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第385/2005號行政長官批示

鑑於判給新域城市規劃暨工程顧問有限公司執行「編製倉儲

式停車庫建造方案」工作的執行期跨越一財政年度，因此必須保

證其財政支付。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經五月十五日第 30/89/M 號法令修改的十二月十五日

第 122/84/M 號法令第十五條的規定，作出本批示。

一、許可與新域城市規劃暨工程顧問有限公司訂立「編製倉

儲式停車庫建造方案」工作的執行合同，金額為$1,574,798.00（澳

門幣壹佰伍拾柒萬肆仟柒佰玖拾捌元整），並分段支付如下：

2005 年 ......................................................................... $ 551,179.30

2006 年 ...................................................................... $ 1,023,618.70

二、二零零五年之負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政

預算第四十章「投資計劃」內經濟編號 07.03.00.00.35 、次項目

8.090.200.01 之撥款支付。

三、二零零六年之負擔將由登錄於該年度澳門特別行政區財

政預算之相應撥款支付。

四、二零零五年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得

結餘，可轉移至下一財政年度，但不得增加有關機關支付該項目

的總撥款。

二零零五年十一月二十三日

行政長官 何厚鏵

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第73/2005號經濟財政司司長批示

考慮到在澳門經營幸運博彩的其中一家承批公司為了修改

《百家樂法定規章》第十八條的規定而作出的闡述；

考慮到博彩監察協調局的建議；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第16/2001號法律第三條第五款的規定，作出

本批示。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 385/2005

Tendo sido adjudicada à CAA, Planeamento e Engenharia,
Consultores Limitada, a prestação dos serviços de «Proposta para
a Elaboração do Projecto de Construção dos Auto-Silos Auto-
máticos», cujo prazo de execução se prolonga por mais de um
ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura
financeira.

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15
de Maio, o Chefe do Executivo manda:

1. É autorizada a celebração do contrato com a CAA, Planea-
mento e Engenharia, Consultores Limitada, para a prestação dos
serviços de «Proposta para a Elaboração do Projecto de Constru-
ção dos Auto-Silos Automáticos», pelo montante de $ 1 574 798,00
(um milhão, quinhentas e setenta e quatro mil, setecentas e no-
venta e oito patacas), com o escalonamento que a seguir se indica:

Ano 2005 .................................................................. $ 551 179,30

Ano 2006 ............................................................... $ 1 023 618,70

2. O encargo, referente a 2005, será suportado pela verba ins-
crita no capítulo 40.º «Investimentos do Plano», código econó-
mico 07.03.00.00.35, subacção 8.090.200.01, do Orçamento da
Região Administrativa Especial de Macau, para o corrente ano.

3. O encargo, referente a 2006, será suportado pela verba cor-
respondente, a inscrever no Orçamento da Região Administra-
tiva Especial de Macau, desse ano.

4. O saldo que venha a apurar-se no ano económico de 2005,
relativamente ao limite fixado no n.º 1 do presente despacho,
pode transitar para o ano económico seguinte, desde que a do-
tação global do organismo, que suporta os encargos da acção,
não sofra qualquer acréscimo.

23 de Novembro de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 73/2005

Atendendo ao exposto por uma das concessionárias dos jogos
de fortuna ou azar no sentido de ser alterado o artigo 18.º do
regulamento oficial do jogo de fortuna ou azar «Bacará»;

Considerando a proposta da Direcção de Inspecção e Coor-
denação de Jogos;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 16/2001, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:
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1. Os artigos 18.º e 19.º do Regulamento Oficial de «Bacará»,
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Economia e Fi-
nanças n.º 55/2004, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 18.º

Comissão

1. Em cada lance ganho pelo grupo banqueiro («banker»),
a casa cobra uma comissão de 5% (cinco por cento) sobre o
montante dos ganhos deste grupo.

2. Em alternativa ao disposto no número anterior, a casa
não cobra qualquer comissão sobre os ganhos do grupo
banqueiro. Todavia, quando este grupo vença o lance com
6 (seis) pontos, o prémio a pagar é de 50% (cinquenta por
cento) do valor apostado.

Artigo 19.º

Autorização

A determinação, pela casa, das opções previstas em alter-
nativa nos artigos 2.º, 3.º, 7.º, 12.º e 18.º está sujeita a prévia
autorização da Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos, a qual deve ser solicitada com uma antecedência de
três dias úteis, relativamente à data prevista para a sua
adopção.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

23 de Novembro de 2005.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 74/2005

Atendendo ao exposto por uma das concessionárias dos jogos
de fortuna ou azar no sentido de ser introduzido um novo tipo
de jogo de fortuna ou azar, denominado «Desafio ao Casino»;

Considerando o parecer favorável da Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos e a sua proposta sobre as regras de exe-
cução para a prática do referido jogo;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
n.º 4 e n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 16/2001, o Secretário para a
Economia e Finanças manda:

1. É autorizada a exploração do jogo de fortuna ou azar deno-
minado «Desafio ao Casino».

2. É aprovado o regulamento oficial do jogo «Desafio ao
Casino», em anexo ao presente despacho e que dele faz parte
integrante.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

23 de Novembro de 2005.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

一、第55/2004號經濟財政司司長批示核准的《百家樂法定規

章》中第十八條和第十九條規定的行文修改如下：

第十八條

抽水

一、場方在每局莊家贏得的款項中抽取百分之五（5%）作

佣金。

二、出現上款情況時，場方可選擇不抽取佣金。但當莊家

以六（6）點勝出時，則獲相等於投注額百分之五十（50%）

的彩金。

第十九條

許可

場方決定採用本規章第二條、第三條、第七條、第十二條

及第十八條規定的選項時，須先獲得博彩監察協調局許可，

且應於預定採用日期前三個工作天提交申請書。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零五年十一月二十三日

經濟財政司司長 譚伯源

第74/2005號經濟財政司司長批示

考慮到其中一家經營幸運博彩的承批公司為了引入名為“娛

樂場之戰”的新幸運博彩方式而作出的闡述；

考慮到博彩監察協調局的贊同意見以及其對於施行上述博彩

規則而作出的建議書；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並分別根據第16/2001號法律第三條第四款及第五款

的規定，作出本批示。

一、許可經營名為“娛樂場之戰”的幸運博彩。

二、核准載於本批示附件的《“娛樂場之戰”法定規章》，該

規章亦為本批示的組成部分。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零零五年十一月二十三日

經濟財政司司長 譚伯源




