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第31/2007號行政命令：

委任行政法務司司長臨時代理行政長官的職務。

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 31/2007:

Designa a Secretária para a Administração e Justiça  para
exercer interinamente as funções de Chefe do
Executivo. ...................................................................

第208/2007號行政長官批示：

關於準備二零零八年度政府施政方針、澳門特別
行政區預算和行政當局投資與發展開支計劃的
日程表。 ..................................................................

經濟財政司司長辦公室：

第67/2007號經濟財政司司長批示，許可經營名為
《萬家樂》之幸運博彩，並核准有關法定規章。

–––––––
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特別行政區公報》第一組副刊一份，內容如
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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Lei n.º 4/2007

Lei da actividade de segurança privada

A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do
artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

A presente lei regula o exercício da actividade de segurança
privada e os respectivos limites.

Artigo 2.º

Âmbito

1. A actividade de segurança privada destina-se exclusivamente
a prevenir a prática de crimes e a contribuir para o normal exer-
cício dos direitos e liberdades individuais dos cidadãos em con-
dições de segurança e para o bom funcionamento e desenvolvi-
mento socioeconómico da Região Administrativa Especial de
Macau (RAEM).

2. Para os efeitos da presente lei, considera-se actividade de
segurança privada:

1) A prestação por entidades privadas de serviços de seguran-
ça a terceiros;

2) A organização por entidades privadas, em proveito próprio
e com recurso exclusivo a pessoal dos seus quadros, de serviços
de autoprotecção.

Artigo 3.º

Princípios gerais

1. A actividade de segurança privada rege-se pelos seguintes
princípios gerais:

1) Princípio da subsidiariedade — a actividade de segurança
privada é subsidiária das atribuições dos órgãos próprios do sis-
tema de segurança interna da RAEM, apenas podendo ser exer-
cida em áreas não exclusivas das suas corporações e serviços de
segurança;

澳 門 特 別 行 政 區

澳 門 特 別 行 政 區

第4/2007號法律

私人保安業務法

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，

制定本法律。

第一章

一般規定

第一條

標的

本法律規範私人保安業務的經營及有關的限制。

第二條

範圍

一、私人保安業務僅限於預防犯罪、促進居民在安全情況

下正常行使個人權利與自由，以及促進澳門特別行政區社會經

濟的良好運作與發展。

二、為適用本法律的規定，下列者視為私人保安業務：

（一）由私人實體向第三人提供的保安服務；

（二）由私人實體出於自身利益，僅以其本身編制的人員而

組織的自體防禦服務。

第三條

一般原則

一、經營私人保安業務須遵守下列一般原則：

（一）補充性原則：相對於澳門特別行政區內部保安體系本

身機關的職責而言，私人保安業務具有補充性質，且僅可在澳

門特別行政區軍事化部隊及治安部門專屬範疇以外經營；
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2) Princípio da legalidade — a actividade de segurança priva-
da deve ser desenvolvida com pleno respeito pelos direitos, liber-
dades e garantias dos cidadãos, não sendo permitida a respecti-
va inibição ou restrição fora dos casos em que a lei especifica-
mente o permita;

3) Princípio da competência — a actividade de segurança pri-
vada só pode ser exercida por entidades legalmente autorizadas
para o efeito, nos termos da presente lei e da respectiva regula-
mentação;

4) Princípio da exclusividade — a actividade de segurança pri-
vada não pode ser cumulada com quaisquer outras actividades,
sem prejuízo do disposto para a organização de serviços de auto-
protecção.

2. A actividade de segurança privada está limitada pela obser-
vância estrita da lei que regula a protecção de dados pessoais e
demais legislação relativa ao sigilo de relações jurídicas determi-
nadas.

Artigo 4.º

Serviços de segurança privada

1. Os serviços de segurança privada compreendem:

1) A vigilância e protecção de bens móveis e imóveis;

2) A vigilância e controlo da entrada, permanência e circula-
ção de pessoas em edifícios e locais fechados, vedados ou de
acesso condicionado ao público em geral, nos termos da lei;

3) A vigilância e controlo da entrada e circulação de armas,
substâncias e outros engenhos ou objectos de uso e porte legal-
mente proibido ou especialmente condicionado, em recintos de
acesso vedado ou condicionado ao público em geral;

4) O acompanhamento, defesa e protecção de pessoas, sem
prejuízo das competências exclusivas das corporações e serviços
de segurança da RAEM;

5) A exploração e gestão de centrais de recepção e monito-
rização de alarmes de roubo e intrusão, bem como de outros
sistemas de segurança;

6) O transporte de fundos e valores.

2. Os sistemas de autoprotecção restringem-se aos serviços pre-
vistos nas alíneas 1) e 2) do número anterior.

3. Não são considerados serviços de segurança privada ou de
autoprotecção aqueles que se limitem ao controlo de entradas e
saídas de prédios destinados exclusivamente a habitação, sem
recurso a outros meios de segurança para além da simples video-
vigilância.

Artigo 5.º

Proibições

No âmbito do exercício da actividade de segurança privada é
proibido:

1) A prática de actividades que tenham por objecto atribui-
ções exclusivas das autoridades judiciárias ou policiais, nomea-
damente qualquer tipo de investigação criminal;

（二）合法性原則：私人保安業務須在完全尊重居民的權

利、自由及保障的情況下進行，在法律無特別允許的情況下，

不得對居民的權利、自由及保障加以禁止或限制；

（三）資格原則：私人保安業務僅可由依法獲許可的實體根

據本法律及有關施行細則的規定經營；

（四）專屬原則：私人保安業務不得與其他業務一併經營，

但不妨礙組織自體防禦服務的規定。

二、經營私人保安業務須嚴格遵守規範個人資料保護的法

律及其他關於法律關係保密的法例。

第四條

私人保安服務

一、私人保安服務包括：

（一）看管、保護動產及不動產；

（二）看守、管制個人在樓宇、非公開地點及依法禁止或限

制公眾進入的地點進出、逗留及通行；

（三）看守、管制法律禁止或特別限制使用及攜帶的武器、

物質或其他器具或物品進入禁止或限制公眾進入的場所及在該

等場所流通；

（四）在不影響澳門特別行政區軍事化部隊及治安部門的專

屬職權的情況下護送及保護個人；

（五）使用、管理防盜警報接收及監控中心，以及其他保安

系統；

（六）押運款項及有價物。

二、自體防禦僅限於上款（一）及（二）項所指的服務。

三、僅透過簡單視象監察設備而不使用其他保安工具管制

住宅樓宇出入口者，不視為私人保安服務或自體防禦服務。

第五條

禁止

在私人保安業務範圍內，禁止：

（一）經營涉及司法或警察當局專屬職責的業務，尤其是任

何類型的刑事調查；
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2) A prática de quaisquer actos susceptíveis de colocar em ris-
co a vida, a integridade física ou moral dos cidadãos, bem como
outros direitos fundamentais;

3) A protecção de pessoas, bens ou serviços envolvidos na prá-
tica de actividades ilícitas;

4) A instalação de equipamento técnico e a prestação de ser-
viços susceptíveis de ofender ou ameaçar a integridade física ou
moral dos cidadãos e os seus direitos fundamentais.

Artigo 6.º

Prestação de serviços de segurança privada

1. O exercício da actividade de segurança privada depende de
autorização do Chefe do Executivo, titulada por alvará.

2. A actividade de segurança privada pode ser prestada por:

1) Empresários comerciais, pessoas singulares ou colectivas,
legalmente constituídos para o efeito;

2) Quaisquer empresários comerciais, pessoas singulares ou
colectivas, que organizem sistemas de autoprotecção, nos ter-
mos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º

Artigo 7.º

Obrigatoriedade de segurança privada

1. Os espaços de livre acesso do público, nomeadamente re-
cintos desportivos e de espectáculos, e os edifícios ou estabele-
cimentos que, pela sua dimensão, volume de ocupação e fre-
quência ou especial destinação económica ou social, sejam sus-
ceptíveis de gerar perigo para a segurança, podem ser obrigados
a adoptar serviços adequados de segurança privada, nos termos
da presente lei e nas condições a definir por diploma complemen-
tar.

2. Os serviços de segurança privada previstos no número an-
terior visam controlar com eficácia a entrada, saída e permanên-
cia de pessoas e prevenir a entrada de substâncias, armas e ou-
tros objectos legalmente proibidos ou críticos para a segurança
do respectivo espaço físico e dos cidadãos.

CAPÍTULO II

Exercício da actividade de segurança privada

SECÇÃO I

Condicionamento administrativo

Artigo 8.º

Requisitos gerais

1. Constituem requisitos gerais para o exercício da actividade
de segurança privada:

1) A regular constituição, quando se tratar de empresário co-
mercial, pessoa colectiva;

（二）作出任何可能對居民的生命、身體或精神完整性及其

他基本權利構成危險的行為；

（三）保護牽涉不法活動的人、財產或服務；

（四）安裝或提供可傷害或威脅居民的身體或精神完整性及

基本權利的技術設備及服務。

第六條

私人保安服務的提供

一、私人保安業務須經行政長官許可並據此發出執照後方

可經營。

二、下列者可提供私人保安服務：

（一）以提供私人保安服務目的的自然人商業企業主或依法

設立的法人商業企業主；

（二）根據第二條第二款（二）項的規定，組織自體防禦的自

然人商業企業主或法人商業企業主。

第七條

私人保安服務的強制性

一、公眾自由進出的地方，尤其是體育場地、表演場地、

樓宇或場所，基於其規模、客容量及入場人數，或基於特定的

經濟或社會用途而可能對安全構成危險時，須根據本法律的規

定及補足法規所定條件，採用適當的私人保安服務。

二、上款所指私人保安服務旨在有效管制個人的進出及逗

留，以及防止攜帶法律禁止的或對有關空間及居民的安全構成

危險的物質、武器及其他物品入內。

第二章

私人保安業務的經營

第一節

行政條件

第八條

一般要件

一、經營私人保安業務的一般要件如下：

（一）如屬法人商業企業主，其設立須符合規範；
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2) O registo na Conservatória de Registos Comercial e Bens
Móveis, quando se tratar de empresário comercial, pessoa colec-
tiva, ou a matrícula e registo de actividade, quando se tratar de
empresário comercial, pessoa singular;

3) A realização do capital social mínimo quando se tratar de
empresário comercial, pesssoa colectiva, de montante a fixar por
diploma complementar;

4) O objecto social exclusivo da actividade regulada pela pre-
sente lei;

5) Inexistência, por parte da entidade requerente, de dívidas
à RAEM, ou, no caso de existirem, prova de que o respectivo
pagamento se encontra assegurado;

6) A comprovada idoneidade moral dos administradores, ge-
rentes ou directores da entidade requerente, quando se trate de
empresário comercial, pessoa colectiva, ou do responsavél, quan-
do se trate de empresário comercial, pessoa singular;

7) A competência profissional e idoneidade moral adequadas
à actividade de director técnico da entidade requerente;

8) A existência de instalações adequadas.

