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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 6/2002

Regula as condições de acesso e de exercício da actividade de
promoção de jogos de fortuna ou azar em casino

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu-
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e do artigo 52.º
da Lei n.º 16/2001, para valer como regulamento administrativo,
o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito

O presente regulamento administrativo regula as condições
de acesso e de exercício da actividade de promoção de jogos de
fortuna ou azar em casino, nomeadamente os processos de veri-
ficação da idoneidade e de licenciamento dos promotores de
jogos de fortuna ou azar em casino, adiante designados por pro-
motores de jogo, o registo destes junto de concessionárias para
a exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, adiante de-
signadas por concessionárias, bem como as suas obrigações.

Artigo 2.º

Actividade de promoção de jogos de fortuna ou
azar em casino

Para efeitos do presente regulamento administrativo e demais
regulamentação complementar, considera-se de promoção de
jogos de fortuna ou azar em casino, adiante designada por pro-
moção de jogos, a actividade que visa promover jogos de fortu-
na ou azar ou outros jogos em casino, junto de jogadores, atra-
vés da atribuição de facilidades, nomeadamente de transporte,
alojamento, alimentação e entretenimento, em contrapartida de
uma comissão ou outra remuneração paga por uma concessio-
nária.

Artigo 3.º

Exercício da actividade de promoção de jogos

1.  A actividade de promoção de jogos apenas pode ser exercida
por promotores de jogo que sejam sociedades comerciais ou
empresários comerciais, pessoas singulares, e que preencham as
condições de acesso previstas no presente regulamento adminis-
trativo.

澳 門 特 別 行 政 區

澳 門 特 別 行 政 區

第6/2002號行政法規

訂定從事娛樂場幸運博彩

中介業務的資格及規則

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

及第16/2001號法律第五十二條的規定，經徵詢行政會的意見，制

定本行政法規。

第一章

一般規定

第一條

範圍

本行政法規訂定從事娛樂場幸運博彩中介業務的資格及規

則，包括規範娛樂場幸運博彩中介人（以下簡稱“博彩中介人”）

適當資格的審查程序、發出博彩中介人准照的程序、博彩中介人

在經營娛樂場幸運博彩的承批公司（以下簡稱“承批公司”）進行

的登記，以及博彩中介人的義務。

第二條

娛樂場幸運博彩中介業務

為適用本行政法規及其他補足性法規的規定，娛樂場幸運博

彩中介業務（以下簡稱“博彩中介業務”）是指向博彩者提供包括

交通、住宿、餐飲、消遣等各種便利而收取由一承批公司支付的

佣金或其他報酬作為回報，以推介娛樂場幸運博彩或其他方式的

博彩的業務。

第三條

從事博彩中介業務

一、博彩中介業務只可由符合本行政法規所定資格的屬公司

或屬自然人商業企業主的博彩中介人從事。
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二、博彩監察暨協調局可聲請由法院命令解散未獲發准照而

從事博彩中介業務的任何實體並對其進行司法清算，且不影響法

律賦予其他人或實體作出相同聲請的正當性。

第四條

屬公司的博彩中介人從事的博彩中介業務

一、如屬由公司從事博彩中介業務的情況，該公司的所營事

業應僅為推介娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩，且只有自然人

方可成為其公司資本的擁有人。

二、如有關公司屬股份有限公司，其股份必須為記名股份，

且公司資本應在公司設立之時已全部認購及繳付。

三、禁止以公開認購的方式設立以第一款所指業務為所營事

業的公司。

四、獲發博彩中介人准照後，方可就屬公司的博彩中介人的

設立作商業登記。

五、博彩中介人作出上款所指登記後，應於十五日內將登記

證明送交博彩監察暨協調局。

第五條

屬自然人商業企業主的博彩中介人

從事的博彩中介業務

一、獲發博彩中介人准照後，方可就關於屬自然人商業企業

主的博彩中介人的事實作商業登記。

二、博彩中介人作出上款所指登記後，應於十五日內將登記

證明送交博彩監察暨協調局。

第二章

從事博彩中介業務的資格

第一節

一般規定

第六條

從事業務的資格

一、獲政府透過博彩監察暨協調局發給博彩中介人准照者，

方可從事博彩中介業務。

2. Sem prejuízo da legitimidade atribuída por lei a outras pes-
soas ou entidades, a Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos pode requerer a dissolução e a liquidação judicial de qual-
quer entidade que, sem se encontrar licenciada, exerça a activi-
dade de promoção de jogos.

Artigo 4.º

Exercício da actividade de promoção de jogos por promotor
de jogo que seja uma sociedade comercial

1. No caso de a actividade de promoção de jogos ser exercida
por uma sociedade comercial, o seu objecto social deve ser, exclu-
sivamente, a promoção de jogos de fortuna ou azar ou outros
jogos em casino e apenas pessoas singulares podem ser titulares
do seu capital social.

2. Caso o tipo societário adoptado seja o de sociedade anónima,
as respectivas acções só podem ser nominativas e o seu capital
social deve encontrar-se integralmente subscrito e realizado no
momento do respectivo acto constitutivo.

3. É proibida a constituição de sociedades comerciais com o
objecto social referido no n.º 1 com recurso à subscrição pública.

4. O acto constitutivo de promotor de jogo que seja uma socie-
dade comercial só pode ser levado a registo comercial após a
atribuição de uma licença de promotor de jogo.

5. Efectuado o registo referido no número anterior, deve o
promotor de jogo enviar à Direcção de Inspecção e Coordena-
ção de Jogos, no prazo de 15 dias, uma certidão do mesmo.

Artigo 5.º

Exercício da actividade de promoção de jogos por promotor
de jogo que seja um empresário comercial, pessoa singular

1. Os factos relativos a promotor de jogo que seja um empre-
sário comercial, pessoa singular, são levados a registo comercial
após a atribuição de uma licença de promotor de jogo.

2. Efectuado o registo referido no número anterior, deve o
promotor de jogo enviar à Direcção de Inspecção e Coordena-
ção de Jogos, no prazo de 15 dias, uma certidão do mesmo.

CAPÍTULO II

Acesso à actividade de promoção de jogos

Secção I

Disposições gerais

Artigo 6.º

Condições de acesso à actividade

1. O acesso à actividade de promoção de jogos depende da
atribuição pelo Governo, através da Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, de uma licença de promotor de jogo.
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二、除須符合其他法定要件外，博彩中介人准照只可發給被

視為具備適當資格獲發准照的申請人。

三、博彩中介人必須在博彩中介人准照的有效期內保持其適

當資格。

第七條

首次申請

發出博彩中介人准照的程序，自申請人向博彩監察暨協調局

遞交申請書後展開；申請書須視乎具體情況而適當附具第八條或

第九條所指的表格，以及由法律規定的其他資料或文件，此外，

尚須附具一份由承批公司的法定代理人或可使承批公司負責的董

事簽署的聲明書，簽名及身份須經公證認定，聲明書內應指出承

批公司擬與有關博彩中介人經營業務的意向。

第二節

適當資格的審查

第一分節

屬公司或屬自然人商業企業主的博彩中介人

准照申請人及博彩中介人的適當資格

第八條

屬公司的博彩中介人准照申請人及

博彩中介人的適當資格

一、為審查是否具備適當資格，屬公司的博彩中介人准照申

請人或博彩中介人，應向博彩監察暨協調局呈交一份填妥的“屬

公司的博彩中介人資料披露表”；該表格的式樣載於本行政法規

附件一，並為本行政法規的組成部分。

二、為審查是否具備適當資格，屬公司的博彩中介人准照申

請人或博彩中介人，應向博彩監察暨協調局呈交關於每名擁有其

5%或5%以上公司資本的股東及每名董事的“擁有屬公司的博彩

中介人5%或5%以上公司資本的股東及董事個人資料披露表”；

該表格的式樣載於本行政法規附件二，並為本行政法規的組成部

分，表格須由每名股東及董事填妥。

三、為審查是否具備適當資格，屬公司的博彩中介人准照申

請人或博彩中介人，應向博彩監察暨協調局呈交關於每名主要僱

2. Sem prejuízo de outros requisitos legalmente exigidos, só
pode ser atribuída uma licença de promotor de jogo a candidato
que seja considerado idóneo para a obter.

