos publicitários, concursos de
conhecimentos e passatempos.

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

Artigo 1.º

Objecto

O presente diploma tem por objecto estabelecer as
modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar e outras
formas de jogo.

Artigo 2.º

Modalidades afins do jogo de fortuna ou azar
e outras formas de jogo

1. Modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar são as
operações oferecidas ao público em que a expectativa de
ganho reside conjuntamente na sorte e perícia do jogador,
ou somente na sorte, e que atribuem como prémios bens
com valor económico.

2. São abrangidos pelo disposto no número anterior,
nomeadamente, rifas, tômbolas, sorteios, concursos
publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos.

3. Sempre que qualquer modalidade afim do jogo de
fortuna ou azar ou outras formas de jogo atinjam tal
incremento público que ponham em perigo os bons
costumes, ou esteja em causa a honestidade dos respectivos
resultados, o membro do Governo responsável pela
segurança interna, após parecer ou mediante solicitação
do membro do Governo que tutela a exploração de jogos de
fortuna ou azar, toma as medidas convenientes à protecção
dos interesses ofendidos, reprimindo ou restringindo a
exploração e prática de tais modalidades.

Artigo 3.º

Condicionantes

1. A exploração de modalidades afins do jogo de fortuna
ou azar e outras formas de jogo referidas no artigo anterior
fica dependente de autorização do membro do Governo
responsável pela segurança interna, após parecer do
membro do Governo que tutela os jogos de fortuna ou azar.
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2. O membro do Governo responsável pela segurança
interna fixa, em cada caso, as condições de exploração que
tiver por convenientes e determina o respectivo regime de
fiscalização.

3. Quando haja emissão de bilhetes, a autorização é
sempre condicionada à aplicação do correspondente lucro
líquido a fins de assistência ou outros de interesse público.

Artigo 4.º

Proibições

1. Não é permitida a exploração de qualquer modalidade
afim do jogo de fortuna ou azar e outras formas de jogo
referidas no artigo 2.º por entidades com fins lucrativos,
salvo os concursos de conhecimentos, passatempos ou
outros, organizados por jornais, revistas, emissoras de
rádio ou de televisão, e os concursos publicitários de
promoção de bens ou serviços.

2. Os concursos excepcionados no número anterior não
poderão ocasionar qualquer dispêndio para o jogador que
não seja o do custo normal de serviços públicos de correios
e de telecomunicações, sem qualquer valor acrescentado,
ou do custo do jornal ou revista, com comprovada
publicação periódica há mais de um ano, cuja expansão se
pretende promover, ou ainda do custo de aquisição dos
produtos ou serviços que se pretende reclamar.

3. As modalidades afins do jogo de fortuna ou azar e
outras formas de jogo referidas no artigo 2.º não podem
desenvolver temas característicos dos jogos de fortuna ou
azar, nomeadamente o póquer, frutos, campainhas, roleta,
dados, bingo, lotaria de números ou instantânea, totobola
e totoloto, nem substituir por dinheiro ou fichas os prémios
atribuídos.

Artigo 5.º

Jogos de perícia e aparelhos de venda de produtos

1. Não é permitida a exploração de quaisquer máquinas
cujos resultados dependam exclusiva ou fundamentalmente
da perícia do jogador e que atribuam prémios em dinheiro,
fichas ou coisas com valor económico, mesmo que
diminuto, salvo o prolongamento gratuito da utilização da
máquina face à pontuação obtida, regendo-se as máquinas
de diversão por legislação específica.

2. Os aparelhos destinados à venda de produtos, nos
quais a importância despendida deve corresponder ao valor
comercial desses produtos, não podem, por qualquer
processo e com ou sem acréscimo de preço, atribuir prémios
em dinheiro, fichas ou coisas com valor económico.

Artigo 6.º

Contra-ordenações

1. Constituem contra-ordenações, puníveis com coima
de 50 000$00 a 500 000$00, as violações ao disposto nos
artigos 4.º e 5.º.

2. Quando as contra-ordenações a que se refere o número
anterior forem praticadas por pessoas colectivas, os

montantes mínimos e máximos das correspondentes
coimas aplicáveis elevam-se, respectivamente, a
500.000$00 e 5.000.000$00.

3. Os aparelhos e utensílios utilizados na prática das
contra-ordenações a que se refere o n.º 1, bem como as
importâncias obtidas por via da prática de tais infracções,
podem ser apreendidos, a título de sanção acessória.

4. Pode ser determinada, como sanção acessória, a
interdição, até seis meses, do exercício de quaisquer
actividades nos estabelecimentos em que se hajam
promovido ou realizado operações relativas a modalidades
afins do jogo de fortuna ou azar e a outras formas de jogo
a que se refere o artigo 2.º

Artigo 7.º

Competência

1. O membro do Governo responsável pela segurança
interna pode delegar as competências atribuídas pelo
presente decreto-lei.

2. Compete às autoridades policiais autuantes a
instrução dos processos contra-ordenacionais, sendo o
serviço de inspecção de jogos o serviço técnico consultivo e
pericial daquelas autoridades nestas matérias.

Artigo 8º

Revogação

São revogados os artigos 43º, 44º e 59º do Decreto-Lei nº
48.912, de 18 de Março de 1969, tornados extensivos à
então Colónia de Cabo Verde pela Portaria nº 517/70, de
16 de Outubro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - Júlio Lopes Correia - João
Pereira Silva

Promulgado em 21 de Outubro de 2005

Publique-se

O Presidente da República, PEDRO VERONA
RODRIGUES PIRES

Referendado em 24 de Outubro de 2005

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

–––––––o§o–––––––

CHEFIA DO GOVERNO

–––––––

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho nº 29/2005

Nos termos do nº 1 dos artigos 6º e 19º e do nº 3 do artigo
7º, todos do Decreto-Lei nº 59/2005, de 19 de Setembro,
aprovo os modelos de impressos referidas nos citados
normativos e que vão em anexo ao presente despacho.

Gabinete do Primeiro-Ministro, na Praia, aos 26 de
Setembro de 2005. – O Primeiro-Ministro, José Maria
Pereira Neves.