2. Para fazer prova da adequação das instalações são conside-
radas as respectivas plantas e memórias descritivas e, bem assim,
a vistoria ao local, podendo ser definidas condições mínimas por
diploma complementar.

3. Para prova dos requisitos gerais a que se referem as alíneas
6) e 7) do n.º 1 são admitidos os elementos oferecidos pela enti-
dade requerente, designadamente registo criminal, abonação,
dados curriculares e todos os que forem acessíveis e não proibi-
dos por lei.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, podem ser re-
colhidas informações relativas à vida privada do interessado,
sempre que o mesmo nisso consinta expressamente, nos termos
da legislação sobre protecção de dados pessoais.

Artigo 9.º

Avaliação do pedido

O pedido de autorização pode ser indeferido com fundamen-
to no incumprimento de qualquer dos requisitos gerais, nomeada-
damente:

1) Irregular constituição ou situação registral;

2) Irregular situação contributiva fiscal;

3) Insuficiente idoneidade dos administradores, gerentes, di-
rectores ou responsáveis;

4) Insuficiente competência profissional e idoneidade moral
do director técnico;

5) Insuficiente caracterização do objecto do licenciamento,
designadamente quanto à natureza dos serviços a prestar;

6) Prestação de falsas declarações.

（二）如屬法人商業企業主，於商業及動產登記局登記；如

屬自然人商業企業主，則需業務的註冊或登記；

（三）如屬法人商業企業主，繳付的公司資本達到補足法規

所定公司資本下限；

（四）公司所營事業，僅限於本法律所規定的業務；

（五）不負澳門特別行政區債務，或證明已確保清償債務；

（六）如屬法人商業企業主，證明申請實體的行政管理機關

成員、經理或領導具備適當品行；如屬自然人商業企業主，證

明負責人具備適當品行；

（七）申請實體的技術領導具備有關業務的適當專業能力及

品行；

（八）具備適當設施。

二、證明設施的適當性時，須考慮有關平面圖及說明，並

進行實地檢查，而有關最低條件可由補足法規訂定。

三、為證明第一款（六）及（七）項所指一般要件，接納由

申請實體提供的資料，尤其是刑事紀錄、證明、履歷，以及所

有可供取閱且法律並未禁止使用的資料。

四、為適用上款的規定，可根據個人資料保護法例的規

定，收集關於利害關係人私人生活的資料，但僅以利害關係人

對此明確表示同意者為限。

第九條

申請的評估

如不符合任何一般要件，尤其以下所指者，則可不批准許

可的申請：

（一）公司的設立或登記狀況不符合規範；

（二）稅捐狀況不正常；

（三）行政管理機關成員、經理、領導或負責人品行不適

當；

（四）技術領導的專業能力不足或品行不適當；

（五）未充分描述所申請執照的所營事業的特徵，尤其是所

提供服務的性質；

（六）提供虛假聲明。
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第十條

發出執照的要件

一、發出經營私人保安業務執照的要件如下：

（一）向澳門特別行政區提供擔保、銀行擔保或保證保險，

金額由補足法規訂定；

（二）已就民事責任保險投保，承保風險金額由補足法規訂

定；

（三）制服式樣、名稱縮寫或其他區別標誌獲核准並登記。

二、訂定上款（一）及（二）項所指金額時，須考慮申請實

體所經營的特定業務的特徵。

第十一條

執照

一、執照上須根據第二條第二款（一）及（二）項的規定列

明獲准經營業務的性質，以及列明根據第四條第一款的規定，

申請實體獲准提供的服務種類。

二、發出執照須收取一項由補足法規核准的費用，該費用

為澳門特別行政區的收入。

三、已發出的執照不得讓與或轉移。

第二節

人員

第十二條

私人保安員

一、私人保安員是指與獲許可經營私人保安業務的實體有

勞動合同上的聯繫以擔任本法所訂定的私人保安職務的人，或

者親身擔任本法所訂定的私人保安職務的自然人商業企業主。

二、私人保安員在其看守地點或場地執行入場管制工作

時，可阻止在預防及保安程序上拒絕合作接受檢測是否藏有違

禁物品、違禁物質，或可能用於暴力行為或擾亂地點或活動的

正常運作及秩序的物品或物質的人士進入或逗留。

Artigo 10.º

Requisitos de emissão de alvará

1. Constituem requisitos de emissão de alvará para o exercí-
cio da actividade de segurança privada:

1) Prestação a favor da RAEM de caução, garantia bancária
ou seguro-caução, em montante a definir por diploma complemen-
tar;

2) Seguro de responsabilidade civil com cobertura de risco, de
montante a definir por diploma complementar;

3) Aprovação e registo dos uniformes, siglas e demais sinais
distintivos.

2. A quantificação dos montantes a que se referem as alíneas
1) e 2) do número anterior deve considerar a caracterização da
específica actividade a exercer pela entidade requerente.

Artigo 11.º

Alvará

1. O alvará que titula o licenciamento deve especificar a na-
tureza da actividade licenciada, por referência às alíneas 1) e 2)
do n.º 2 do artigo 2.º e, bem assim, o tipo de serviços que, nos
termos do n.º 1 do artigo 4.º, podem ser prestados pela entidade
requerente.

2. Pela emissão do alvará é devida uma taxa, a aprovar por
diploma complementar, que constitui receita da RAEM.

3. Não é permitida a cedência ou transferência do alvará emi-
tido.

SECÇÃO II

Pessoal

Artigo 12.º

Agentes de segurança privada

1. Considera-se agente de segurança privada o pessoal que está
vinculado por contrato de trabalho a qualquer entidade autori-
zada ao exercício da actividade regulada pela presente lei para
o desempenho de funções de segurança privada, bem como,
quando o fizerem por si próprios, os empresários comerciais,
pessoas singulares.

2. Os agentes de segurança privada podem, aquando do con-
trolo de acesso aos locais ou recintos sujeitos à sua vigilância,
impedir a entrada ou a permanência de quem se recusar a cola-
borar nos procedimentos de prevenção e segurança, destinados
à detecção de objectos ou substâncias proibidas ou susceptíveis
de favorecerem actos de violência ou de perturbação do normal
funcionamento e ordem do local ou evento.
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三、為適用上款的規定，如必須進行人身搜查時，應優先

使用電子檢測工具，且在任何情況下應盡量減少對被搜查人士

造成的不便，並須在保持其尊嚴及體面的情況下，儘可能由相

同性別的保安員進行搜查。

四、為適用上款的規定，對於須接受上述措施的人士，私

人保安員應尊重其意願，並提醒如拒絕合作將招致本條第二款

所規定的後果。

五、在任何情況下，私人保安員不得扣留受管制人士的身

份證明文件。

第十三條

擔任私人保安員的要件

一、私人保安員須符合下列所有要件：

（一）年滿十八歲；

（二）至少具備六年教育的學歷；

（三）具備能擔任有關職務的體格及精神；

（四）透過刑事紀錄證明未曾因實施故意犯罪而被確定判決

判罪；

（五）沒有以任何名義成為公共行政當局的公務員或服務人

員；

（六）沒有從事生產或經營武器、彈藥、器具、爆炸物質或

其他任何被定性為禁用武器的物品的活動；

（七）修讀由僱主實體或其他實體根據補足法規訂定的計劃

與內容所開辦的培訓課程，且成績合格。

二、對於提供特定服務及監控某種保安工具者，可要求其

修讀由上款（七）項所指任一實體根據補足法規所定計劃與內容

而開辦的專門課程，且成績合格。

三、如證實難以證明第一款（二）項所指要件，應利害關係

人的申請，得以知識評核考試取代該要件。

第十四條

工作身份的識別

一、所有從事私人保安工作的人，包括技術領導，不論提

3. Sempre que, para os efeitos do número anterior, tenham de
ser efectuadas revistas pessoais, as mesmas devem privilegiar o
uso de meios de detecção electrónicos e ser executadas de modo
a que causem o menor transtorno à pessoa revistada e acaute-
lem a preservação da sua dignidade e pudor, sendo, sempre que
possível, realizadas por pessoa do mesmo sexo.

4. Os agentes de segurança privada devem, para os efeitos do
número anterior, respeitar a vontade das pessoas sobre quem
recaem as medidas ali referidas, advertindo-as da consequência
da sua recusa, prevista no n.º 2.

5. Os agentes de segurança privada não podem, em caso algum,
reter qualquer documento de identificação da pessoa sujeita a
controlo.

Artigo 13.º

Requisitos de admissão e permanência dos agentes
de segurança privada

1. São requisitos cumulativos de admissão e permanência como
agentes de segurança privada:

1) Ser maior de 18 anos;

2) Possuir um mínimo de 6 anos de escolaridade;

3) Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções;

4) Não ter sido condenado por sentença transitada em julgado
pela prática de crime doloso, a provar por certificado de registo
criminal;

5) Não ser, a qualquer título, funcionário ou agente da Admi-
nistração Pública;

6) Não exercer a actividade de fabricante ou comerciante de
armas, munições, engenhos, substâncias explosivas ou quaisquer
outras que possam ser qualificadas como armas proibidas;

7) Frequentar, com aproveitamento, os cursos de formação a
ministrar pela própria entidade empregadora ou por outra, de
acordo com o programa e conteúdo a definir por diploma comple-
mentar.

2. Para a prestação de serviços específicos, bem como para a
monitorização de determinados meios de segurança, pode ser
exigida a frequência, com aproveitamento, de cursos de especia-
lidade  ministrados por qualquer das entidades referidas na alí-
nea 7) do número anterior, de acordo com o programa e conteú-
do a definir por diploma complementar.

3. O requisito da alínea 2) do n.º 1 pode, perante comprovada
dificuldade de certificação e a requerimento do interessado, ser
suprido pela prestação de uma prova de avaliação de conheci-
mentos.

Artigo 14.º

Identificação profissional

1. Todo o pessoal afecto à actividade de segurança privada,
seja qual for a natureza do serviço prestado, incluindo os direc-
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tores técnicos, deve ser portador de cartão de identificação pro-
fissional emitido pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública
(CPSP), através do qual se deve identificar, sempre que para tal
for solicitado.

2. Sempre que preste algum dos serviços constantes das alí-
neas 1) a 3) e 6) do n.º 1 do artigo 4.º, o agente de segurança
privada é obrigado ao uso de cartão de identificação, aposto em
local bem visível.

3. É obrigatória a menção, no verso do cartão de identificação,
da autorização para a prestação do serviço a que se refere a alí-
nea 4) do n.º 1 do artigo 4.º, bem como da habilitação para con-
dução de canídeos.

Artigo 15.º

Uso de uniforme

1. É obrigatório o uso de uniforme na prestação dos seguintes
serviços de segurança privada:

1) Vigilância e protecção de bens móveis e imóveis;

2) Vigilância e controlo de entrada, permanência e circulação
de pessoas em edifícios e locais fechados, vedados ou de acesso
condicionado ao público em geral;

3) Transporte de fundos e valores.

2. O uso de uniforme pode ser dispensado sempre que razões
excepcionais relativas à especificidade do serviço e técnica ha-
bitual da sua execução o aconselhem, nos termos a definir em
diploma complementar.