3. Os promotores de jogo são obrigados a permanecer idó-
neos durante a validade da licença de promotor de jogo.

Artigo 7.º

Requerimento inicial

O processo de licenciamento de promotor de jogo é iniciado
com um requerimento dirigido à Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos, devidamente instruído com os exemplares
referidos no artigo 8.º ou 9.º, consoante o caso, e demais ele-
mentos ou documentos legalmente exigidos, bem como com uma
declaração subscrita por representante legal ou administrado-
res de uma concessionária que a obriguem, com assinatura e
qualidade reconhecidas notarialmente, indicando ser intenção
desta operar com o promotor de jogo em causa.

Secção II

Verificação da idoneidade

Subsecção I

Idoneidade dos candidatos a licença de promotor de jogo e
dos promotores de jogo que sejam sociedades comerciais ou

empresários comerciais, pessoas singulares

Artigo 8.º

Idoneidade do candidato a licença de promotor de jogo e do
promotor de jogo que seja uma sociedade comercial

1. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja uma
sociedade comercial deve submeter à Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos um exemplar devidamente preenchido
do «Formulário relativo à revelação de dados do promotor de
jogo que seja uma sociedade comercial», cujo modelo constitui o
Anexo I ao presente regulamento administrativo e é dele parte
integrante.

2. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja uma
sociedade comercial deve submeter à Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, relativamente a cada sócio titular de va-
lor igual ou superior a 5% do seu capital social e a cada adminis-
trador, um exemplar do «Formulário relativo à revelação de da-
dos pessoais dos sócios titulares de valor igual ou superior a 5%
do capital social e administradores do promotor de jogo que seja
uma sociedade comercial», cujo modelo constitui o Anexo II ao
presente regulamento administrativo e é dele parte integrante,
devidamente preenchido por cada um deles.

3. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja uma
sociedade comercial deve submeter à Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, relativamente a cada um dos seus prin-
cipais empregados, um exemplar do «Formulário relativo à reve-
lação de dados pessoais dos principais empregados do promotor
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員的“博彩中介人主要僱員個人資料披露表”；該表格的式樣由

經濟財政司司長以批示核准，表格須由每名主要僱員填妥。

四、政府在審查屬公司的博彩中介人准照申請人或博彩中介

人是否具備適當資格時，須考慮載於以上數款所指文件的資料，

且不影響第十三條規定的適用。

第九條

屬自然人商業企業主的博彩中介人准照

申請人及博彩中介人的適當資格

一、為審查是否具備適當資格，屬自然人商業企業主的博彩

中介人准照申請人或博彩中介人，應向博彩監察暨協調局呈交一

份填妥的“屬自然人商業企業主的博彩中介人個人資料披露

表”；該表格的式樣載於本行政法規附件三，並為本行政法規的

組成部分。

二、為審查是否具備適當資格，屬自然人商業企業主的博彩

中介人准照申請人或博彩中介人，應向博彩監察暨協調局呈交上

條第三款所指的、關於每名主要僱員的“博彩中介人主要僱員個

人資料披露表”，表格須由每名主要僱員填妥。

三、政府在審查屬自然人商業企業主的博彩中介人准照申請

人或博彩中介人是否具備適當資格時，須考慮載於以上兩款所指

文件的資料，且不影響第十三條規定的適用。

第十條

適當資格審查程序的進行

一、適當資格的審查程序由博彩監察暨協調局負責進行，並

在該局局長編製報告書後結束；如博彩中介人准照申請人或博彩

中介人屬公司，報告書應指出該准照申請人或博彩中介人、擁有

其5%或5%以上公司資本的股東、董事及主要僱員是否具備適當

資格；如博彩中介人准照申請人或博彩中介人屬自然人商業企業

主，報告書應指出該准照申請人或博彩中介人及其主要僱員是否

具備適當資格。

二、為進行適當資格審查程序中的調查程序，博彩監察暨協

調局可求助於專業企業及獲得行政當局任何其他部門的協助。

三、博彩監察暨協調局在完成第一款所指報告書的編製工作

de jogo», cujo modelo é aprovado por despacho do Secretário
para a Economia e Finanças, devidamente preenchido por cada
um deles.

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, na verificação da
idoneidade dos candidatos a licença de promotor de jogo ou dos
promotores de jogo que sejam sociedades comerciais, o Gover-
no toma em consideração os dados constantes dos documentos
referidos nos números anteriores.

Artigo 9.º

Idoneidade do candidato a licença de promotor de jogo e
do promotor de jogo que seja um empresário comercial,

pessoa singular

1. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja um
empresário comercial, pessoa singular, deve submeter à Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos um exemplar devida-
mente preenchido do «Formulário relativo à revelação de dados
pessoais do promotor de jogo que seja um empresário comercial,
pessoa singular», cujo modelo constitui o Anexo III ao presente
regulamento administrativo e é dele parte integrante.

2. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja um
empresário comercial, pessoa singular, deve submeter à Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos, relativamente a cada
um dos seus principais empregados, um exemplar do «Formulá-
rio relativo à revelação de dados pessoais dos principais empre-
gados do promotor de jogo» referido no n.º 3 do artigo anterior,
devidamente preenchido por cada um deles.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, na verificação da
idoneidade dos candidatos a licença de promotor de jogo ou dos
promotores de jogo que sejam empresários comerciais, pessoas
singulares, o Governo toma em consideração os dados constan-
tes dos documentos referidos nos números anteriores.

Artigo 10.º

Instrução dos processos de verificação da idoneidade

1. Os processos de verificação da idoneidade são instruídos
pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e termi-
nam com a elaboração de relatório por parte do seu director,
onde se consideram idóneos, ou não, o candidato a licença de
promotor de jogo ou o promotor de jogo, bem como os seus
sócios titulares de valor igual ou superior a 5% do capital social,
administradores e principais empregados, no caso de se tratar
de uma sociedade comercial, ou o candidato a licença de pro-
motor de jogo ou o promotor de jogo e os seus principais empre-
gados, no caso de se tratar de um empresário comercial, pessoa
singular.

2. Para efeitos da instrução dos processos de verificação da
idoneidade, pode a Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos recorrer a empresas especializadas e obter a colaboração
de qualquer outro serviço da Administração.

