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titular ou titulares do respectivo órgão de gestão, devendo juntar-
-se ainda cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva e
dos respectivos estatutos.

Artigo 5.º

Emissão de licença para a realização de leilões

A licença emitida fixará as condições que tenham sido definidas
ou impostas no licenciamento, bem como o local e horário em
que se realizará o leilão.

Artigo 6.º

Comunicação às forças de segurança

Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os efeitos
convenientes, às forças policiais que superintendam no território.

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 7.º

Taxas

Pela prática dos actos referidos no presente Regulamento, bem
como pela emissão das respectivas licenças, são devidas as seguin-
tes taxas:

a) Licença para realização de leilões em lugares públicos:

I) Sem fins lucrativos, cada — 5 euros;
II) Com fins lucrativos, cada — 30 euros.

Artigo 8.º

Contra-ordenações

1 — Constituem contra-ordenações:

a) A realização de leilões sem licença, punida com coima de
200 euros a 500 euros.

b) A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras,
punida com coima de 70 euros a 200 euros, salvo se es-
tiverem temporariamente indisponíveis, por motivo aten-
dível, e vierem a ser apresentadas ou for justificada a
impossibilidade no prazo de quarenta e oito horas.

2 — A negligência e a tentativa são puníveis.

Artigo 9.º

Fiscalização

1 — A fiscalização do disposto no presente Regulamento com-
pete à Câmara Municipal de Faro, bem como às autoridades admi-
nistrativas e policiais.

2 — As autoridades administrativas e policiais que verifiquem
infracções ao disposto no presente diploma devem elaborar os
respectivos autos de notícia, que remetem à Câmara Municipal no
mais curto espaço de tempo possível.

3 — Todas as entidades fiscalizadoras devem prestar à Câmara
Municipal de Faro a colaboração que lhes seja solicitada.

Artigo 10.º

Processo contra-ordenacional

1 — A instrução dos processos de contra-ordenação previsto no
presente Regulamento compete à Câmara Municipal de Faro.

2 — A decisão sobre a instrução dos processos de contra-orde-
nação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da com-
petência da Câmara Municipal de Faro.

Artigo 11.º

Medidas de tutela da legalidade

As licenças concedidas nos termos do presente Regulamento podem
ser revogadas pela Câmara Municipal, a qualquer momento, com
fundamento na infracção das regras estabelecidas para a respecti-
va actividade e na inaptidão do seu titular para o respectivo exer-
cício.

Artigo 12.º

Delegação de competências

Todas as competências previstas no presente diploma podem
ser delegadas.

Artigo 13.º

Interpretação e omissão

1 — Em tudo o que não estiver disposto no presente Regula-
mento, aplica-se a legislação em vigor.

2 — As dúvidas e omissões suscitadas pelo presente diploma serão
dirimidas e integradas por deliberação da Câmara Municipal, po-
dendo esta competência ser delegada.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias úteis após a
sua publicação.

Edital n.º 363/2004 (2.ª série) — AP.  — José Adriano Gago
Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Faro:

Torna público, em cumprimento das disposições constantes do
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que, por deliberações da
Assembleia Municipal de Faro e Câmara Municipal de Faro, res-
pectivamente, de 16 de Março de 2004 e 27 de Agosto de 2003,
foi aprovado, com precedência de apreciação pública, o Regula-
mento Municipal sobre o Licenciamento do Exercício da Activi-
dade de Exploração de Máquinas de Diversão, que se anexa.

E para constar e legais efeitos se lavrou este e outros de igual
teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

31 de Março de 2004. — O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.

Regulamento Municipal sobre o Licenciamento do Exer-
cício da Actividade de Exploração de Máquinas de Di-
versão, prevista nos Decretos-Leis n. os 264/2002, de 25
de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro.

