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Artigo 11.o

Contra-ordenações

1 — Constituem contra-ordenações:

a) A promoção, organização ou exploração, por
via electrónica, dos jogos sociais do Estado pre-
vistos no artigo 1.o, com violação do regime de
exclusivo estabelecido no artigo 2.o, bem como
a emissão, distribuição ou venda de bilhetes vir-
tuais e a publicitação da realização dos sorteios
respectivos, quer estes ocorram ou não em ter-
ritório nacional;

b) A promoção, organização ou exploração, por
via electrónica, de lotarias ou outros sorteios
similares à Lotaria Nacional ou à Lotaria Ins-
tantânea, com violação do regime de exclusivo
estabelecido no artigo 2.o, bem como a emissão,
distribuição ou venda de bilhetes virtuais e a
publicitação da realização dos sorteios respec-
tivos, quer estes ocorram ou não em território
nacional;

c) A angariação, por via electrónica, de apostas
sobre os números dos sorteios da Lotaria Nacio-
nal não emitidos pelo Departamento de Jogos
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, bem
como a subdivisão electrónica de fracções da
Lotaria Nacional;

d) A realização de sorteios publicitários ou pro-
mocionais de instituições, bens ou serviços, de
qualquer espécie, que habilitem a um prémio
em dinheiro ou coisa com valor económico supe-
rior a E 25, explorados electronicamente sob a
forma de rifas numeradas ou outros sorteios de
números sobre os resultados dos sorteios da
Lotaria Nacional, Totoloto, Totobola, Totogolo
e JOKER e Lotaria Instantânea, sob a forma
de bilhetes virtuais, que atribuam imediata-
mente o direito a um prémio ou à possibilidade
de ganhar um prémio;

e) A introdução, a venda e ou a distribuição elec-
trónica dos suportes de participação em jogos
estrangeiros similares aos identificados no
artigo 1.o, a angariação electrónica de apostas
para os referidos jogos, ainda que em bilhetes
virtuais diferentes dos permitidos nos países a
que respeitem, bem como a publicidade ou qual-
quer outra forma de prestação de serviços rela-
tiva à exploração de jogos estrangeiros por via
electrónica, incluindo a divulgação regular e
periódica dos resultados dos sorteios respec-
tivos;

f) A participação por via electrónica em sorteios
de lotaria, jogos de Lotaria Instantânea, con-
cursos de apostas mútuas ou sorteios idênticos
realizados com violação do regime de exclusivo
estabelecido no artigo 2.o, cuja exploração seja
punível nos termos das alíneas a), b), c) e d);

g) A participação a partir do território nacional,
em lotarias, jogos de Lotaria Instantânea ou em
concursos de apostas mútuas ou sorteios simi-
lares estrangeiros, cuja exploração seja punível
nos termos da alínea e).

2 — A tentativa é punível.
3 — A negligência é punível.

Artigo 12.o

Coimas

1 — As contra-ordenações previstas nas alíneas a),
b) e d) do n.o 1 do artigo anterior são puníveis com
coima não inferior a E 500 nem superior ao triplo do
presumível valor global angariado com a organização
do jogo, quando mais elevado que aquele limite, até
ao máximo de E 3740 para pessoas singulares e coima
mínima não inferior a E 2000, nem superior ao triplo
do presumível valor global angariado com a organização
do jogo, quando mais elevado que aquele limite, num
montante máximo de E 44 890 para pessoas colectivas.

2 — A contra-ordenação prevista na alínea c) do n.o 1
do artigo anterior é punível com coima mínima de E 500
e máxima até ao triplo do montante angariado com a
exploração do jogo num máximo E 3740 para pessoas
singulares e coima mínima de E 2000 e máxima até ao
triplo do montante angariado com a exploração do jogo
num máximo de E 44 890 para pessoas colectivas.

3 — A contra-ordenação prevista na alínea e) do n.o 1
do artigo anterior é punida com coima não inferior a
E 1000, nem superior ao triplo do presumível valor total
das operações referidas, até ao limite máximo de E 3740
para pessoas singulares e coima não inferior a E 2500,
nem superior ao triplo do presumível valor total das
referidas operações, até ao limite máximo de E 44 890
para pessoas colectivas.

4 — As contra-ordenações previstas nas alíneas f) e
g) do n.o 1 do artigo anterior são puníveis com coima
não inferior a E 75 ou ao dobro do valor da aposta,
quando mais elevado do que aquele valor, até ao limite
máximo de E 250.

5 — Na determinação da medida da coima deve aten-
der-se, nomeadamente, ao lucro que, directa ou indi-
rectamente, o promotor do jogo esperava obter com
o recurso ao mesmo, em termos de numerário arre-
cadado ou em termos de aumentos de vendas.

6 — Os montantes mínimos e máximos são reduzidos,
respectivamente, em um terço e em metade em caso
de negligência.

Artigo 13.o

Sanções acessórias

1 — Como sanções acessórias das contra-ordenações
estabelecidas nas alíneas a) a g) do n.o 1 do artigo 11.o
poderão ser determinados, no todo ou em parte, a perda
de bens, incluindo equipamentos técnicos, meios de
transporte ou valores utilizados para a perpetração da
infracção ou resultantes desta, incluindo os destinados
a prémios ou que como tal hajam sido distribuídos, bem
como o encerramento do estabelecimento onde tal acti-
vidade se realize e cujo funcionamento esteja sujeito
a autorização ou licenciamento de autoridade adminis-
trativa e a interdição de exercício de qualquer actividade
relativa aos jogos sociais do Estado durante um período
máximo de dois anos, nos termos do Decreto-Lei
n.o 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decre-
to-Lei n.o 244/95, de 14 de Setembro.

2 — Quando entre o material apreendido se verifique
existir direito a prémio, o mesmo deverá ser recebido,
integrando o valor dos bens apreendidos.

Artigo 14.o

Processo e competência contra-ordenacional

1 — Compete à Direcção do Departamento de Jogos,
no âmbito das suas atribuições, a apreciação e aplicação