SECÇÃO III

Meios de segurança privada

Artigo 16.º

Instalações, meios de comunicação e de transporte

As entidades que prestam actividade de segurança privada
devem possuir instalações adequadas e manter o pessoal e os
meios de comunicação e de transporte em estado de prontidão.

Artigo 17.º

Veículos especiais

1. Os veículos de transporte de fundos e valores são adapta-
dos à sua especial destinação, devendo estar dotados de siste-
mas complementares de segurança adequados ao risco.

2. Os veículos a que se refere o número anterior são obrigato-
riamente portadores de sinal distintivo que permita a sua identi-
ficação pelas autoridades policiais da RAEM.

供何種性質的服務，均須持有由治安警察局發出的工作證，被

要求識別身份時，須以此證表明身份。

二、提供第四條第一款（一）至（三）項及（六）項所指服

務時，私人保安員須於顯眼處佩戴上款所指工作證。

三、如持證人獲許可提供第四條第一款（四）項所指服務及

具備引領犬隻的資格，其工作證背面須予以載明。

第十五條

制服的穿著

一、提供下列私人保安服務時，須穿著制服：

（一）看管、保護動產及不動產；

（二）看守、管制個人在樓宇、非公開地點、禁止或限制公

眾進入的地點進出、逗留及通行；

（三）押運款項及有價物。

二、如因服務特性及慣常執行方式而構成特別理由，可根

據補足法規的規定豁免穿著制服。

第三節

私人保安工具

第十六條

設施、通訊及運輸工具

經營私人保安業務的實體應具備適當設施及配有隨時候命

的人員、通訊及運輸工具。

第十七條

特別車輛

一、押運款項及有價物的車輛，須適合於該特別用途，且

須配備與風險相應的輔助保安系統。

二、上款所指車輛須標有能被澳門特別行政區警察當局識

別的區別標誌。
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3. As viaturas usadas no transporte de fundos e valores care-
cem de aprovação prévia, nos termos a regulamentar por diplo-
ma complementar.

Artigo 18.º

Meios de vigilância

1. As entidades que prestam actividade de segurança privada
podem utilizar instrumentos de vigilância electrónica ou de ou-
tra natureza, com vista à detecção de objectos proibidos e ao
controlo de acesso a espaços de utilização ou circulação restrita.

2. As gravações de imagem e som efectuadas no exercício da
actividade de segurança privada visam única e exclusivamente a
protecção de pessoas e bens, não podendo ser disponibilizadas
ou difundidas a quem quer que seja, salvo se, sem prejuízo do
disposto no n.º 2 do artigo 3.º, a sua utilização for requisitada
nos termos da lei.

3. Nos lugares onde sejam recolhidas imagens nos termos do
número anterior é obrigatória a afixação, em local bem visível,
de um aviso cujo conteúdo assegure o conhecimento público dessa
gravação.

Artigo 19.º

Uso e porte de arma

1. Aos agentes de segurança privada pode ser concedida, nos
termos do Regulamento de Armas e Munições e a título excepcio-
nal, licença de uso e porte de arma de defesa.

2. O uso e porte de arma de defesa só é permitido, em serviço,
quando expressamente autorizado pela entidade de segurança
privada a que o agente pertence, sendo proibida a sua exibição
ostensiva.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, em casos
devidadmente justificados e a título excepcional, o Chefe do Exe-
cutivo pode autorizar a utilização de espingardas pelos agentes
de segurança privada.

4. Sem prejuízo do disposto no Regulamento de Armas e Muni-
ções, os agentes de segurança privada a quem for autorizado o
uso e porte de arma de defesa ou de espingardas fica obrigado a
treino periódico de tiro e manuseamento de armas.

Artigo 20.º

Canídeos

1. As entidades que prestam actividade de segurança privada
podem utilizar canídeos, desde que acompanhados de pessoal
devidamente habilitado para o efeito, nos termos a definir em
diploma complementar.

2. A utilização de canídeos está sujeita ao respectivo regime
geral de identificação, registo e licenciamento.

三、用於押運款項及有價物的車輛須根據補足法規的規定

預先獲得核准。

第十八條

看守工具

一、經營私人保安業務的實體可使用電子看守工具或其他

性質的看守工具，用以檢測是否存在違禁物品，以及用以監管

在受限制使用或通行的地方的進出。

二、私人保安業務進行時所作錄像及錄音，僅作保護個人

及財產之用，不得向任何人提供或散播，但在不影響第三條第

二款的規定下，根據法律的規定使用者除外。

三、必須於根據上款的規定進行錄像的地方的顯眼處張貼

通告，其內容須確保公眾知悉有關錄像事宜。

第十九條

武器的使用及攜帶

一、在例外情況下，私人保安員可根據《武器及彈藥規章》

的規定獲發使用及攜帶自衛武器准照。

二、私人保安員僅在其所屬私人保安實體明示許可下，方

獲准在執行職務時使用及攜帶自衛武器，但禁止將之展示。

三、在不影響以上兩款的規定及具適當理由的情況下，行

政長官可例外許可私人保安員使用步槍。

四、除須遵守《武器及彈藥規章》的規定外，獲許可使用及

攜帶自衛武器或步槍的私人保安員，尚須定期進行武器的射擊

及操作訓練。

第二十條

犬隻

一、經營私人保安業務的實體可使用犬隻，但犬隻須由具

有補足法規所定適當資格的人員帶領。

二、犬隻的使用須遵守關於犬隻的認別、登記及准照的一

般制度。
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3. A utilização de canídeos só é permitida desde que autoriza-
da por escrito pela entidade a quem é prestado o serviço, po-
dendo a autorização ser revogada a todo o tempo.

Artigo 21.º

Outros meios de segurança

1. Os agentes de segurança privada podem, no desempenho
das suas funções, ser equipados com bastões de modelo aprova-
do pelo CPSP.

2. A utilização de meios de segurança que não constem da
presente lei depende de autorização do Chefe do Executivo.

CAPÍTULO III

Deveres

Artigo 22.º

Deveres gerais

1. As entidades que prestam actividade de segurança privada
têm o dever geral de prestar às corporações e serviços de segu-
rança da RAEM toda a colaboração que lhes seja legitimamen-
te solicitada.

2. Em caso de intervenção das corporações e serviços de segu-
rança da RAEM em local onde operam entidades de segurança
privada, devem estas sujeitar-se ao controlo daquelas, acatando
as instruções e recomendações operacionais que lhes sejam diri-
gidas.

3. As entidades que prestam actividade de segurança privada,
bem como os seus agentes, devem guardar sigilo de todos os
factos relativos à vida privada dos cidadãos e daqueles que este-
jam abrangidos por segredo legalmente protegido e cujo conhe-
cimento lhes advenha do seu exercício.

Artigo 23.º

Deveres especiais

1. Constituem deveres especiais das entidades que prestam
actividade de segurança privada:

1) Comunicar à entidade competente o início da actividade, a
lista nominal dos agentes de segurança privada e as respectivas
alterações;

2) Fazer prova anual da manutenção das garantias económica
e de responsabilidade civil a que se referem as alíneas 1) e 2) do
n.º 1 do artigo 10.º;

3) Fazer prova anual do cumprimento das obrigações fiscais
perante a RAEM;

三、須經獲提供服務的實體的書面許可，方可使用犬隻，

但有關許可可隨時被廢止。

第二十一條

其他保安工具

一、私人保安員在執行職務時可使用式樣經治安警察局核

准的棍棒。

二、使用未載於本法律的保安工具，須經行政長官許可。

第三章

義務

第二十二條

一般義務

一、經營私人保安業務的實體，就澳門特別行政區軍事化

部隊及治安部門提出的一切正當要求，均有提供合作的一般義

務。

二、如澳門特別行政區軍事化部隊及治安部門介入由私人

保安實體運作的地方，私人保安實體須受其控制，並遵守由其

發出的行動指示及建議。

三、經營私人保安業務的實體及其人員，須對一切因經營

有關業務而獲悉的居民私人生活的事實及依法受保護的保密事

實予以保密。

第二十三條

特別義務

一、經營私人保安業務的實體有下列特別義務：

（一）就業務的開展、私人保安員名單和名單的修改通知主

管實體；

（二）每年證明維持第十條第一款（一）及（二）項所指經濟

擔保及民事責任保險；

（三）每年證明已向澳門特別行政區履行稅收義務；
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（四）將公司合同、行政管理機關成員、經理、領導或技術

負責人的任何變更通知主管實體；

（五）組織及更新業務紀錄；

（六）組織及更新私人保安員的個人檔案，包括核實第十三

條所定專業能力要件所需的一切資料；

（七）組織及更新武器及已使用彈藥紀錄，以及獲許可使用

武器的人員的個人身份資料紀錄，並通知主管實體；

（八）於郵件及發票印件上註明執照的編號及發出日期；

（九）就提供押運款項及有價物服務，按補足法規的規定作

出預先通知；

（十）確保將知悉的任何公罪通知司法或警察當局。

二、私人保安員有下列特別義務：

（一）即時將履行職務時知悉的任何公罪通知司法或警察當

局，並在當局人員到達前防止犯罪現場及倘有之痕蹟發生任何

改變；

（二）不作出任何可令公眾將其行為與軍事化部隊及治安部

門的行為混淆的行為；

（三）進行本法律及補足規章強制使用制服、標誌及其他識

別標誌的工作時，使用經核准的制服、標誌及其他識別標誌。

第二十四條

業務開展的通知義務

獲自然人或法人商業企業主提供護送及保護個人服務的實

體，須就該業務開展一事通知治安警察局。

第四章

外部監管

第二十五條

檢查及監察

一、私人保安業務須受治安警察局的檢查及監察，但不妨

礙澳門特別行政區其他公共部門在有關管轄範圍所具有的特定

職權。

4) Comunicar à entidade competente qualquer alteração do
pacto social, administração, gerência, direcção ou pessoal técni-
co responsável;

5) Organizar e manter actualizado um registo de actividades;

6) Organizar e manter actualizados ficheiros individuais do
pessoal de segurança privada, incluindo todos os elementos ne-
cessários à verificação dos requisitos de capacidade profissional
prescritos no artigo 13.º;

7) Organizar e manter um registo actualizado do armamento
e respectivas munições utilizadas, bem como da identificação
individual do pessoal que do mesmo faz uso, quando para tal
haja autorização, e comunicá-lo à entidade competente;

8) Mencionar o número e a data do alvará nos impressos de
correspondência postal e nos de facturação;

9) Comunicar previamente a prestação de serviços de trans-
porte de fundos e valores, nos termos a definir em diploma com-
plementar;

10) Garantir a comunicação à autoridade judiciária ou poli-
cial competente a prática de qualquer crime público de que to-
mem conhecimento.

2. Constituem deveres especiais dos agentes de segurança pri-
vada:

1) Comunicar de imediato à autoridade judiciária ou policial
competente a prática de qualquer crime público de que tenham
conhecimento no exercício das suas funções, bem como evitar
qualquer alteração no local do crime e eventuais vestígios até à
chegada das autoridades;

 2) Abster-se de quaisquer actos que possam induzir no públi-
co a confusão com a actuação própria das corporações e servi-
ços de segurança;

 3) Fazer uso do uniforme, distintivos e demais sinais identifica-
dores aprovados em todos os actos de serviço em que tal for
obrigatório, nos termos da presente lei e dos regulamentos com-
plementares.