Preâmbulo

O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para
as câmaras municipais competências em matérias consultivas, in-
formativas e de licenciamento que até então pertenciam aos go-
vernos civis.
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Pese embora o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
estabeleça o Regime Jurídico da Actividade de Exploração de Má-
quinas Automáticas, Mecânicas, Eléctricas e Electrónicas de Di-
versão, de acordo com o artigo 53.º do mesmo diploma, o exercí-
cio das actividades nele previstas será objecto de regulamentação
municipal.

Com o presente Regulamento Municipal pretende-se, pois, es-
tabelecer as condições de exercício de tal actividade, cumprindo-
-se o desiderato legal.

Assim, e nos termos do disposto nos Decretos-Leis n.os 264/
2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro,
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, compe-
tências fixadas na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, revisto pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é
criado o presente Regulamento que disciplina o licenciamento
da actividade de exploração de máquinas de diversão.

O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Câmara
Municipal de 27 de Agosto de 2003 e, posteriormente, em ses-
são da Assembleia Municipal de 16 de Março de 2004, precedido
de audiência prévia, nos termos do artigo 118.º do Código do
Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante os Decretos-
-Leis n.os 264/2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de
Dezembro, e Lei n.º 169/99, de 19 de Setembro, na redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º

Objecto

O presente Regulamento estabelece o Regime do Exercício da
Actividade de Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas,
Eléctricas e Electrónicas de Diversão.

Artigo 3.º

Âmbito

São consideradas máquinas de diversão:

a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro, fichas ou
coisas de valor económico, desenvolvem jogos cujo re-
sultado depende exclusiva ou fundamentalmente da perí-
cia do utilizador, sendo permitido que ao utilizador seja
concedido o prolongamento da utilização gratuita da
máquina face à pontuação obtida;

b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea
anterior, permitem apreensão de objectos cujo valor eco-
nómico não excederá três vezes a importância despendida
pelo utilizador.

CAPÍTULO II

SECÇÃO I

Licenciamento e exploração

Artigo 4.º

Locais de exploração

As máquinas de diversão só podem ser instaladas e colocadas
em funcionamento nos locais definidos no artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.

Artigo 5.º

Registo

1 — A exploração de máquinas de diversão carece de registo a
efectuar na Câmara Municipal competente.

2 — O registo é requerido pelo proprietário da máquina ao pre-
sidente da Câmara Municipal da área em que a máquina irá pela
primeira vez ser colocada em exploração.

3 — O pedido de registo é formulado, em relação a cada máqui-
na, através de impresso próprio, que obedece ao modelo 1 anexo
à Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro.

4 — O pedido a que se refere o número anterior deve ser acom-
panhado dos elementos mencionados no artigo 21.º do Decreto-
-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro.

5 — O registo é titulado por documento próprio, que obedece
ao modelo 3 anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro,
e que acompanha obrigatoriamente a máquina a que respeitar.

6 — Em caso de alteração da propriedade da máquina, deve o
adquirente solicitar ao presidente da Câmara Municipal o averba-
mento respectivo, juntando para o efeito o título de registo e
documento de venda ou cedência, assinado pelo transmitente e com
menção do número do respectivo bilhete de identidade, data de
emissão e serviço emissor, se se tratar de pessoa singular, ou no
caso de pessoas colectivas, assinado pelos seus representantes, com
reconhecimento da qualidade em que estes intervêm e verificação
dos poderes que legitimam a sua intervenção naquele acto.

Artigo 6.º

Elementos do processo

1 — A Câmara Municipal organiza um processo individual por
cada máquina registada, do qual devem constar, além dos documentos
referidos no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de
Dezembro, os seguintes elementos:

a) Número do registo, que será sequencialmente atribuído;
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número de fabrico,

modelo, ano de fabrico;
c) Classificação do tema ou temas de jogo de diversão;
d) Proprietário e respectivo endereço;
e) Município em que a máquina está em exploração.

2 — O proprietário de qualquer máquina pode substituir o tema
ou temas de jogo autorizados por qualquer outro, desde que pre-
viamente classificado pela Inspecção-Geral de Jogos.