3. A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos pode
convidar qualquer das pessoas ou entidades referidas no n.º 1
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前，可請求第一款所述的任何人或實體解釋任何方面的問題或補

充任何資料，但僅以非基本資料為限。

四、如第一款所指報告書的結論指出屬公司或屬自然人商業

企業主的博彩中介人准照申請人不具備適當資格，則不發給博彩

中介人准照。

五、如第一款所指報告書的結論指出屬公司或屬自然人商業

企業主的博彩中介人已不再具備適當資格，政府可容許對導致喪

失適當資格的瑕疵作出補正，只要該瑕疵屬可補正者；如導致喪

失適當資格的瑕疵屬不可補正者，則吊銷已發給的博彩中介人准

照。

六、如第一款所指報告書的結論指出屬公司的博彩中介人的

某一股東已不再具備適當資格，該股東應在政府專門訂定的期限

內將其在公司內的出資移轉予第三人；如期限屆滿而仍未作出移

轉，則相關的博彩中介人應取得該股東的出資。

七、如第一款所指報告書的結論指出屬公司的博彩中介人的

某一董事或主要僱員，又或屬自然人商業企業主的博彩中介人的

某一主要僱員已不再具備適當資格，則相關的博彩中介人應促使

即時終止該董事或主要僱員的職務。

八、進行審查屬公司的博彩中介人准照申請人或博彩中介

人、擁有其5%或5%以上公司資本的股東、董事及主要僱員，以

及屬自然人商業企業主的博彩中介人准照申請人或博彩中介人及

其主要僱員是否具備適當資格的程序所需的費用，由接受審查者

支付。

九、為適用上款的規定，應在呈交第八條及第九條所指表格

時提供現金擔保，如屬第十四條第七款所指的情況，應在接獲博

彩監察暨協調局就提供擔保金作出的通知後提供現金擔保；擔保

金的金額由經濟財政司司長以批示訂定。

十、由博彩監察暨協調局發出的、詳細列明適當資格審查程

序費用的證明或其他文件是該等費用的充分證據。

十一、與支付適當資格審查程序費用有關的債務是透過稅務

執行程序收取。

第二分節

資料的提供

第十一條

資料的披露

一、為審查是否具備適當資格，屬公司的博彩中介人准照申

請人或博彩中介人、每名擁有其5%或5%以上公司資本的股東、

a esclarecer qualquer aspecto ou a completar qualquer dado,
contanto que não se trate de um elemento essencial, antes de
terminar a elaboração do relatório referido no n.º 1.

4. Se no relatório referido no n.º 1 se concluir que o candidato
a licença de promotor de jogo que seja uma sociedade comercial,
ou o candidato a licença de promotor de jogo que seja um em-
presário comercial, pessoa singular, não é considerado idóneo,
tal implica a não atribuição da licença de promotor de jogo.

5. Se no relatório referido no n.º 1 se concluir que o promotor
de jogo que seja uma sociedade comercial ou que o promotor de
jogo que seja um empresário comercial, pessoa singular, deixou
de ser idóneo, o Governo pode permitir a sanação do vício que
fundamenta a perda de idoneidade, se este for sanável; se o ví-
cio que fundamenta a perda de idoneidade não for sanável, a
licença de promotor de jogo é cancelada.

6. Se no relatório referido no n.º 1 se concluir que um sócio de
promotor de jogo que seja uma sociedade comercial deixou de
ser idóneo, deve esse sócio transmitir a sua participação social a
terceiro no prazo fixado pelo Governo para o efeito; se, expira-
do tal prazo, a transmissão não tiver sido efectuada, deve o res-
pectivo promotor de jogo adquirir tal participação social.

7. Se no relatório referido no n.º 1 se concluir que um admi-
nistrador ou um principal empregado de promotor de jogo que
seja uma sociedade comercial, ou um principal empregado de
promotor de jogo que seja um empresário comercial, pessoa
singular, deixou de ser idóneo, deve o respectivo promotor de
jogo promover a sua imediata cessação de funções.

8. Os custos do processo de verificação da idoneidade dos can-
didatos a licença de promotor de jogo ou dos promotores de
jogo que sejam sociedades comerciais e dos seus sócios titulares
de valor igual ou superior a 5% do capital social, administrado-
res e principais empregados, bem como dos candidatos a licença
de promotor de jogo ou dos promotores de jogo que sejam em-
presários comerciais, pessoas singulares, e dos seus principais
empregados são suportados pelos mesmos.

9. Para efeitos do disposto no número anterior, deve ser pres-
tada caução em dinheiro, de montante a fixar por despacho do
Secretário para a Economia e Finanças, no momento da submis-
são dos exemplares referidos nos artigos 8.º e 9.º ou, no caso
referido no n.º 7 do artigo 14.º, após notificação para o efeito
pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

10. As certidões ou outros documentos emitidos pela Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos dos quais constem,
de forma pormenorizada, os custos dos processos de verificação
da idoneidade, constituem prova bastante dos mesmos.

11. As dívidas relativamente ao pagamento dos custos dos pro-
cessos de verificação da idoneidade são cobradas em processo
de execução fiscal.

Subsecção II

Prestação de informação

Artigo 11.º

Revelação de informação

1. Para efeitos de verificação da idoneidade, o candidato a li-
cença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja uma
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董事、主要僱員及合作人，以及屬自然人商業企業主的博彩中介

人准照申請人或博彩中介人、其每名主要僱員及合作人，均須准

許政府查閱其認為對審查工作屬必需的一切文件、資訊及資料，

即使該等文件、資訊及資料受保密義務保護亦然；為此，上述實

體尤應向政府呈交一份“准許披露資料聲明書”；該聲明書的式

樣載於本行政法規附件四，並為本行政法規的組成部分，聲明書

須經填妥及簽名，而簽名須經當場公證認定。

二、如聲明人屬其他管轄區域的居民，而在該管轄區域內無

法獲得上款所指的當場公證認定，則簽名應由有權限的公共當局

認定，而該簽名認定須經法律適當認可。

第十二條

合作義務

一、為適用本行政法規的規定，尤其是本節第一分節的規

定，以及第16/2001號法律的其他補足性法規的規定，屬公司的博

彩中介人准照申請人或博彩中介人、其每名股東、董事、主要僱

員及合作人，以及屬自然人商業企業主的博彩中介人准照申請人

或博彩中介人、其每名主要僱員及合作人，除應向政府呈交上條

第一款所指的聲明書外，尚須負起一項與政府合作的特別義務，

為此，經政府要求，應提供任何文件、資訊、資料或證據，並應

給予任何准許。

二、為進行本行政法規所指的適當資格審查程序，任何人或

實體，包括自然人或法人、公共或私人實體，均須負起一項與政

府合作的義務，為此，經政府要求，應提供關於接受適當資格審

查的任何人或實體的一切文件、資訊、資料或證據，並應給予任

何准許。

第十三條

其他資料

一、除第八條及第九條所指資料外，政府尚可要求提供其認

為對適當資格的審查工作屬重要的其他資料。

二、政府亦可隨時要求提供關於博彩中介人准照申請人或博

彩中介人的風險評估報告，如准照申請人或博彩中介人屬公司，

尚可隨時要求提供關於每名擁有公司5%或5%以上公司資本的股

東或董事的風險評估報告。

sociedade comercial, e cada um dos seus sócios titulares de va-
lor igual ou superior a 5% do capital social, administradores,
principais empregados e colaboradores, bem como o candidato
a licença de promotor de jogo ou o promotor de jogo que seja
um empresário comercial, pessoa singular, e cada um dos seus
principais empregados e colaboradores, autoriza o Governo a
aceder a todos os documentos, informações e dados que o Go-
verno considere necessários para tal verificação, ainda que pro-
tegidos por dever de sigilo, designadamente submetendo ao
Governo um exemplar da «Declaração autorizando a revelação
de informação», cujo modelo constitui o Anexo IV ao presente
regulamento administrativo e é dele parte integrante, devida-
mente preenchido e assinado, sendo as assinaturas objecto de
reconhecimento notarial presencial.