Artigo 24.º

Dever de comunicação de início de actividade

É objecto de comunicação ao CPSP, por parte da entidade a
quem é prestado, o início de prestação de serviço de acompanha-
mento, defesa e protecção de pessoas por empresário comercial,
pessoa singular ou pessoa colectiva.

CAPÍTULO IV

Controlo externo

Artigo 25.º

Inspecção e fiscalização

1. A actividade de segurança privada está sujeita à acção ins-
pectiva e de fiscalização do CPSP, sem prejuízo da competência
específica dos demais serviços públicos da RAEM no âmbito
das respectivas áreas de jurisdição.
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2. Sempre que, no âmbito de uma acção inspectiva ou de fisca-
lização, seja detectada qualquer infracção administrativa ou cri-
minal, deve ser levantado auto de notícia a enviar à entidade
competente para o respectivo procedimento.

Artigo 26.º

Regra especial de fiscalização

A fiscalização de veículos de transporte de fundos e valores,
como tal registados, apenas pode ter lugar em áreas de segurança,
para onde devem ser conduzidos por indicação das corporações
e serviços de segurança da RAEM, sem prejuízo de acções de
emergência perante a presença de indícios de utilização abusiva.

CAPÍTULO V

Regime sancionatório

Artigo 27.º

Infracções

1. Quem exercer a actividade de segurança privada sem que
para tal esteja autorizado é punido com multa de $ 30 000,00
(trinta mil patacas) a $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas).

2. A violação dos deveres prescritos nas alíneas 2) ou 7) do
n.º 1 do artigo 23.º é punida com multa de $ 10 000,00 (dez mil
patacas) a $ 25 000,00 (vinte e cinco mil patacas).

3. Quem, no exercício da actividade de segurança privada, man-
tiver pessoal armado sem a necessária autorização para o efeito é
punido com multa de $ 10 000,00 (dez mil patacas) a $ 15 000,00
(quinze mil patacas), por cada trabalhador encontrado nessa
situação.

4. Quem, no exercício de actividade de segurança privada,
mantiver pessoal que não preencha os requisitos prescritos no
artigo 13.º é punido com multa de $ 5 000,00 (cinco mil patacas)
a $ 7 000,00 (sete mil patacas), por cada trabalhador encontrado
nessa situação.

5. A violação de qualquer outra obrigação prevista na pre-
sente lei é punida com multa de $ 2 000,00 (duas mil patacas) a
$ 7 500,00 (sete mil e quinhentas patacas).

Artigo 28.º

Sanções acessórias

1. Cumulativamente com a pena de multa podem ser aplica-
das as seguintes sanções acessórias:

1) Apreensão a favor da RAEM de objectos usados para a
prática da infracção e que possam constituir perigo para a segu-
rança pública;

二、如於檢查及監察行動中發現任何行政或刑事違法行

為，須製作實況筆錄並將之交予主管有關程序的實體。

第二十六條

監察的特別規則

對於登記用以押運有價物的車輛進行的監察，僅可於軍事

化部隊及治安部門指定前往的安全地點進行，但因有跡象顯示

濫用有關車輛而作出緊急行動者除外。

第五章

處罰制度

第二十七條

違法行為

一、未經許可而經營私人保安業務者，科以$30,000.00（澳門

幣萬元）至$50,000.00（澳門幣伍萬元）罰款。

二、違反第二十三條第一款（二）或（七）項所定義務者，

科以$10,000.00（澳門幣壹萬元）至$25,000.00（澳門幣貳萬伍仟

元）罰款。

三、經營私人保安業務時出現未經必需許可而持有武器

者，就每一未經許可持有武器的工作人員，科以$10,000.00（澳

門幣壹萬元）至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元）罰款。

四、經營私人保安業務時任用不符合第十三條所定要件的

人員者，就每一不符合要件的人員，科以$5,000.00（澳門幣伍仟

元）至$7,000.00（澳門幣柒仟元）罰款。

五、違反本法律所定其他義務者，科以$2,000.00（澳門幣貳

仟元）至$7,500.00（澳門幣柒仟伍佰元）罰款。

第二十八條

附加制裁

一、下列附加制裁可與罰款一併科處：

（一）將用於違法行為並對公共安全構成危險的物品扣押並

收歸澳門特別行政區所有；
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2) Cancelamento ou suspensão, por um período de 3 meses a
2 anos, da autorização do exercício da actividade de segurança
privada.

2. As sanções a que se refere o número anterior podem ser
aplicadas isoladamente ou cumuladas entre si.

Artigo 29.º

Graduação das sanções

As sanções são graduadas segundo a respectiva gravidade, con-
siderando o efectivo e potencial perigo para o normal funciona-
mento das instituições da RAEM e para a segurança pública
interna, e em função da culpa do infractor.

Artigo 30.º

Falta de personalidade jurídica do infractor

1. Se a infracção tiver sido cometida por um órgão de pessoa
colectiva ou de associação sem personalidade jurídica, a multa
correspondente é aplicada ao seu representante ou representan-
tes.

2. No caso do número anterior, as multas a aplicar são eleva-
das para o dobro nos seus montantes mínimo e máximo.

Artigo 31.º

Tentativa e negligência

A tentativa e a negligência são sempre puníveis.

Artigo 32.º

Reincidência

1. Em caso de reincidência, o limite mínimo da multa aplicá-
vel à infracção é elevado de um quarto.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, constitui rein-
cidência a violação do mesmo dever pelo qual ocorreu punição
nos termos da presente lei antes de decorridos 3 anos, contados
desde a data em que esta última se torna irrecorrível hierarquica-
mente.

Artigo 33.º

Procedimento

1. Ao regime sancionatório previsto no presente capítulo apli-
cam-se as regras processuais previstas para as infracções admi-
nistrativas e, subsidiariamente, o Código do Procedimento Admi-
nistrativo.

（二）取消經營私人保安業務的許可或中止有關許可三個月

至兩年。

二、上款所指制裁可單獨或一併科處。

第二十九條

處罰的酌科

對處罰進行酌科時，須衡量違法行為的嚴重性，其對在澳

門特別行政區的機構的正常運作與本身內部治安構成的實質或

潛在危險，以及違法者的過錯程度。

第三十條

違法者法律人格的欠缺

一、如違法行為由無法律人格的法人機關或社團的機關作

出，則對其代理人科以罰款。

二、如屬上款所指情況，所科罰款的上下限提高至兩倍。

第三十一條

未遂及過失

未遂及過失行為均予處罰。

第三十二條

累犯

一、如屬累犯，須將對違法行為可科處的罰款之最低限度

提高四分之一。

二、為適用上款的規定，如自先前根據本法被處罰的違反

義務行為成為不可訴願的行為之日起計不足三年內，違反與先

前所違反的義務相同的義務，即構成累犯。

第三十三條

程序

一、本章規定的處罰制度適用對行政違法行為所定的程序

性規定，以及補充適用《行政程序法典》。
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2. Compete ao CPSP a competência para a aplicação das mul-
tas e demais sanções acessórias correspondentes às infracções
previstas na presente lei.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

Artigo 34.º

Adaptação ao regime

1. As entidades licenciadas ao tempo da entrada em vigor da
presente lei devem adaptar-se ao seu regime no prazo de um
ano a contar do início da sua vigência, eventualmente prorroga-
do a requerimento da entidade interessada, por igual período e
por uma só vez, sempre que razões ponderosas o justifique.

2. O requisito da alínea 7) do n.º 1 do artigo 13.º pode ser dis-
pensado relativamente ao pessoal que se encontre a trabalhar
ao tempo da entrada em vigor da presente lei ou que o tenha
feito nos últimos seis meses, contados da mesma data.

3. As entidades que, ao tempo da entrada em vigor da presen-
te lei, prestem serviços de acompanhamento, defesa e protecção
de pessoas dispõem de seis meses para requererem o respectivo
alvará.

Artigo 35.º

Diplomas complementares

Os diplomas complementares necessários à execução da pre-
sente lei são aprovados pelo Chefe do Executivo.

Artigo 36.º

Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.º 54/91/M, de 21 de Outubro,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 65/96/M, de 21 de Outubro.

Artigo 37.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 90 dias após a sua publica-
ção.

Aprovada em 28 de Junho de 2007.

A Presidente da Assembleia Legislativa, Susana Chou.

Assinada em 3 de Julho de 2007.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

二、就本法訂定的違法行為科處罰款及其他附加制裁，屬

治安警察局的職權。

第六章

最後及過渡規定

第三十四條

與制度的配合

一、本法律生效前已獲發執照的實體，須自本法律生效起

一年內配合本制度；應利害關係實體申請且提出充分理由時，

該期間可以相同時間延長一次。

二、於本法律生效時仍從事私人保安工作的人士，以及自

本法律生效時起計最近六個月曾從事私人保安工作的人士，可

獲免除第十三條第一款（七）項的要件。

三、於本法律生效時提供護送及保護個人服務的實體，具

有六個月時間申請執照。

第三十五條

補足法規

執行本法律所需的補足法規由行政長官制定。

第三十六條

廢止

廢止經十月二十一日第65/96/M號法令修改的十月二十一日

第54/91/M號法令。

第三十七條

生效

本法律自公佈後滿九十日生效。

二零零七年六月二十八日通過。

立法會主席　曹其真

二零零七年七月三日簽署。

命令公佈。

行政長官　何厚鏵
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澳門金融管理局二零零七財政年度本身預算

Orçamento privativo da Autoridade Monetária de Macau relativo ao ano económico de 2007

經濟分類
收入項目 金額Classificação

Designação da receita Importânciaeconómica

經常收入 $ 190,078,400.00

Receitas correntes

03-00-00-00 費用、罰款及其他金錢上之制裁 $ 9,331,700.00

Taxas, multas e outras penalidades

03-01-00-00 費用

Taxas

03-01-18-00 金融業務收費 $ 9,206,700.00

Taxa sobre actividades financeiras e monetárias

03-02-00-00 罰款及其他金錢上之制裁

Multas e outras penalidades

03-02-99-00 其他罰款及金錢上之制裁 $125,000.00

Outras multas e penalidades

04-00-00-00 財產之收益 $ 310,000.00

Rendimentos da propriedade

04-03-00-00 利息—— 其他部門

Juros — Outros sectores

04-03-03-00 借款 $ 270,000.00

Empréstimos

04-12-00-00 其他財產收益

Outros rendimentos da propriedade

04-12-99-00 其他 $ 40,000.00

Outros

06-00-00-00 耐用品之出售 $ 2,521,000.00

Venda de bens duradouros

06-03-00-00 其他部門

Outros sectores

06-03-03-00 紀念幣之出售 $ 2,521,000.00

Venda de moeda comemorativa

07-00-00-00 勞務及非耐用品之出售 $ 177,827,700.00

Venda de serviços e bens não duradouros

第206/2007號行政長官批示

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，並根據第6/2006號行政法規第五十三條第二款的規定，作出

本批示。

核准澳門金融管理局二零零七年財政年度之本身預算，並

於二零零七年一月一日起開始執行，預算收入及開支之金額均

為 $ 190,078,400.00（澳門幣壹億玖仟零柒萬捌仟肆佰元整），該

預算為本批示之組成部份。

二零零七年六月二十九日

行政長官 何厚鏵

Despacho do Chefe do Executivo n.º 206/2007

Usando da faculdade referida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o
Chefe do Executivo manda:

É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de
2007, o orçamento privativo da Autoridade Monetária de Macau,
relativo ao ano económico de 2007, sendo as receitas calculadas
em $ 190 078 400,00 (cento e noventa milhões, setenta e oito mil
e quatrocentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual
faz parte integrante do presente despacho.