3 — O documento que classifica o novo tema de jogo autoriza-
do e a respectiva memória descritiva deve acompanhar a máquina
de diversão.

4 — A substituição referida no n.º 1 deve ser precedida de co-
municação ao presidente da Câmara.

Artigo 7.º

Máquinas registadas nos governos civis

1 — Quando for solicitado o primeiro licenciamento de explo-
ração de máquinas que à data da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 310/2002, se encontrem registadas nos governos civis, o pre-
sidente da Câmara Municipal solicitará ao governador civil toda a
informação existente e disponível sobre a máquina em causa.

2 — O presidente da Câmara Municipal atribuirá, no caso refe-
rido no número anterior, um novo título de registo, que obedece
ao modelo 3 anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro.

Artigo 8.º

Licença de exploração

1 — A licença de exploração é requerida por períodos anuais ou
semestrais.

2 — Cada máquina de diversão só pode ser colocada em explo-
ração desde que disponha da correspondente licença de exploração
atribuída pela Câmara e seja acompanhada desse documento.

3 — O licenciamento da exploração é requerido ao presidente
da Câmara Municipal através de impresso próprio, que obedece ao
modelo 1 anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro, e
será instruído com os seguintes elementos:

a) Título do registo da máquina, que será devolvido;
b) Documento comprovativo do pagamento do imposto so-

bre o rendimento respeitante ao ano anterior;
c) Documento comprovativo do pagamento dos encargos

devidos a instituições de segurança social;
d) Licença de utilização, nos termos do Decreto-Lei n.º 309/

2002, de 16 de Dezembro, quando devida.
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4 — A licença de exploração obedece ao modelo 2 anexo à Portaria
n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro.

5 — O presidente da Câmara Municipal comunicará o licencia-
mento da exploração à Câmara Municipal que efectuou o registo
da máquina, para efeitos de anotação no processo respectivo.

6 — A Câmara Municipal pode recusar a concessão ou a reno-
vação da licença de exploração, sempre que tal medida se justifique.

Artigo 9.º

Transferência do local de exploração da máquina
no mesmo município

1 — A transferência da máquina de diversão para local diferen-
te do constante da licença de exploração, na área territorial do
município, deve ser precedida de comunicação ao presidente da
Câmara Municipal.

2 — A comunicação é feita através de impresso próprio, que
obedece ao modelo 4 anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de
Fevereiro.

3 — O presidente da Câmara Municipal, face à localização pro-
posta, avaliará da sua conformidade com os condicionalismos exis-
tentes, desde logo com as distâncias fixadas relativamente aos
estabelecimentos de ensino, bem como com quaisquer outros mo-
tivos que sejam causa de indeferimento da concessão ou renova-
ção da licença de exploração.

4 — Caso se verifique que a instalação no local proposto é sus-
ceptível de afectar qualquer dos interesses a proteger, a Câmara
Municipal indeferirá a comunicação de mudança de local de ex-
ploração.

Artigo 10.º

Transferência do local de exploração da máquina
para outro município

1 — A transferência da máquina para outro município carece de
novo licenciamento de exploração, aplicando-se o artigo 8.º do
presente Regulamento.

2 — O presidente da Câmara Municipal que concede a licença
de exploração para a máquina de diversão deve comunicar esse facto
à Câmara Municipal em cujo território a máquina se encontrava
em exploração.

Artigo 11.º

Consulta às forças policiais

Nos casos de concessão de licença de exploração ou de altera-
ção do local de exploração da máquina, o presidente da Câmara
Municipal solicitará um parecer às forças policiais da área para
que é requerida a pretensão em causa.

Artigo 12.º

Condições de exploração

As máquinas de diversão não poderão ser colocadas em explo-
ração em locais que se situem a menos de 350 m dos estabeleci-
mentos de ensino básico e secundário.

Artigo 13.º

Causas de indeferimento

1 — Constituem motivos de indeferimento da pretensão de
concessão, renovação da licença e mudança de local de exploração:

a) A protecção à infância e juventude, prevenção da crimina-
lidade e manutenção ou reposição da segurança, da ordem
ou da tranquilidade públicas;

b) A violação das restrições estabelecidas no artigo anterior.