2. Quanto a declarantes residentes em jurisdição na qual não
seja possível obter o reconhecimento notarial presencial referi-
do no número anterior, deve ser produzida forma de reconhe-
cimento das assinaturas por parte de autoridade pública compe-
tente, devidamente legalizado.

Artigo 12.º

Dever de cooperação

1. Para efeitos do disposto no presente regulamento adminis-
trativo, em especial na subsecção anterior da presente secção, e
demais regulamentação complementar da Lei n.º 16/2001, para
além da submissão ao Governo dos exemplares referidos no
n.º 1 do artigo anterior, impende sobre cada candidato a licença
de promotor de jogo ou promotor de jogo que seja uma socieda-
de comercial, e sobre cada um dos seus sócios, administradores,
principais empregados e colaboradores, bem como sobre cada
candidato a licença de promotor de jogo ou promotor de jogo
que seja um empresário comercial, pessoa singular, e sobre cada
um dos seus principais empregados e colaboradores, um espe-
cial dever de cooperação com o Governo, devendo submeter
quaisquer documentos e prestar quaisquer informações, dados,
autorizações ou provas que para o efeito lhe sejam solicitados.

2. Para efeitos dos processos de verificação da idoneidade re-
feridos no presente regulamento administrativo, impende sobre
todas as pessoas e entidades, singulares ou colectivas, públicas
ou privadas, um dever de cooperação com o Governo, devendo
ser submetidos quaisquer documentos e prestadas quaisquer
informações, dados, autorizações ou provas que lhes sejam soli-
citados relativamente a qualquer uma das pessoas ou entidades
objecto de verificação da idoneidade.

Artigo 13.º

Outros elementos

1. Além dos elementos referidos nos artigos 8.º e 9.º, o Gover-
no pode exigir outros elementos que considere relevantes para
efeitos de verificação da idoneidade.

2. O Governo pode ainda exigir, a qualquer momento, um re-
latório de avaliação de risco respeitante ao candidato a licença
de promotor de jogo ou ao promotor de jogo e, no caso de estes
serem sociedades comerciais, a qualquer um dos seus sócios ti-
tulares de valor igual ou superior a 5% do capital social ou
administradores.
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三、上款所述的風險評估報告應由被公認為具有國際聲譽的

本地或外地核數師行編製，如屬關於自然人的風險評估報告，亦

可由被公認為具有聲譽的信用機構編製；在任何情況中，利害關

係人均應事先透過經濟財政司司長就編製風險評估報告的公司或

信用機構徵得政府的同意。

四、第二款所述的風險評估報告應載明與下列事宜有關的資

訊及資料：個人或公司以及公司機關據位人的身份資料或認別資

料、個人或公司提起的或作為被訴人的司法訴訟、個人或公司的

經濟狀況，包括倘有的重要消費借貸或財務活動，以及所擁有的

財產及權利的價值評估。

第三節

博彩中介人准照

第十四條

博彩中介人准照的發出、續期及有效期

一、完成第十條所指的適當資格審查程序後，如認為屬公司

或屬自然人商業企業主的博彩中介人准照申請人具備適當資格，

可以向其發出博彩中介人准照。

二、發給博彩中介人的博彩中介人准照有效期為一曆年，並

可透過最遲於九月三十日向博彩監察暨協調局遞交的申請書，按

相同期間續期；但不影響第五款及第六款規定的適用。

三、上款所述的申請書應附具一份由承批公司的法定代理人

或可使承批公司負責的董事簽署的聲明書，簽名及身份須經公證

認定，聲明書內應指出承批公司擬於下一曆年與有關博彩中介人

經營業務的意向。

四、如博彩中介人准照在一月一日之後發出，則自發出之日

至同年的十二月三十一日視為一曆年。

五、屬公司的博彩中介人、擁有其5%或5%以上公司資本的

股東、董事及主要僱員，每隔六年必須接受一次適當資格的審

查；為此，上述者應最遲於八月三十一日，將第八條所指的表

格，連同第二款所述的申請書一併遞交予博彩監察暨協調局。

六、屬自然人商業企業主的博彩中介人及其主要僱員，每隔

三年必須接受一次適當資格的審查；為此，上述者應最遲於八月

3. O relatório de avaliação de risco referido no número ante-
rior deve ser elaborado por firma de auditação de reconhecida
reputação internacional, local ou do exterior, podendo, no caso
de se referir a pessoa singular, ser elaborado por instituição de
crédito de reconhecida reputação, devendo, em qualquer caso,
o interessado solicitar previamente a aquiescência do Governo,
através do Secretário para a Economia e Finanças, quanto à fir-
ma ou instituição de crédito, para a elaboração do respectivo
relatório de avaliação de risco.

4. O relatório de avaliação de risco referido no n.º 2 deve con-
ter informação e dados relativos à identificação da pessoa ou
sociedade e respectivos titulares dos órgãos sociais, às acções
judiciais por esta interpostas ou em que é demandada, à sua si-
tuação económica, incluindo eventuais mútuos ou operações fi-
nanceiras relevantes e à estimativa do valor dos bens e direitos
de que é titular.

Secção III

Licença de promotor de jogo

Artigo 14.º

Atribuição, renovação e validade da licença de
promotor de jogo

1. Concluídos os processos de verificação da idoneidade refe-
ridos no artigo 10.º, e no caso de, respectivamente, o candidato
a licença de promotor de jogo que seja uma sociedade comercial
ou o candidato a uma licença de promotor de jogo que seja um
empresário comercial, pessoa singular, ser considerado idóneo,
pode ser-lhe atribuída uma licença de promotor de jogo.

2. A licença de promotor de jogo atribuída a promotor de jogo
é válida pelo período de 1 ano civil, podendo ser renovada por
igual período de tempo mediante requerimento a apresentar à
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos até 30 de Setem-
bro, sem prejuízo do disposto nos n.os 5 e 6.

3. O requerimento referido no número anterior deve ser acom-
panhado de declaração subscrita por representante legal ou ad-
ministradores de uma concessionária que a obriguem, com assi-
natura e qualidade reconhecidas notarialmente, indicando ser
intenção desta operar, no ano civil subsequente, com o promo-
tor de jogo em causa.

4. Nos casos em que uma licença de promotor de jogo seja
atribuída após 1 de Janeiro, conta-se como um ano civil o perío-
do de tempo que medeia a atribuição e 31 de Dezembro do mes-
mo ano.

5. O promotor de jogo que seja uma sociedade comercial, os
seus sócios titulares de valor igual ou superior a 5% do capital
social, administradores e principais empregados são obrigato-
riamente sujeitos a processo de verificação da idoneidade de 6
em 6 anos, devendo os mesmos entregar para o efeito, até 31 de
Agosto, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, os
exemplares referidos no artigo 8.º juntamente com o requeri-
mento referido no n.º 2.