29 de Junho de 2007.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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經濟分類 收入項目 金額
Classificação

Designação da receita Importânciaeconómica

07-01-00-00 房屋租金

Rendas de habitações

07-01-02-00 其他房屋租金 $ 460,000.00

Renda de outras habitações

07-10-00-00 雜項—— 其他部門

Diversos — Outros sectores

07-10-09-00 財務管理 $ 177,289,300.00

Administração de actividades financeiras

07-10-99-00 其他 $ 78,400.00

Outras

08-00-00-00 其他經常收入 $ 88,000.00

Outras receitas correntes

08-07-00-00 分享兌換店收益 $ 88,000.00

Comparticipações nas receitas de balcões de câmbio

資本收入 $ 0.00

Receitas de capital
13-00-00-00 其他資本收入 $ 0.00

Outras receitas de capital

13-01-00-00 歷年財政年度結餘 $ 0.00

Saldos de anos económicos anteriores

總收入 $ 190,078,400.00

Total das receitas

經濟分類 開支項目 金額
Classificação

Designação da despesa Importânciaeconómica

經常開支 $ 175,279,600.00

　 　 Despesas correntes

01-00-00-00-00 人員 $ 83,036,500.00

Pessoal

01-01-00-00-00 固定及長期報酬

Remunerações certas e permanentes

01-01-01-00-00 法律通過之編制人員

Pessoal dos quadros aprovados por lei

01-01-01-01-00 薪俸或服務費 $ 59,531,400.00

Vencimentos ou honorários

01-01-01-02-00 年資獎金 $ 1,274,500.00

Prémio de antiguidade

01-01-07-00-00 固定及長期酬勞

Gratificações certas e permanentes

01-01-07-00-03 職務主管及秘書 $ 2,277,500.00

Chefias funcionais e pessoal de secretariado

01-01-07-00-99 其他 $ 380,000.00

Outras

01-01-09-00-00 聖誕津貼 $ 5,252,700.00

Subsídio de Natal

01-01-10-00-00 假期津貼 $ 5,164,200.00

Subsídio de férias

01-02-00-00-00 附帶報酬

Remunerações acessórias
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經濟分類 開支項目 金額
Classificação

Designação da despesa Importânciaeconómica

01-02-03-00-00 超時工作

Horas extraordinárias

01-02-03-00-01 額外工作 $ 211,400.00

Trabalho extraordinário

　 01-02-04-00-00 錯算補助 $ 33,400.00

Abono para falhas

　 01-02-06-00-00 房屋津貼 　$ 852,000.00

Subsídio de residência

　 01-02-09-00-00 服裝及個人用品—— 現金 $ 44,000.00

Vestuário e artigos pessoais — Numerário

　 01-02-10-00-00 各項補助—— 現金

Abonos diversos — Numerário

　 01-02-10-00-06 特別假期之交通費 $ 1,721,200.00

Transportes por motivo de licença especial

　 01-02-10-00-07 放棄享受特別假之補償 $ 2,183,400.00

Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial

　 01-02-10-00-99 其他 $ 2,659,600.00

Outros

01-05-00-00-00 社會福利金

Previdência social

01-05-01-00-00 家庭津貼 $ 551,200.00

Subsídio de família

　 01-05-02-00-00 各項補助—— 社會福利金 $ 40,000.00

Abonos diversos — Previdência social

　 01-06-00-00-00 負擔補償

Compensação de encargos

　 01-06-03-00-00 交通費—— 負擔補償 　

Deslocações — Compensação de encargos

01-06-03-02-00 日津貼 $ 480,000.00

Ajudas de custo diárias

　 01-06-03-03-00 其他補助—— 負擔補償 $ 380,000.00

Outros abonos — Compensação de encargos

02-00-00-00-00 資產及勞務 $ 58,024,400.00

Bens e serviços

　 02-01-00-00-00 耐用品

Bens duradouros

02-01-03-00-00 營房及宿舍物品

Material de aquartelamento e alojamento

　 02-01-03-00-01 員工宿舍 $ 200,000.00

Alojamento de pessoal

　 02-01-04-00-00 教育、文化及康樂用品

Material de educação, cultura e recreio

02-01-04-00-99 其他 $ 305,900.00

Outros

02-01-07-00-00 辦事處設備 $ 245,100.00

Equipamento de secretaria

02-02-00-00-00 非耐用品

Bens não duradouros

02-02-02-00-00 燃油及潤滑劑 $ 45,000.00

Combustíveis e lubrificantes
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經濟分類 開支項目 金額
Classificação

Designação da despesa Importânciaeconómica

02-02-04-00-00 辦事處消耗 $ 936,800.00

Consumos de secretaria

　 02-02-07-00-00 其他非耐用品

Outros bens não duradouros

　 02-02-07-00-03 清潔及消毒用品 $ 43,700.00

Material de limpeza e desinfecção

　 02-02-07-00-06 紀念品及獎品 $ 403,700.00

Lembranças e ofertas

　 02-02-07-00-99 其他 $ 707,900.00

Outros

02-03-00-00-00 勞務之取得

Aquisição de serviços

02-03-01-00-00 資產之保養及利用 　

Conservação e aproveitamento de bens

　 02-03-01-00-01 不動產 $ 288,000.00

Bens imóveis

　 02-03-01-00-02 動產 $ 2,895,900.00

Bens móveis

02-03-01-00-99 其他 $ 298,800.00

Outros

02-03-02-00-00 設施之負擔

Encargos das instalações

02-03-02-01-00 電費 $ 1,400,000.00

Energia eléctrica

　 02-03-02-02-00 設施之其他負擔 　

Outros encargos das instalações

02-03-02-02-01 水及氣體費 $ 107,000.00

Água e gás

02-03-02-02-02 衛生及清潔 $ 230,200.00

Higiene e limpeza

　 02-03-02-02-03 管理費及保安 $ 970,200.00

Condomínio e segurança

02-03-02-02-99 其他 $ 166,000.00

Outros

02-03-03-00-00 衛生負擔

Encargos com a saúde

　 02-03-03-00-01 由澳門特別行政區實體提供之服務 $ 5,268,000.00

Prestada por entidades da RAEM

　 02-03-03-00-02 由澳門特別行政區以外實體提供之服務 $ 1,275,000.00

Prestada por entidades fora da RAEM

　 02-03-04-00-00 資產租賃

Locação de bens

　 02-03-04-00-01 不動產 $ 506,000.00

Bens imóveis

02-03-04-00-02 動產 $ 10,000.00

Bens móveis

02-03-05-00-00 交通及通訊

Transportes e comunicações

02-03-05-02-00 其他原因之交通費 $ 1,669,000.00

Transportes por outros motivos
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經濟分類 開支項目 金額
Classificação

Designação da despesa Importânciaeconómica

02-03-05-03-00 交通及通訊之其他負擔 $ 999,300.00

Outros encargos de transportes e comunicações

　 02-03-06-00-00 招待費 $ 40,000.00

Representação

　 02-03-07-00-00 廣告及宣傳

Publicidade e propaganda

　 02-03-07-00-01 廣告費用 $ 1,193,400.00

Encargos com anúncios

　 02-03-08-00-00 各項特別工作

Trabalhos especiais diversos

　 02-03-08-00-01 研究、顧問及翻譯 $ 5,985,000.00

Estudos, consultadoria e tradução

　 02-03-08-00-02 技術及專業培訓 $ 80,000.00

Formação técnica ou especializada

　 02-03-08-00-03 專業及技術書刊之製作 $ 245,000.00

Publicações técnicas e especializadas

　 02-03-08-00-99 其他 $ 6,598,800.00

Outros

02-03-09-00-00 未列明之負擔

Encargos não especificados

　 02-03-09-00-01 研討會及會議 $ 4,000,000.00

Seminários e congressos

　 02-03-09-00-03 文化、體育及康樂活動 $ 280,000.00

Actividades culturais, desportivas e recreativas

　 02-03-09-00-99 其他 $ 20,630,700.00

Outros

05-00-00-00-00 其他經常開支 $ 34,218,700.00

Outras despesas correntes

　 05-02-00-00-00 保險

Seguros

05-02-01-00-00 人員 $ 165,600.00

Pessoal

05-02-03-00-00 不動產 $ 63,300.00

Imóveis

05-02-04-00-00 車輛 $ 25,000.00

Viaturas

05-02-05-00-00 雜項 $ 86,000.00

Diversos

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

05-04-00-00-04 其他福利基金 $ 13,198,800.00

Outros fundos de previdência

05-04-00-00-98 偶然及未列明之開支 $ 5,000.00

Despesas eventuais e não especificadas

05-04-00-00-99 預算執行累積結餘準備金 $ 20,675,000.00

Provisão p/acum. de saldo de execução orçamental

資本開支 $ 14,798,800.00

　 　 Despesas de capital

07-00-00-00-00 投資 $ 14,798,800.00

Investimentos
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經濟分類 開支項目 金額
Classificação

Designação da despesa Importânciaeconómica

07-02-00-00-00 房屋 $ 200,000.00

Habitações

07-03-00-00-00 樓宇 $ 2,600,000.00

Edifícios

07-10-00-00-00 機械及設備 $ 11,948,800.00

Maquinaria e equipamento

07-12-00-00-00 其他投資 $ 50,000.00

Outros investimentos

總開支 $ 190,078,400.00

Total das despesas

O Conselho de Administração da Autoridade Monetária de
Macau, aos 20 de Julho de 2006. — O Presidente, Anselmo Teng.
— Os Administradores, António José Félix Pontes — Wan Sin
Long.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 207/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 40.º e 41.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o
Chefe do Executivo manda:

É aprovado o 2.º orçamento suplementar do Instituto
Politécnico de Macau, relativo ao ano económico de 2007, no
montante de $ 9 516 000,00 (nove milhões, quinhentas e dezasseis
mil patacas), o qual faz parte integrante do presente despacho.