2 — Nos casos de máquinas que irão ser colocadas pela primei-
ra vez em exploração, constitui motivo de indeferimento da pre-
tensão a solicitação da licença de exploração em município dife-
rente daquele em que ocorreu o registo.

Artigo 14.º

Renovação da licença

A renovação da licença de exploração deve ser requerida até 30 dias
antes do termo do seu prazo inicial ou da sua renovação.

Artigo 15.º

Caducidade da licença de exploração

A licença de exploração caduca:

a) Findo o prazo de validade;
b) Nos casos de transferência do local de exploração da máquina

para outro município.

Artigo 16.º

Taxas

Pela prática dos actos referidos no presente Regulamento, bem
como pela emissão das respectivas licenças, são devidas as taxas
fixadas na tabela de taxas e licenças em vigor no município.

Artigo 17.º

Contra-ordenações

1 — Constituem contra-ordenações:

a) Exploração de máquinas sem registo, com coima de 1500 eu-
ros a 2500 euros por cada máquina;

b) Falsificação do título de registo ou do título de licencia-
mento, com coima de 1500 euros a 2500 euros;

c) Exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas do
original ou fotocópia autenticada do título de registo, do
título de licenciamento ou dos documentos previstos nos
n.os 4 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 319/2002, de
18 de Dezembro, com coima de 120 euros a 200 euros
por cada máquina;

d) Desconformidade com os elementos constantes do título
de registo por averbamento de novo proprietário, com
coima de 120 euros a 500 euros por cada máquina;

e) Exploração de máquinas sem que o respectivo tema ou
circuito de jogo tenha sido classificado pela Inspecção-
-Geral de Jogos, com coima de 500 euros a 750 euros por
cada máquina;

f) Exploração de máquinas sem licença ou com licença de
exploração caducada, com coima de 1000 euros a 2500 eu-
ros por cada máquina;

g) Exploração de máquinas de diversão em recinto ou esta-
belecimento diferente daquele para que foram licenciadas
ou fora dos locais autorizados, com coima de 270 euros a
1000 euros por cada máquina;

h) Exploração de máquinas em número superior ao permiti-
do, com coima de 270 euros a 1100 euros por cada má-
quina e, acessoriamente, atenta a gravidade e frequência
da infracção, apreensão e perda das mesmas a favor do
Estado;

i) Falta da comunicação prevista no n.º 4 do artigo 23.º, com
coima de 250 euros a 1100 euros por cada máquina;

j) Utilização de máquinas de diversão por pessoas com ida-
de inferior à estabelecida, com coima de 500 euros a
2500 euros;

k) Falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico referi-
do no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 310/2002,
de 18 de Dezembro, bem como a omissão de qualquer dos
seus elementos, com coima de 270 euros a 1100 euros
por cada máquina.

2 — A negligência e a tentativa são punidas.

Artigo 18.º

Responsabilidade contra-ordenacional

1 — Consideram-se responsáveis, relativamente às contra-or-
denações verificadas:

a) O proprietário da máquina, nos casos de exploração de
máquinas sem registo ou quando em desconformidade com
os elementos constantes do título e registo por falta de
averbamento de novo proprietário;

b) O proprietário ou explorador do estabelecimento, nas
demais situações.

2 — Quando, por qualquer circunstância, se mostre impossível
a identificação do proprietário de máquinas em exploração, con-
sidera-se responsável pelas contra-ordenações o proprietário ou
explorador do estabelecimento onde as mesmas se encontrem.
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Artigo 19.º

Sanções acessórias

Nos processos de contra-ordenação podem ser aplicadas as san-
ções acessórias previstas na lei geral.

Artigo 20.º

Processo contra-ordenacional

1 — A instrução dos processos de contra-ordenação previstos
no presente diploma compete às câmaras municipais.