6. O promotor de jogo que seja um empresário comercial, pes-
soa singular, e os seus principais empregados são obrigatoria-
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三十一日，將第九條所指的表格，連同第二款所述的申請書一併

遞交予博彩監察暨協調局。

七、博彩監察暨協調局可於博彩中介人准照有效期內，要求

屬公司的博彩中介人、擁有其5%或5%以上公司資本的股東、董

事及主要僱員，以及屬自然人商業企業主的博彩中介人及其主要

僱員，接受額外的適當資格審查程序，且不影響第五款及第六款

規定的適用。

八、發出博彩中介人准照或為准照續期時，政府可訂定准照

權利人必須遵守的任何要件或特定條件。

第十五條

獲發准照的博彩中介人名單

博彩監察暨協調局應最遲於每年的一月三十一日在《澳門特

別行政區公報》上公佈獲發准照的博彩中介人名單。

第三章

從事博彩中介業務的規則

第一節

一般規定

第十六條

一般原則

博彩中介人應遵守適用於從事博彩中介業務的一切法律及法

規；任何違反規定的情況，均作為審查是否具備適當資格時的考

慮因素。

第十七條

合作人

一、為從事本身的業務，博彩中介人可配備自行挑選的合作

人，其數目上限由博彩監察暨協調局最遲於每年的十月三十一日

定出。

二、為適用上款的規定，博彩中介人應最遲於每年的十一月

十五日透過其進行登記的承批公司向博彩監察暨協調局送交一份

名單，該名單須載有博彩中介人為翌年而挑選的合作人的身份資

料，並須附同該等合作人的身份證明文件副本及刑事紀錄證明

mente sujeitos a processo de verificação da idoneidade de 3 em
3 anos devendo os mesmos entregar para o efeito, até 31 de
Agosto, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, os
exemplares referidos no artigo 9.º juntamente com o requeri-
mento referido no n.º 2.

7. Sem prejuízo do disposto nos n.os 5 e 6, a Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos pode, durante a validade da li-
cença de promotor de jogo, sujeitar o promotor de jogo que seja
uma sociedade comercial e os seus sócios titulares de valor igual
ou superior a 5% do capital social, administradores e principais
empregados, bem como o promotor de jogo que seja um empre-
sário comercial, pessoa singular, e os seus principais empregados,
a processos extraordinários de verificação da idoneidade.

8. Aquando da atribuição ou da renovação de uma licença de
promotor de jogo o Governo pode fixar quaisquer requisitos ou
condições específicas a observar pelo respectivo titular.

Artigo 15.º

Lista dos promotores de jogos licenciados

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos deve pro-
mover a publicação no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau, até 31 de Janeiro de cada ano, da lista dos
promotores de jogo licenciados.

CAPÍTULO III

Exercício da actividade de promoção de jogos

Secção I

Disposições gerais

Artigo 16.º

Princípio geral

Os promotores de jogo devem observar todas as normas le-
gais e regulamentares aplicáveis ao exercício da actividade de
promoção de jogos, sendo toda e qualquer violação tomada em
consideração para efeitos de verificação da idoneidade.

Artigo 17.º

Colaboradores

1. Os promotores de jogo podem dispor, para o exercício da
sua actividade, de colaboradores por si escolhidos, até um nú-
mero máximo a ser fixado anualmente, até 31 de Outubro, pela
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

2. Para efeitos do disposto do número anterior, os promoto-
res de jogo devem enviar anualmente, até 15 de Novembro, à
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, através da con-
cessionária junto da qual se encontrem registados, uma lista con-
tendo a identificação dos colaboradores por si escolhidos para o
ano seguinte acompanhada de cópia dos seus documentos de
identificação e dos certificados de registo criminal ou documen-
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書；如合作人在其居住的管轄區域內無法取得刑事紀錄證明書，

則應附同具同等效力的文件。

三、上款所指的合作人名單須經博彩監察暨協調局核准；該

局可以不核准名單上的某一人或某部分人。

四、博彩監察暨協調局可隨時取消第二款所指名單上的某一

人或某部分人的合作人資格，但不妨礙第二十九條及第三十一

條，以及與博彩中介人、其合作人及在娛樂場任職的僱員的責任

有關的其他特別法律規定的適用。

五、博彩中介人可透過由其他合作人取代一名或一名以上的

合作人，尤其是取代博彩監察暨協調局按照第三款規定不予核准

者或按照第四款規定已被取消合作人資格者的方式，隨時更改合

作人的名單；博彩中介人合作人名單的更改，須獲得第三款所規

定的由博彩監察暨協調局作出的核准。

六、博彩中介人不可聘用已被取消合作人資格的人作為其僱

員或在一穩定關係的基礎上與該人有法律上的從屬關係或提供勞

務的關係；但經博彩監察暨協調局許可者除外。

七、合作人必須遵守由博彩監察暨協調局發出的一切通告及

指引。

八、博彩中介人與其合作人訂立的合同必須採用書面方式訂

立；博彩中介人應將合同副本或任何合同修改的副本送交博彩監

察暨協調局，並須附具一份聲明書，其內容為博彩中介人以名譽

承諾聲明所送交的文件屬正本的副本。

第十八條

博彩中介人的非專用性

博彩中介業務非以專用制度從事，即博彩中介人可在一家以

上的承批公司從事業務，但合同另有規定者除外，且不影響第二

十三條第一款規定的適用。

第十九條

屬公司的博彩中介人的公司結構、董事會

組成及公司權利的變更

一、如公司結構、董事會組成及公司權利有任何變更，屬公

to equivalente no caso de o colaborador respectivo residir em
jurisdição na qual aquele não possa ser obtido.

3. A lista dos colaboradores referida no número anterior está
sujeita a aprovação da Direcção de Inspecção e Coordenação
de Jogos, que pode não a aprovar quanto a alguma ou algumas
das pessoas dela constantes.

4. Sem prejuízo do disposto nos artigos 29.º e 31.º e do dispos-
to noutros preceitos legais quanto à responsabilidade dos pro-
motores de jogo e dos seus colaboradores, a Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos pode, a qualquer momento, re-
tirar a qualidade de colaborador a alguma ou algumas das pes-
soas constantes da lista referida no n.º 2.

5. Um promotor de jogos pode, a qualquer momento, alterar
a lista dos seus colaboradores mediante substituição de um ou
mais colaboradores por outros, designadamente quanto àqueles
que não hajam sido aprovados pela Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos nos termos do n.º 3 ou a quem haja sido
retirada a qualidade de colaborador nos termos do n.º 4. A alte-
ração da lista dos colaboradores de um promotor de jogos está
sujeita à aprovação da Direcção de Inspecção e Coordenação
de Jogos prevista no n.º 3.

6. Um promotor de jogos não pode contratar como seu em-
pregado ou ter um vínculo de subordinação jurídica ou de pres-
tação de serviços com base numa relação estável com pessoa a
quem haja sido retirada a qualidade de colaborador, salvo com
autorização da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

7. Os colaboradores estão obrigados a observar todas as cir-
culares e instruções emitidas pela Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos.

8. Os contratos celebrados entre os promotores de jogo e os
seus colaboradores estão sujeitos a forma escrita, devendo o
promotor de jogo enviar cópia dos mesmos, ou de quaisquer
alterações, à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
acompanhada de uma declaração nos termos da qual o promo-
tor de jogo declara, sob compromisso de honra, que os docu-
mentos enviados são cópia dos originais.

Artigo 18.º

Não exclusividade do promotor de jogo

Salvo disposição contratual em contrário, e sem prejuízo do
disposto no n.º 1 do artigo 23.º, a actividade de promoção de
jogos não é exercida em regime de exclusividade, podendo os
promotores de jogo exercer a sua actividade junto de mais do
que uma concessionária.