29 de Junho de 2007.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

二零零六年七月二十日於澳門金融管理局行政委員會——主

席：丁連星，委員：潘志輝、尹先龍

第207/2007號行政長官批示

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，並根據第6/2006號行政法規第四十條及第四十一條的規定，

作出本批示。

核准澳門理工學院二零零七財政年度第二補充預算，金額為

$9,516,000.00（澳門幣玖佰伍拾壹萬陸仟元整），該預算為本批示

的組成部份。

二零零七年六月二十九日

行政長官 何厚鏵

––––––––––

澳門理工學院二零零七財政年度第二補充預算

2.º orçamento suplementar do Instituto Politécnico de Macau para o ano económico de 2007

單位：澳門幣

Unidade: MOP

經濟分類
 名稱 金額

Classificação
Designação Montante

económica

收入

Receitas

經常收入

Receitas correntes

05-00-00-00 轉移

Transferências

05-01-00-00 公營部門

Sector público

05-01-03-00 預算轉移

Transferências orçamentais



1222 澳門特別行政區公報 ––––第一組 第 28期 –––– 2007年 7月 9日

單位：澳門幣

Unidade: MOP

經濟分類
 名稱 金額

Classificação
Designação Montante

económica

05-01-03-01 特區預算轉移 8,130,000.00

Transferências do Orçamento da Região

05-01-03-02 本身預算轉移 720,000.00

Transferências de orçamentos privativos

05-03-00-00 私營企業

Empresas privadas

05-03-00-99 其他 666,000.00

Outras

總收入 9,516,000.00

Total das receitas

開支

Despesas

經常開支

Despesas correntes
01-00-00-00-00 人員

Pessoal

01-01-00-00-00 固定及長期報酬

Remunerações certas e permanentes

01-01-01-00-00 法律通過之編制人員

Pessoal dos quadros aprovados por lei

01-01-01-01-00 薪俸或服務費 148,800.00

Vencimentos ou honorários

01-01-03-00-00 各類人員報酬

Remunerações de pessoal diverso

01-01-03-01-00 報酬 6,036,600.00

Remunerações

01-01-06-00-00 重疊薪俸 58,100.00

Duplicação de vencimentos

01-01-07-00-00 固定及長期酬勞

Gratificações certas e permanentes

01-01-07-00-02 委員會成員 16,500.00

Membros de conselhos

01-01-07-00-03 職務主管及秘書 48,500.00

Chefias funcionais e pessoal de secretariado

01-01-07-00-99 其他 100,200.00

Outras

01-01-09-00-00 聖誕津貼 447,200.00

Subsídio de Natal

01-01-10-00-00 假期津貼 440,500.00

Subsídio de férias

01-02-03-00-00 超時工作

Horas extraordinárias

01-02-03-00-01 額外工作 480,000.00

Trabalho extraordinário

01-02-03-00-02 輪班工作 2,200.00

Trabalho por turnos

01-02-04-00-00 錯算補助 1,700.00

Abono para falhas
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單位：澳門幣

Unidade: MOP

經濟分類
 名稱 金額

Classificação
Designação Montante

económica

02-00-00-00-00 資產及勞務

Bens e serviços

02-03-00-00-00 勞務之取得

Aquisição de serviços

02-03-08-00-00 各項特別工作

Trabalhos especiais diversos

02-03-08-00-01 研究、顧問及翻譯 30,000.00

Estudos, consultadoria e tradução

04-00-00-00-00 經常轉移

Transferências correntes

04-01-00-00-00 公營部門

Sector público

04-01-05-00-00 其他

Outras

04-01-05-00-24 澳門旅遊博彩技術培訓中心 1,240,000.00

Centro de Form. Técn. nas Áreas do Turismo e do Jogo de Macau

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

05-04-00-00-01 退休基金會——退休及撫卹制度（僱主方） 22,400.00

F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal)

05-04-00-00-03 社會保障基金（僱主實體之負擔） 700.00

F.S.S. (enc. entidade patronal)

05-04-00-00-04 其他福利基金 442,600.00

Outros fundos de previdência

總開支 9,516,000.00

Total das despesas

澳門旅遊博彩技術培訓中心二零零七財政年度之獨立補充預算

Suplementar ao orçamento individualizado do Centro de Formação Técnica nas Áreas do Turismo e do Jogo de Macau

para o ano económico de 2007

單位：澳門幣

Unidade: MOP

經濟分類
 名稱 金額

Classificação
Designação Montante

económica

開支

Despesas

經常開支

Despesas correntes

01-00-00-00-00 人員

Pessoal

01-01-00-00-00 固定及長期報酬

Remunerações certas e permanentes
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單位：澳門幣

Unidade: MOP

經濟分類
 名稱 金額

Classificação
Designação Montante

económica

01-01-03-00-00 各類人員報酬

Remunerações de pessoal diverso

01-01-03-01-00 報酬 407,000.00

Remunerações

04-00-00-00-00 經常轉移

Transferências correntes

04-03-00-00-00 私人

Particulares

04-03-00-00-01 企業 240,000.00

Empresas

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

05-04-00-00-02 退休基金會——公積金制度（僱主方） 593,000.00

F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal)

總開支 1,240,000.00

Total das despesas

澳門理工學院理事會——院長：李向玉——副院長：王浦劬

——秘書長：辜麗霞——財政局代表：António João Terra

Esteves

第208/2007號行政長官批示

鑑於需要在適時製作和通過二零零八年度政府施政方針、澳

門特別行政區預算和行政當局投資與發展開支計劃；

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，並為履行十一月二十一日第 41/83/M 號法令及第 6/2006 號行

政法規之規定，作出本批示。

一、為著有關目的，各機關二零零八年度預算計劃提案經有

權限實體核准後應送交財政局。

二、由各機關編製的提案應盡可能明確說明其活動的主計劃

和次計劃，使其作為預算之根據。

O Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Macau. —
O Presidente, Lei Heong Iok. — O Vice-Presidente, Wang Puqu.
A Secretária-Geral, Ku Lai Ha. — O Vogal representante da
DSF, António João Terra Esteves.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 208/2007

Considerando a necessidade da elaboração e aprovação, em
tempo oportuno, das Linhas de Acção Governativa (LAG) e do
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau (OR),
incluindo o Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvi-
mento da Administração (PIDDA), para o ano de 2008;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e no cumprimento
do disposto pelo Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, e
pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Execu-
tivo manda:

1. As propostas programáticas e orçamentais de cada Serviço
para 2008 deverão, depois de aprovadas pelas entidades com com-
petência para o efeito, dar entrada na Direcção dos Serviços de
Finanças (DSF).

2. As propostas a elaborar pelos diversos Serviços deverão, sem-
pre que possível, fazer referência expressa aos seus programas e
subprogramas de acção, como base das correspondentes necessi-
dades orçamentais.
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三、對二零零八年度澳門特別行政區預算的準備，各公共行

政機關應遵守下列日程：

（一）至二零零七年七月六日——財政局以傳閱公函將用作編

製二零零八年財政年度特區總預算提案的格式，包括有關「行

政當局投資與發展開支計劃」之資料，連同有關的填寫指引一併

寄予各部門；

（二）至二零零七年七月二十七日——將經有權限實體審核後

的由各部門填寫有關於二零零八年財政年度開展的「行政當局投

資與發展開支計劃」之資料送交財政局；

（三）至二零零七年八月十三日——向財政局遞交獲監督實體

一般性批准的預算提案，連同已填妥的（一）項所提及的格式

（不包括「行政當局投資與發展開支計劃」之格式）；

（四）至二零零七年八月十七日——財政局向土地工務運輸局送

交由各機關提供的提案資料，該資料關乎由土地工務運輸局施行

和 / 或跟進的工程、研究、計劃或方案；

（五）至二零零七年八月三十一日——土地工務運輸局分析各

機關交來的各項提案，以便確定評估成本、施工期及參與方式，

並送交財政局一份總提案，該提案包括實施條件，特別是預估之

施工階段；

（六）至二零零七年九月十七日——財政局呈交為訂定二零零

八年度澳門特別行政區預算提案的開支和收入總值、按經濟分類

編號分列每章的總負擔之建議；

（七）至二零零七年九月二十八日——財政局告知關於載於二

零零八年澳門特別行政區預算各自治實體所能得到的“公營部門

——轉移”金額的最後決定；

（八）至二零零七年十月十五日——自治實體的權限機關核准

預算草案並呈具監督權限的實體根據行政長官既定指引審議該預

算案，以及送財政局聽取意見；

（九）至二零零七年十一月十二日——向行政長官呈交二零零

八年財政年度預算案、政府施政方針計劃、行政當局投資與發展

開支計劃（PIDDA/2008）及澳門特別行政區綜合預算（OR/

2008）；

（十）至二零零七年十一月十九日——向行政會呈交二零零八

年財政年度預算案，並附同自治實體本身預算計劃；

3. Será observado o seguinte calendário, por todos os Serviços
da Administração Pública, na preparação do OR/2008;

1) Até 6 de Julho de 2007 — envio pela DSF através de ofício-
-circular, a todos os  Serviços do Sector Público, dos modelos para
a preparação do OR/2008, incluindo os suportes de informação
referentes aos projectos de PIDDA, e ainda as respectivas
instruções de preenchimento;

2) Até 27 de Julho de 2007 — envio à DSF dos suportes de
informação referentes aos projectos do PIDDA a realizar em 2008,
devidamente preenchidos pelos Serviços, depois de visados pelas
entidades competentes para o efeito;

3) Até 13 de Agosto de 2007 — envio à DSF dos respectivos
projectos de orçamento, acompanhados dos modelos referidos
na alínea 1) (com excepção dos do PIDDA), devidamente
preenchidos, já genericamente aprovados pelas respectivas enti-
dades tutelares;

4) Até 17 de Agosto de 2007 — envio pela DSF à Direcção dos
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), dos
suportes de informação correspondentes às propostas apresenta-
das pelos Serviços, relativos a obras, estudos, planos ou projectos,
que devam ser executados e/ou acompanhados pela DSSOPT;

5) Até 31 de Agosto de 2007 — a DSSOPT analisará as diver-
sas propostas apresentadas pelos Serviços, a fim de definir esti-
mativas de custos, prazos de execução e meios a envolver e enviará
à DSF uma proposta global, em que constarão as condições de
implementação, nomeadamente o faseamento previsto para a sua
execução;

6) Até 17 de Setembro de 2007 — a DSF apresentará proposta
para determinação dos valores globais de receitas e despesas da
proposta do OR/2008, discriminando os encargos totais de cada
capítulo pelos códigos de classificação económica;

7) Até 28 de Setembro de 2007 — a DSF comunicará a decisão
final quanto aos valores a inscrever no OR/2008 como «Transfe-
rências - Sector Público» a favor dos serviços e fundos autónomos;

8) Até 15 de Outubro de 2007 — aprovação dos projectos de
orçamento privativo pelos órgãos competentes das entidades
autónomas, assim como da sua apresentação dos mesmos às enti-
dades com poderes de tutela, que os apreciarão, de acordo com
as orientações entretanto definidas pelo Chefe do Executivo, e
envio dos mesmos à DSF para parecer;

9) Até 12 de Novembro de 2007 — apresentação ao Chefe do
Executivo dos projectos da Proposta de Lei do Orçamento para
2008, das Linhas de Acção Governativa e do Plano de Investi-
mentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
(PIDDA/2008), bem como do Orçamento da Região Adminis-
trativa Especial de Macau Consolidado (OR/2008);

10) Até 19 de Novembro de 2007 — envio para apresentação
ao Conselho Executivo (CE), da Proposta de Lei do Orçamento
para o ano de 2008, incluindo os projectos de orçamento privati-
vo das entidades autónomas;
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11) Até 30 de Novembro de 2007 — remessa à Assembleia
Legislativa (AL) da Proposta de Lei do Orçamento para o ano
de 2008;

12) Até 7 de Dezembro de 2007 — apresentação ao Chefe do
Executivo dos projectos de orçamento privativo das entidades
autónomas, acompanhados do parecer da DSF e do projecto do
diploma necessário à sua execução.