2 — A decisão sobre a instauração dos processos de contra-or-
denação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias é da
competência do presidente da Câmara.

3 — O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em
juízo, constitui receita dos municípios.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Disposições finais

Artigo 21.º

Delegação de competências

Todas as competências previstas no presente Regulamento po-
dem ser delegadas.

Artigo 22.º

Omissões

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do
presente Regulamento serão resolvidas por deliberação camarária.

Artigo 23.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor cinco dias após publi-
cação no Diário da República.

Edital n.º 364/2004 (2.ª série) — AP.  — José Adriano Gago
Vitorino, presidente da Câmara Municipal de Faro:

Torna público, em cumprimento das disposições constantes do
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que, por deliberações da
Assembleia Municipal de Faro e Câmara Municipal de Faro, res-
pectivamente, de 16 de Março de 2004 e 27 de Agosto de 2003,
foi aprovado, com precedência de apreciação pública, o Regula-
mento Municipal sobre o Licenciamento da Actividade de Venda
Ambulante de Lotarias, que se anexa.

E para constar e legais efeitos se lavrou este e outros de igual
teor, os quais vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

31 de Março de 2004. — O Presidente da Câmara, José Adriano
Gago Vitorino.

Regulamento Municipal sobre o Licenciamento da Activi-
dade de Venda Ambulante de Lotarias da Santa Casa
da Misericórdia, prevista nos Decretos-Leis n. os 264/2002,
de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro.

Preâmbulo

O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para
as câmaras municipais competências em matérias consultivas, in-
formativas e de licenciamento que até então pertenciam aos go-
vernos civis.

Pese embora o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro,
estabeleça o Regime Jurídico da Actividade de Venda Ambulante de
Lotarias, de acordo com o artigo 53.º do mesmo diploma, o exer-
cício das actividades nele previstas será objecto de regulamenta-
ção municipal.

Com o presente Regulamento municipal pretende-se, pois, es-
tabelecer as condições de exercício de tal actividade, cumprindo-
-se o desiderato legal.

Assim, e nos termos do disposto nos Decretos-Leis n.os 264/
2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de Dezembro,
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, compe-
tências fixadas na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, é criado o presente Regulamento que disciplina o li-
cenciamento da actividade de venda ambulante de lotarias.

O presente Regulamento foi aprovado em reunião de Câmara
Municipal de 27 de Agosto de 2003 e, posteriormente, em ses-
são da Assembleia Municipal de 16 de Março de 2004, precedido
de audiência prévia, nos termos do artigo 118.º do Código do
Procedimento Administrativo.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante os Decretos-
-Leis n.os 264/2002, de 25 de Novembro, e 310/2002, de 18 de
Dezembro, e Lei n.º 169/99, de 19 de Setembro, na redacção da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Artigo 2.º

Âmbito e objecto

O presente Regulamento estabelece o regime do exercício da
actividade de venda ambulante de lotarias.

CAPÍTULO II

Licenciamento do exercício da actividade
de venda ambulante de lotarias

SECÇÃO I

Artigo 3.º

Licenciamento

O exercício da actividade de vendedor ambulante de lotarias carece
de licenciamento municipal.

Artigo 4.º

Procedimento de licenciamento

1 — O pedido de licenciamento da actividade de vendedor am-
bulante de lotarias é dirigido ao presidente da Câmara Municipal,
através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identi-
ficação completa do requerente.

2 — O requerimento referido no número anterior será acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia do cartão de identificação fiscal;
c) Certificado de registo criminal;
d) Fotocópia da declaração de início de actividade nas finanças;
e) Duas fotografias.

Artigo 5.º

Licença

A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença no prazo
máximo de 30 dias contados a partir da recepção do pedido.

Artigo 6.º

Validade e renovação

1 — A licença é válida até 31 de Dezembro do ano a que respei-
ta, devendo a sua renovação ser feita durante o mês de Janeiro.

2 — A renovação da licença é averbada no registo e cartão de
identificação respectivos.