Artigo 19.º

Alteração na estrutura societária, na composição da adminis-
tração e nos direitos sociais relativos a promotor de jogo que

seja uma sociedade comercial

1. Toda e qualquer alteração na estrutura societária, na com-
posição da administração e nos direitos sociais deve ser comu-
nicada à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos pelo
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司的博彩中介人應將有關事實通知博彩監察暨協調局，並應將一

切有關的重要文件送交該局。

二、除經政府預先許可者外，以任何方式或名義取得、移轉

或設定負擔於屬公司的博彩中介人的公司出資的行為，以及任何

涉及將投票權或其他公司權利授予權利擁有人以外的人的行為或

協議，均屬無效。

三、如已獲得上款所述的許可，屬公司的博彩中介人應於十

五日內將一切與獲許可的法律行為有關的文件送交博彩監察暨協

調局。

四、屬公司的博彩中介人亦須將其公司合同的任何修改，以

及其董事知悉存在的準公司協議，在上款規定的期限內通知博彩

監察暨協調局；為此，上述董事應定期向股東詢問是否存在準公

司協議。

五、擁有屬公司的博彩中介人5%或5%以上公司資本的新股

東，必須接受適當資格的審查程序。

六、違反第一款至第四款所定義務，構成行政上的違法行

為，且不影響應負的民事或刑事責任。

第二十條

合同地位的讓與

一、博彩中介人不得透過他人從事本身獲發准照從事的博彩

中介業務。

二、博彩中介人將其合同地位以任何方式或名義轉讓或讓與

第三人的合同，均屬無效。

第二十一條

保密義務

一、屬公司的博彩中介人、其每名股東、董事、主要僱員及

合作人，以及屬自然人商業企業主的博彩中介人、其每名主要僱

員及合作人，均須就從事業務時所知悉的事實及資訊遵守保密義

務，但屬刑事警察當局及刑事警察機關、警察當局及法院當局、

博彩監察暨協調局及財政局行使本身權限而要求提供資訊的情況

除外。

二、上款所指的任何人，在其職務終止後，仍須遵守上款所

定的保密義務。

promotor de jogo que seja uma sociedade comercial, devendo
ser enviados todos os documentos relevantes.

2. É nula a aquisição, transmissão ou oneração, por qualquer
forma ou a qualquer título, de participação social de um promo-
tor de jogo que seja uma sociedade comercial, assim como qual-
quer acto ou acordo que envolva a atribuição de direito de voto
ou outro direito social a pessoa diferente do seu titular, salvo
prévia autorização do Governo.

3. Caso seja dada a autorização referida no número anterior,
devem ser enviados à Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos, pelo promotor de jogo que seja uma sociedade comercial,
todos os documentos relativos aos negócios jurídicos objecto de
autorização no prazo de 15 dias.

4. Deve, igualmente, ser comunicado à Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos pelo promotor de jogo que seja uma
sociedade comercial, no prazo fixado no número anterior, toda
e qualquer alteração ao seu pacto social, bem como os acordos
parassociais de cuja existência os seus administradores tenham
conhecimento, devendo estes, periodicamente, indagar os sócios
nesse sentido.

5. Os novos sócios titulares de valor igual ou superior a 5% do
capital social do promotor de jogo que seja uma sociedade co-
mercial são objecto de processo de verificação da idoneidade.

6. A violação das obrigações previstas nos n.os 1 a 4 constitui
infracção administrativa sem prejuízo da responsabilidade civil
ou criminal que ao caso couber.

,
Artigo 20.º

Cessão da posição contratual

1. O promotor de jogo não pode exercer por interposta pes-
soa a actividade de promoção de jogos para a qual se encontre
licenciado.

2. É nulo o contrato segundo o qual um promotor de jogo aliene
ou ceda a terceiros, por qualquer forma e a qualquer título, a
sua posição contratual.

Artigo 21.º

Dever de sigilo

1. Os promotores de jogo que sejam sociedades comerciais e
cada um dos seus sócios, administradores, principais emprega-
dos e colaboradores, bem como os promotores de jogo que se-
jam empresários comerciais, pessoas singulares, e cada um dos
seus principais empregados e colaboradores, estão sujeitos ao
dever de sigilo relativamente aos factos e informações de que
tomem conhecimento no exercício da sua actividade, excepto
quanto às autoridades e órgãos de polícia criminal, às autorida-
des policiais e judiciais, à Direcção de Inspecção e Coordenação
de Jogos e à Direcção dos Serviços de Finanças, no exercício das
respectivas competências.

2. O dever previsto no número anterior mantém-se relativa-
mente a todas as pessoas nele referidas mesmo após a sua cessa-
ção de funções.
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第二十二條

監察

政府有權限透過博彩監察暨協調局監管及監察從事博彩中介

業務的情況。

第二節

博彩中介業務

第二十三條

博彩中介人的登記

一、獲發博彩中介人准照後，博彩中介人必須在一承批公司

進行登記，方可從事業務。

二、上款所指的博彩中介人登記，須獲得由政府透過博彩監

察暨協調局作出的許可。

第二十四條

合同

一、博彩中介人須按照其與承批公司訂立的合同從事業務。

二、上款所指合同必須採用書面方式訂立，一式三份，有關

簽名須經當場公證認定。

三、承批公司須於十五日內向博彩監察暨協調局送交第一款

所指合同的其中一份正本、合同的所有補充文件的副本，以及與

博彩中介人有關的涉及澳門幣一百萬元或一百萬元以上債務的其

他文件的副本或涉及支付上指金額的其他文件的副本。

四、送交上款所指的補充文件及其他文件時，應附具一份由

承批公司的法定代理人或可使承批公司負責的董事簽署的聲明

書，簽名及身份須經公證認定，聲明書的內容為承批公司以名譽

承諾聲明有關文件所載資料及資訊均真確無訛，並為最新資料，

且該等文件屬正本的副本。

五、第一款所指合同必須載有關於下列事宜的條款：

（一）佣金或其他協定的報酬的數額及支付方法；

（二）博彩中介人可在娛樂場從事業務的條件及方式，尤

其是有否分配專用的場地；

（三）應提供的擔保金及擔保，以及提供的方式；

Artigo 22.º

Fiscalização

Compete ao Governo, através da Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, a supervisão e fiscalização do exercício
da actividade de promoção de jogos.

Secção II

Actividade de promoção de jogos

Artigo 23.º

Registo dos promotores de jogo

1. Após a atribuição de uma licença de promotor de jogo, o
promotor de jogo só pode exercer a sua actividade se estiver
registado junto de uma concessionária.

2. O registo dos promotores de jogo referido no número ante-
rior carece de autorização do Governo, através da Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos.

Artigo 24.º

Contrato

1. Os promotores de jogo exercem a sua actividade nos ter-
mos do contrato celebrado entre si e uma concessionária.

2. O contrato referido no número anterior está sujeito a for-
ma escrita e é celebrado em triplicado, sendo as assinaturas ob-
jecto de reconhecimento notarial presencial.

3. Um dos exemplares originais do contrato referido no n.º 1,
bem como cópias de todos os documentos complementares ao
contrato e de outros documentos que envolvam obrigações ou
pagamentos iguais ou superiores a 1 milhão de patacas em rela-
ção a promotores de jogo são enviados pela concessionária à
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, no prazo de 15
dias.

4. Os documentos complementares e os outros documentos
referidos no número anterior devem ser acompanhados de uma
declaração subscrita por representante legal ou administradores
da concessionária que a obriguem, com assinatura e qualidade
reconhecidas notarialmente, nos termos da qual esta declara, sob
compromisso de honra, a correcção, actualidade e veracidade
dos dados e informações neles constantes, bem como que os mes-
mos são cópia dos originais.