4. O Secretário para a Economia e Finanças orientará os traba-
lhos de preparação do OR/2008 e do PIDDA/2008, promovendo,
para o efeito, a necessária articulação  com os Gabinetes do Che-
fe do Executivo e dos Secretários.

5. A fim de facilitar a organização da proposta do OR/2008,
devem os Serviços fornecer à DSF todas as informações e escla-
recimentos que, por esta, lhes forem solicitados.

6. Tendo presente a evolução da conjuntura e a necessidade de
se adoptarem medidas que levem, por um lado, à identificação
clara da totalidade das receitas e despesas da Administração, e
por outro, ao estabelecimento de uma programação orçamental
de prazo mais alargado, as propostas de despesa a apresentar pelos
Serviços, independentemente do respectivo regime administrati-
vo e financeiro, deverão ter em atenção as seguintes condicionan-
tes:

1) A previsão das despesas com o pessoal deverá ter como base
o valor do factor de conversão indiciária em vigência;

2) A previsão de dispêndios com a aquisição de bens e serviços
deverá reportar-se, em regra, à manutenção dos níveis de consu-
mo dos dois últimos exercícios, pelo que os eventuais acréscimos
nos valores das propostas deverão contemplar apenas a evolução
verificada nos respectivos valores de aquisição;

3) Conjuntamente com as propostas orçamentais, os serviços
simples, ou dotados de autonomia administrativa, deverão reme-
ter uma previsão do número de trabalhadores e respectivo agre-
gado familiar, que adquirirão, no decurso de 2008, o direito a li-
cença especial, bem como aqueles a quem foi autorizado o adia-
mento desse direito para o referido ano;

4) As transferências do OR solicitadas pelas entidades
autónomas, que não se encontrem legalmente consignadas ou
fixadas, deverão restringir-se à cobertura dos encargos que não
possam ser suportados por outras origens ou natureza de receitas;

5) Por forma a proceder à correcta consolidação das transfe-
rências entre os serviços do Sector Público, nenhum organismo
deverá inscrever no seu orçamento qualquer transferência pro-
veniente/destinada a outro organismo, sem que se garanta que a
entidade dadora/recebedora inscreva idêntica importância no seu
orçamento de despesa/receita.

6) Dada a possibilidade das entidades autónomas disporem de
contas de tesouraria subsidiárias ou complementares de outras
cuja movimentação incumbe à DSF, deverão as mesmas inscre-
ver nos respectivos orçamentos de despesa unicamente o mon-
tante das transferências a processar a favor do Fundo de Pensões
de Macau, que digam respeito às comparticipações patronais pre-
vistas na lei ou outras que assumam carácter excepcional;

（十一） 至二零零七年十一月三十日——向立法會呈交二零

零八年財政年度預算案；

（十二）  至二零零七年十二月七日——向行政長官呈交自冶實

體的本身預算計劃，連同財政局意見書及預算執行時所需的法規

草案。

四、經濟財政司司長指導二零零八年澳門特別行政區預算和

二零零八年行政當局投資與發展開支計劃的準備工作，為著有關

目的，加強行政長官辦公室及各司長辦公室的必要聯繫。

五、為了便於製作二零零八年澳門特別行政區總預算，各機

關應向財政局提供其要求的所有資料和解釋。

六、考慮局勢發展和採取措施的必要性，而這些措施，一方

面，清楚識別行政當局收入和開支總額，另一方面，訂定更長期

限之預算綱領；無論機關的行政和財政制度為何，機關所遞交的

開支提案應考慮下列情況：

（一）預算人員開支應以現實施的薪俸點為基礎；

（二）取得資產及勞務的開支預計應大致反映出過往兩年的消

耗水平，因此提案中金額的偶然性增加應只考慮相應取得金額的

變動；

（三）連同預算提案，非自治機關或享有行政自治權的機關，

應提供於二零零八年期間有權享受特別假期和已被批准延至該年

度享受特別假期的工作人員及其家團的預計數目；

（四）由自治實體申請的澳門特別行政區預算的轉移，倘若其

沒經法律指定或訂定，應只限於支付不能以其他來源或收入支付

的負擔；

（五）為使可準確綜合公共部門之間轉移之款項，若部門未

能確保贈與或收取的部門亦將同等金額登錄於其收入 / 開支預算

內時，則不得於其本身預算內登錄從其他部門取得或撥予其他部

門的「預算轉移」；

（六）鑒於自治實體可自備對其他由財政局負責的帳目起輔

助或補充作用的司庫帳目，因此，只須將該等帳目中轉移予澳門

退休基金會的金額登錄於有關支出預算。該等轉移為法律規定或

其他例外性質的共同分擔；
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7) Não deverão ser previstas dotações no PIDDA ou nos orça-
mentos privativos das entidades autónomas que visem a aquisi-
ção de instalações para os Serviços, excepto em situações devida-
mente justificadas;

8) Na preparação do PIDDA/2008 deverá obrigatoriamente
considerar-se o montante de responsabilidades que se preveja
venham transitar do corrente ano, incluindo as que encontram
suporte legal em diplomas de escalonamento.

3 de Julho de 2007.

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 67/2007

Atendendo ao exposto pelas concessionárias e subconces-
sionárias no sentido de ser introduzido um novo tipo de jogo de
fortuna ou azar, denominado «Makccarat».

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 do
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, de-
nominado «Makccarat».

2. É aprovado o regulamento oficial do jogo «Makccarat» 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.

3 de Julho de 2007.

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

––––––––––

Regulamento Oficial do Jogo «Makccarat»

Artigo 1.º

Material

O material do jogo «Makccarat» inclui:

1) Seis a doze baralhos de 52 cartas;

2) Um distribuidor de cartas («shoe») e uma ou mais cartas de
corte;

（七）除非有適當解釋，否則不應因購置機關的辦公場所而

從行政當局投資與發展開支計劃中或自治實體的本身預算內撥

款；

（八）對二零零八年度行政當局投資與發展開支計劃之準備，

應考慮預算從本年度轉移的責任款項，包括由法規延長的責任款

項。

二零零七年七月三日

行政長官 何厚鏵

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第67/2007號經濟財政司司長批示

鑒於承批公司/ 獲轉批給人為了引入名為《萬家樂法定規章》

的博彩新項目而作出的闡述；

考慮到博彩監察協調局的贊同意見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、許可名為《萬家樂》之幸運博彩之經營。

二、核准載於附件內之《萬家樂法定規章》，此規章為本批

示的組成部份。

三、本對外規範性批示自公佈之翌日起生效。

二零零七年七月三日

經濟財政司司長 譚伯源

––––––––––

萬家樂法定規章

第一條

用具

萬家樂博彩用具包括：

（一）六副至十二副紙牌，每副共 52 張；

（二）一個派牌盒（“牌靴”）及一張或多張作割牌之用的紙

牌；



1228 澳門特別行政區公報 ––––第一組 第 28期 –––– 2007年 7月 9日

（三）一部自動洗派牌機；

（四）一部洗牌機；

（五）一張博彩檯，檯上設有一張或兩張檯證及七個或多於

七個座位。

第二條

開始投注

一、開始時，莊荷先將牌洗勻，再由一位博彩者割牌或莊荷

本人割牌，將白咭插入尾端約十二張牌之上，再將整套已洗勻的

紙牌放入派牌盒（“牌靴”）內，牌面全部向下，然後莊荷按用牌

多少副，銷去同數目之牌張，亦可選擇由第一張牌的牌面點數決

定應銷去多少張牌方開始派牌。

二、場方可於每次使用一個派牌盒（“牌靴”）來開始派牌時

進行示範，但最多只能開出示範三局。

三、如使用自動洗派牌機則牌張放入儀器後直接發牌而無須

經過第一款規定之程序。

第三條

最後一局

一、牌派至白咭牌時，乃最後一局或只可多進行一局。將白

咭取出後，待該局完畢，重新洗牌。牌張如有污損，應更換一套

新牌。

二、在不妨礙上一款之規定下，場方保留在任何一局完結後

更換派牌盒（“牌靴”）的權利。

第四條

陽反牌

牌局中途出自派牌盒（“牌靴”）或自動洗派牌機之牌張偶有

陽反，陽反之牌及該局之投注仍然有效，牌局繼續進行。

第五條

紙牌點數

紙牌的點數按照下列標準計算：

（一）人形紙牌， 10 及合計十點者，俱作零點。

3) Um baralhador-distribuidor automático de cartas;

4) Um baralhador de cartas;

5) Uma mesa de jogo de um ou dois tabuleiros, com sete ou
mais lugares sentados.

Artigo 2.º

Operação inicial

1. Para iniciar a partida, o «croupier» depois de baralhar as
cartas, que são cortadas por um dos jogadores ou por ele próprio,
coloca uma carta branca antes das últimas doze cartas, aproxima-
damente, introduzindo, de seguida, as cartas baralhadas num
distribuidor de cartas («shoe»), todas com a face para baixo. De
seguida, o «croupier» retira do distribuidor as primeiras cartas
— consoante o número de baralhos — as quais são inutilizadas,
ou em alternativa, o número de cartas a descartar para se iniciar
a distribuição é determinado pelo valor facial da primeira carta.

2. A casa pode realizar jogadas de demonstração até ao limite
máximo de três jogadas, no início da distribuição das cartas de
cada distribuidor («shoe»).

3. Se for utilizado o baralhador-distribuidor automático, as
cartas são colocadas no aparelho e depois retiradas directamen-
te sem que haja lugar ao procedimento previsto no n.º 1.

Artigo 3.º

Final de cada partida

1. O aparecimento da carta branca indica ou o final da partida
ou que apenas há mais uma jogada. Tirada aquela carta e decidi-
do o último lance, as cartas são de novo baralhadas ou substituí-
dos os baralhos, se estes não estiverem em condições de voltar a
ser usados.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a casa reser-
va-se o direito de substituir o distribuidor («shoe») no final de
cada partida.

Artigo 4.º

Carta de face para cima

Se, no decurso de uma jogada, alguma carta sair do distribui-
dor («shoe») ou do baralhador-distribuidor automático de face
para cima, considera-se válida a carta e a respectiva aposta, conti-
nuando a partida.