5. O contrato referido no n.º 1 contém, obrigatoriamente, cláu-
sulas relativas a:

1) Montante e forma de pagamento da comissão ou outra re-
muneração acordada;

2) Termos em que o promotor de jogo pode exercer a sua acti-
vidade nos casinos, designadamente se existe afectação de espa-
ços próprios;

3) Cauções e garantias que devam ser prestadas e seus termos; e



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 461

（四）承批公司及博彩中介人承諾放棄特別法院管轄並接

受澳門特別行政區現行法律約束。

第二十五條

個人工作證

屬公司的博彩中介人的董事、主要僱員及合作人、屬自然人

商業企業主的博彩中介人、其主要僱員及合作人，以及所有在博

彩中介人轄下擔任主要或次要職務的人，在娛樂場內履行其職務

時，均須使用由博彩中介人進行登記的承批公司發出的、附有持

證人照片的個人工作證；該證件的式樣由博彩監察暨協調局核

准。

第二十六條

不能從事博彩中介業務

一、如博彩中介人因任何理由而不能履行全部或部分須履行

的義務，應立即將有關事實通知其進行登記的承批公司。

二、承批公司接獲上款所指通知後，應即時中止有關博彩中

介人的業務，並立即通知博彩監察暨協調局。

第二十七條

不遵守

博彩中介人不遵守就其從事業務而訂定的規則，構成行政上

的違法行為，且不影響應負的民事或刑事責任。

第二十八條

博彩中介人的名單

一、承批公司必須最遲於每年的十月三十一日向博彩監察暨

協調局呈交一份承批公司擬於翌年與之經營業務的博彩中介人的

名單。

二、政府須最遲於每年的十一月三十日，透過博彩監察暨協

調局定出獲許可在每一承批公司經營業務的博彩中介人的數目上

限，並指明獲許可的博彩中介人的身份。

三、承批公司必須編製一份在其公司進行登記的所有博彩中

4) Obrigação, assumida pela concessionária e pelo promotor
de jogo, de renúncia a foro especial e submissão à lei vigente na
Região Administrativa Especial de Macau.

Artigo 25.º

Cartão de identificação pessoal

Os administradores, principais empregados e colaboradores
dos promotores de jogo que sejam sociedades comerciais, bem
como os promotores de jogo que sejam empresários comerciais,
pessoas singulares, seus principais empregados e colaboradores,
e, ainda, todas as pessoas que desempenhem funções, a título
principal ou acessório, junto de promotor de jogo são obrigados
a usar dentro dos casinos, no exercício das suas funções, um car-
tão de identificação pessoal, com fotografia, emitido pela con-
cessionária junto à qual se encontrem registados, cujo modelo é
aprovado pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Artigo 26.º

Impossibilidade do exercício da actividade de
promoção de jogos

1. Sempre que os promotores de jogo, por algum motivo, se
encontrem impossibilitados de cumprir, total ou parcialmente,
as obrigações a que se encontram adstritos, devem comunicar
tal facto de imediato à concessionária onde se encontrem regis-
tados.

2. Recebida a comunicação referida no número anterior, a
concessionária deve suspender de imediato a actividade do res-
pectivo promotor de jogo, dando disso imediato conhecimento
à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Artigo 27.º

Incumprimento

O incumprimento, pelos promotores de jogo, das regras esta-
belecidas para o exercício da sua actividade constitui infracção
administrativa, sem prejuízo da responsabilidade civil ou crimi-
nal que ao caso couber.

Artigo 28.º

Listas relativas aos promotores de jogo

1. As concessionárias são obrigadas a submeter anualmente,
até 31 de Outubro, à Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos uma lista nominativa dos promotores de jogo com os quais
pretendam operar no ano seguinte.

2. O número máximo e a identificação dos promotores de jogo
autorizados a operar junto de cada concessionária são determi-
nados anualmente pelo Governo, até 30 de Novembro, através
da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos fixa.

3. As concessionárias são obrigadas a elaborar e a manter ac-
tualizada uma lista nominativa de todos os promotores de jogo
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介人、其董事、主要僱員及合作人，以及所有在博彩中介人轄下

擔任主要或次要職務的人的名單，並須更新有關資料。

第二十九條

承批公司的責任

承批公司與博彩中介人就博彩中介人、其董事、合作人及在

娛樂場任職的僱員在娛樂場進行的活動負連帶責任，並就彼等對

適用的法律及法規的遵守情況負連帶責任。

第三十條

承批公司的義務

除本行政法規及其他補足性法例所規定的其他義務外，承批

公司尚須履行下列義務：

（一）最遲於每月十日向博彩監察暨協調局送交一份詳

細列明承批公司於上月支付予每一博彩中介人的

佣金或其他報酬數額的報表，以及已作就源扣繳

的稅款的報表；

（二）在每一曆年內，每隔三個月向博彩監察暨協調局

送交第二十八條第三款所指的名單；

（三）將任何可能影響博彩中介人償付能力的事實通知

博彩監察暨協調局；

（四）更新承批公司與博彩中介人之間的商業記帳的資

料；

（五）監察博彩中介人的業務，尤其是博彩中介人履行

法律、法規及合同所定義務的情況；

（六）將任何可顯示博彩中介人進行犯罪活動的跡象，

尤其是洗黑錢的跡象的事實，通知有權限當局；

（七）致力使在其公司進行登記的各博彩中介人保持良

好關係；

（八）準時支付與博彩中介人協定的佣金或其他報酬；

（九）準時履行納稅義務。

第三十一條

博彩中介人的責任

博彩中介人與其僱員及其合作人就此等僱員及合作人在娛樂

junto dela registados, seus administradores, principais empre-
gados e colaboradores, bem como de todas as pessoas que de-
sempenhem funções, a título principal ou acessório, junto dos
promotores de jogo.

Artigo 29.º

Responsabilidade das concessionárias

As concessionárias são responsáveis solidariamente com os
promotores de jogo pela actividade desenvolvida nos casinos pe-
los promotores de jogo e administradores e colaboradores destes,
bem como pelo cumprimento, por parte dos mesmos, das nor-
mas legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 30.º

Obrigações das concessionárias

Sem prejuízo de outras previstas no presente regulamento
administrativo e em demais legislação complementar, consti-
tuem obrigações das concessionárias:

1) Enviar, até ao dia 10 de cada mês, à Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos, uma relação discriminada relativa ao
mês antecedente dos montantes das comissões ou outras remu-
nerações por si pagas a cada promotor de jogo, assim como dos
montantes de imposto retidos na fonte;

2) Enviar, em cada ano civil, de 3 em 3 meses, à Direcção de
Inspecção e Coordenação de Jogos a lista referida no n.º 3 do
artigo 28.º;

3) Comunicar à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jo-
gos qualquer facto que possa afectar a solvabilidade dos promo-
tores de jogo;

4) Manter em dia a escrita comercial existente com os promo-
tores de jogo;

5) Fiscalizar a actividade dos promotores de jogo, nomeada-
mente quanto ao cumprimento das suas obrigações legais, regu-
lamentares e contratuais;

6) Comunicar às autoridades competentes qualquer facto que
possa indiciar a prática de actividade criminosa, designadamen-
te de branqueamento de capitais, por parte dos promotores de
jogo;

7) Proporcionar um relacionamento são entre os promotores
de jogo junto dela registados;

8) Pagar pontualmente as comissões ou outras remunerações
acordadas com os promotores de jogo;

9) Cumprir pontualmente as suas obrigações fiscais.

Artigo 31.º

Responsabilidade dos promotores de jogo

Os promotores de jogo são responsáveis solidariamente com
os seus empregados e com os seus colaboradores pela activida-
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de desenvolvida nos casinos por estes, bem como pelo cumpri-
mento, por parte dos mesmos, das normas legais e regulamenta-
res aplicáveis.

Artigo 32.º

Obrigações dos promotores de jogo

Sem prejuízo de outras previstas no presente regulamento admi-
nistrativo e em demais legislação complementar, constituem obri-
gações dos promotores de jogo:

1) Sujeitar-se à supervisão e fiscalização da Direcção de Ins-
pecção e Coordenação de Jogos;

2) Cumprir, na parte que lhes respeita, as disposições legais e
regulamentares aplicáveis bem como as circulares e instruções
emitidas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos;

3) Sujeitar-se às auditorias da Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos e da Direcção dos Serviços de Finanças;

4) Manter à disposição da Direcção de Inspecção e Coorde-
nação de Jogos e da Direcção dos Serviços de Finanças todos os
livros e documentos da sua escrituração mercantil e facultar-lhes
todos os elementos e informações que sejam solicitados;

5) Cumprir todas as obrigações contratuais assumidas, nomea-
damente com jogadores;

6) Respeitar as instruções da concessionária que não ponham
em causa a sua autonomia;

7) Cumprir as obrigações emergentes do contrato celebrado
com a concessionária;

8) Entregar à concessionária os documentos referidos no n.º 2
do artigo 17.º.

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias e finais

Artigo 33.º

Principais empregados dos promotores de jogo

1. O Governo, através de despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, determina as funções correspondentes a prin-
cipais empregados dos promotores de jogo para efeitos do dis-
posto no presente regulamento administrativo e do previsto em
demais normas que sejam aplicáveis aos principais empregados
dos promotores de jogo.

2. O Governo pode conceder um prazo especial para os candi-
datos a licença de promotor de jogo submeterem a indicação
das pessoas que pretendem designar como principais emprega-
dos, bem como o respectivo «Formulário relativo à revelação de
dados pessoais dos principais empregados do promotor de jogo»
referido no n.º 3 do artigo 8.º e no n.º 2 do artigo 9.º.

場進行的活動負連帶責任，並就彼等對適用的法律及法規的遵守

情況負連帶責任。

第三十二條

博彩中介人的義務

除本行政法規及其他補足性法例所規定的其他義務外，博彩

中介人尚須履行下列義務：

（一）接受博彩監察暨協調局的監督及監察；

（二）遵守適用的法律及法規中關於博彩中介人的規

定，以及遵守由博彩監察暨協調局發出的通告及

指引；

（三）接受博彩監察暨協調局及財政局進行的審計；

（四）備有商業記帳的一切簿冊及文件供博彩監察暨協

調局及財政局審查，並應該等部門的要求，提供

一切資料及資訊；

（五）履行一切應承擔的合同義務，尤其是應對博彩者

承擔的義務；

（六）遵守由承批公司發出的不損害博彩中介人的自主

性的指引；

（七）履行因與承批公司訂立的合同而產生的義務；

（八）向承批公司遞交第十七條第二款所指的文件。

第四章

過渡及最後規定

第三十三條

博彩中介人的主要僱員

一、為適用本行政法規的規定及其他適用於博彩中介人主要

僱員的規範，政府透過經濟財政司司長的批示界定與博彩中介人

主要僱員身份相符的職務。

二、政府可給予一特別期限，以便博彩中介人准照申請人呈

交其擬指定為主要僱員的人的名單，以及第八條第三款及第九條

第二款所指的關於該等主要僱員的“博彩中介人主要僱員個人資

料披露表”。
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Artigo 34.º

Aplicação subsidiária

Em tudo quanto não esteja especialmente previsto no presen-
te regulamento administrativo, aplica-se subsidiariamente, com
as necessárias adaptações, o regime jurídico da exploração de
jogos de fortuna ou azar em casino aprovado pela Lei n.º 16/
/2001 e demais regulamentação complementar desta, nomeada-
mente o Regulamento Administrativo n.º 26/2001.

Artigo 35.º

Início do processo de licenciamento

O Governo, através da Direcção de Inspecção e Coordenação
de Jogos, determina a data do início do processo de licencia-
mento dos promotores de jogo.

Artigo 36.º

Entidades exercendo funções de promotor de jogo à data da
entrada em vigor deste Regulamento Administrativo

As entidades exercendo funções de promotor de jogo à data
da entrada em vigor do presente regulamento administrativo
podem, temporariamente, continuar a exercer a actividade de
promoção de jogos, até à conclusão do primeiro processo de li-
cenciamento dos promotores de jogo ao abrigo do presente regu-
lamento administrativo.

Artigo 37.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia
da sua publicação.

Aprovado em 20 de Março de 2002.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

第三十四條

補充性適用

由第16/2001號法律通過的娛樂場幸運博彩經營的法律制度，

以及該法律的其他補足性法規，尤其是第26/2001號行政法規，經

作出必要配合後，補充性適用於本行政法規未有特別規定的一切

事宜。

第三十五條

發出准照程序的展開

政府透過博彩監察暨協調局訂定展開發出博彩中介人准照程

序的日期。

第三十六條

本行政法規開始生效之日正從事

博彩中介人工作的實體

本行政法規開始生效之日正從事博彩中介人工作的實體，可

暫時繼續從事博彩中介業務，直至按照本行政法規的規定完成首

次發出博彩中介人准照的程序為止。

第三十七條

生效

本行政法規自公佈日起生效。

二零零二年三月二十日制定。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 465



466 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 467



468 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 469



470 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 471



472 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 473



474 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 475



476 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 477



478 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 479



480 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 481



482 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 483



484 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 485

附件二

ANEXO II



486 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 487



488 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 489



490 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 491



492 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 493



494 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 495



496 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 497



498 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 499



500 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 501



502 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 503



504 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 505



506 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 507



508 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 509



510 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日

附件三

ANEXO III



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 511



512 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 513



514 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 515



516 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 517



518 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 519



520 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 521



522 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 523



524 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 525



526 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 527



528 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 529



530 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 531



532 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — 1.º SUPLEMENTO 533



534 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––第一副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 535

附件四

ANEXO IV



536 澳門特別行政區公報 ––––第一組 ––––副刊 第 13期 –––– 2002年 4月 1日



N.º 13 — 1-4-2002 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE — SUPLEMENTO 537

Rectificação

Tendo-se verificado uma inexactidão no texto em português
do Regulamento Administrativo n.º 4/2002, publicado em 25 de
Março de 2002, procede-se, ao abrigo do previsto no artigo 9.º
da Lei n.º 3/1999, à seguinte rectificação:

Assim, o artigo 88.º do Regulamento Administrativo n.º 26/
/2001, alterado pelo n.º 5 do artigo 1.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 4/2002, onde se lê:

2. O Governo, através da comissão do concurso, comunica por
escrito, com a antecipação mínima de 2 dias, a data, a hora e o
local em que a adjudicatária deve comparecer para a outorga do
respectivo contrato de concessão, de acordo com a minuta
aprovada.

deve ler-se:

2. (...)

Gabinete do Chefe do Executivo, 1 de Abril de 2002. — O
Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

更   正

鑒於二零零二年三月二十五日公佈之第4/2002號行政法規的

葡文文本有不正確之處，現根據第3/1999號法律第九條規定更正

如下：

第4/2002號行政法規第一條第五款對第26/2001號行政法規第

八十八條作出修改，原文為：

2. O Governo, através da comissão do concurso, comunica por
escrito, com a antecipação mínima de 2 dias, a data, a hora e o
local em que a adjudicatária deve comparecer para a outorga do
respectivo contrato de concessão, de acordo com a minuta
aprovada.

應改為：

2. (...)

二零零二年四月一日於行政長官辦公室

行政長官 何厚鏵
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