Artigo 5.º

Valor das cartas

As cartas são valoradas de acordo com os seguintes critérios:

1) O rei, dama, valete e os dez, bem como as combinações de
cartas totalizando dez pontos valem zero;



N.º 28 — 9-7-2007 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 1229

（二）其餘的則照牌面點數計算，而牌面 9 點者為最大點數

紙牌。

第六條

家數

祇限兩家參與博彩：

（一）“莊”家；

（二）“閒”家。

第七條

派牌

一、開始時，從“閒”家起以交替形式一次一張地派，每家

派發兩張紙牌，閒家先開牌。

二、使用自動洗派牌機時，派發予閒家及莊家之牌張牌面必

須朝上，每局結束後，牌張必須放回洗派牌機內。

第八條

銷牌

場方保留於每局開始時是否銷去派牌盒（“牌靴”）上的紙牌

的權利，但第二條規定程序除外。

第九條

增牌

一、每家在獲派首兩張紙牌後，只限增牌一張。

二、場方可從下列兩種增牌方法中選其一，如下：

方法一：

（一）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計點數為 9 點或 8

點（例牌），即定勝負，點數較高者勝。如兩家持有點數相同的

紙牌則該局作和；

（二）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計點數相同，且為

7 、 6 、 5 、 4 、 3 、 2 、 1 或 0 點，雙方各須增牌一張，閒家先

獲增牌。增牌後合計點數較高者勝。如兩家持有點數相同的紙牌

則該局作和；

2) Todas as demais cartas são contadas de acordo com os seus
valores faciais, sendo a carta com o valor facial de 9, a carta de
maior valor.

Artigo 6.º

Grupo de jogadores

O jogo é limitado a dois grupos:

1) O grupo banqueiro («banker»);

2) O grupo jogador («player»).

Artigo 7.º

Distribuição de cartas

1. A cada grupo são, inicialmente, distribuídas duas cartas, uma
de cada vez e alternadamente, começando-se pelo grupo joga-
dor («player») que é sempre o primeiro a mostrar as cartas.

2. Quando seja utilizado o baralhador-distribuidor automático,
as cartas são distribuídas ao grupo jogador («player») e ao gru-
po banqueiro («banker»), sempre de face para cima e colocadas
novamente no aparelho depois de cada jogada.

Artigo 8.º

Carta a retirar

Com excepção do procedimento previsto no artigo 2.º, a casa
reserva-se o direito de retirar, ou não, uma carta do distribuidor
(«shoe») no início de cada lance.

Artigo 9.º

Carta adicional

1. Apenas uma carta pode ser adicionada às duas inicialmente
distribuídas a cada grupo.

 2. Na distribuição da carta adicional a casa pode optar por
uma das duas alternativas seguintes:

Primeira alternativa

1) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 9 ou 8
(«natural»), a jogada termina e ganha o grupo com a pontuação
mais elevada. Se os dois grupos detiverem a mesma pontuação,
verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

2) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 ou 0 (zero) e ambos detiverem a mesma pontuação,
cada grupo deve receber uma carta adicional, a começar pelo
grupo jogador («player»). Ganha o grupo com a pontuação mais
elevada no final da jogada. Se os dois grupos detiverem a mes-
ma pontuação, verifica-se um empate («draw» ou «tie»);
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3) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 ou 0 (zero) e as pontuações de cada grupo forem
diferentes, o grupo com a pontuação mais baixa deve receber
uma carta adicional.

Se, após a recepção desta carta,

(1) A pontuação do grupo que recebeu a carta adicional con-
tinuar inferior à do grupo oposto, este grupo não recebe carta
adicional e ganha;

(2) A pontuação do grupo que recebeu a carta adicional for
superior ou igual à do grupo oposto, este grupo deve receber,
por sua vez, uma carta adicional e ganha o grupo com a pontua-
ção mais elevada no final da jogada. Se os dois grupos detiverem
a mesma pontuação, verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

Segunda alternativa

1) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 9 ou 8
(«natural»), a jogada termina e ganha o grupo com a pontuação
mais elevada. Se os dois grupos detiverem a mesma pontuação,
verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

2) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 ou 0 (zero) e ambos detiverem a mesma pontuação,
cada grupo deve receber uma carta adicional, a começar pelo
grupo jogador («player»). Ganha o grupo com a pontuação mais
elevada no final da jogada. Se os dois grupos detiverem a mes-
ma pontuação, verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

3) Se o resultado da soma das duas primeiras cartas do grupo
jogador («player») e do grupo banqueiro («banker») for 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1 ou 0 (zero) e as pontuações de cada grupo forem
diferentes, o grupo com a pontuação mais baixa deve receber
uma carta adicional.

Se, após a recepção desta carta,

(1) A pontuação do grupo que recebeu a carta adicional con-
tinuar inferior à do grupo oposto, este grupo não recebe carta
adicional e ganha;

(2) A pontuação do grupo que recebeu a carta adicional for
igual à do grupo oposto, este grupo não recebe carta adicional e
verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

(3) A pontuação do grupo que recebeu a carta adicional for
superior à do grupo oposto, este grupo deve receber, por sua
vez, uma carta adicional e ganha o grupo com a pontuação mais
elevada no final da jogada. Se o resultado final dos dois grupos
for o mesmo, verifica-se um empate («draw» ou «tie»);

Artigo 10.º

Erro na distribuição

Quando, durante a distribuição, inicial ou adicional, se verifi-
que um erro, este deve ser imediatamente corrigido. O lance,
porém, é considerado nulo se for de todo impossível corrigir o erro.

（三）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計之點數不同，且

為 7 、 6 、 5 、 4 、 3 、 2 、 1 或 0 點，則點數較小的一方須先增

牌一張。

（1）如增牌後之合計點數依然小於對家的，則對家無須增牌

並勝出該局；

（2）如增牌後之合計點數大於或等於對家的，則對家必須增

牌一張，增牌後合計點數較高者勝。如點數相同則該局作和。

方法二：

（一）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計點數為 9 點或 8

點（例牌），即定勝負，點數較高者勝。如兩家持有點數相同的

紙牌則該局作和；

（二）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計點數相同，且為

7 、 6 、 5 、 4 、 3 、 2 、 1 或 0 點，雙方各須增牌一張，閒家先

獲增牌。增牌後合計點數較高者勝。如兩家持有點數相同的紙牌

則該局作和；

（三）當“莊家”及“閒家”首兩張紙牌合計之點數不同，且

為 7 、 6 、 5 、 4 、 3 、 2 、 1 或 0 點，則點數較小的一方須先增

牌一張。

（1） 如增牌後合計之點數依然小於對家的，則對家無須增牌

並勝出該局；

（2）如增牌後合計之點數等於對家的，則對家無須增牌，該

局作和；

（3） 如增牌後合計之點數大於對家的，則對家必須增牌一張，

增牌後合計點數較高者勝。如兩家持有點數相同的紙牌則該局作

和。

第十條

錯誤派牌

派牌時如出現錯誤，或增牌不依規例，應即時更正，至無法

更正時，該局取消作廢。
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Artigo 11.º

Empate

Em qualquer situação de empate («draw» ou «tie») identificada
no artigo 9.º deve realizar-se nova jogada para apurar o vencedor,
e as apostas iniciais, podem ser:

1) Retiradas; ou

2) Mantidas; ou

3) Alteradas, nas seguintes modalidades alternativas:

(1) Alterar com ou sem diminuição das apostas iniciais;

(2) Alterar as apostas do grupo jogador («player») para no
grupo banqueiro («banker») ou vice-versa.

Artigo 12.º

Modalidades de apostas

Os jogadores podem seleccionar as seguintes modalidades de
apostas:

1) Aposta no grupo jogador («player»);

2) Aposta no grupo banqueiro («banker»);

3) Aposta no empate («draw» ou «tie»);

4) Adicionalmente, os jogadores podem apostar no par de
banca («banker pair») e/ou par de jogador («player pair»). Veri-
fica-se um par de banca («banker pair») ou um par de jogador
(«player pair») se as duas cartas iniciais de qualquer «mão» for-
marem um par (duas cartas de idêntico valor, independentemen-
te das suas cores ou naipes, ou seja, um valete (J) e outro valete
(J) formam um par, mas não um Valete (J) e uma Dama (Q)).

Artigo 13.º

Paradas desiguais

Se não for igual o montante das apostas dos dois grupos («banker»
e «player»), a casa cobre a diferença, ressalvados os limites má-
ximos estabelecidos para as apostas.

Artigo 14.º

Marcação de apostas

Os jogadores de pé não podem colocar as suas apostas no es-
paço reservado, no tabuleiro de jogo, aos jogadores sentados.

Artigo 15.º

Manuseio das cartas

1. A casa reserva-se o direito de permitir ou não o manuseio
das cartas pelo jogador.

第十一條

和局

出現第九條所載的任何和局時，應進行新牌局定勝負，而先

前下的注則可：

（一）取消；或

（二）維持不變；或

（三）按下列選項更改投注：

（1） 在減注或不減原注的情況下更改投注；

（2） 從投注“閒家”改為投注“莊家”，或從投注“莊家”改

為投注“閒家”。

第十二條

投注項目

博彩者可選擇下列投注項目：

（一）投注於“閒家”；

（二）投注於“莊家”；

（三）投注於“和局”；

（四）博彩者可附加作“莊對子”和/ 或“閒對子”投注。“莊

對子”或“閒對子”是指當任何一門的首兩張紙牌組成一對（不

管何種顏色或花色，兩張紙牌點數相同湊成一對，如兩張 J 牌成

一對，但J 牌和Q牌則不成一對） 。

第十三條

注額不均

“莊”、“閒”兩家注額不均等時，場方接受限紅至規定數

額。

第十四條

下注

企位博彩者不得在檯證上劃給坐位博彩者專用位置上下注。

第十五條

持牌

一、場方保留是否容許博彩者持牌之權利。
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2. Caso o permita, em cada grupo, o jogador com a aposta
mais elevada, desde que ocupe o respectivo lugar à mesa, tem o
direito a manusear as cartas, para as ver, sem, contudo, as reti-
rar da mesa. Para ver a carta adicional, o jogador não pode juntá-
-la às cartas inicialmente distribuídas.

Artigo 16.º

Prémios

1. Quando a casa optar pela primeira alternativa prevista no
artigo 9.º, são pagos os seguites prémios:

1) Nas apostas no grupo jogador («player») e no grupo ban-
queiro («banker»), os prémios são pagos na proporção de 1 para 1;

2) No empate («draw» ou «tie»), os prémios são pagos na pro-
porção de 14 para 1;

3) Nas apostas no par de banca («banker pair») e no par de
jogador («player pair»), os prémios são pagos na proporção de
11 para 1.

2. Quando a casa optar pela segunda alternativa prevista no
artigo 9.º, são pagos os seguites prémios:

1) Nas apostas no grupo jogador («player») e no grupo ban-
queiro («banker»), os prémios são pagos na proporção de 1 para
1;

2) No empate («draw» ou «tie»), os prémios são pagos na pro-
porção de 9 para 1;

3) Nas apostas no par de banca («banker pair») e no par de
jogador («player pair»), os prémios são pagos na proporção de
11 para 1.

Artigo 17.º

Comissão

1. Em cada lance ganho pelo grupo banqueiro («banker»), ou
pelo grupo jogador («player»), com 9, 8 ou 7 pontos, a casa co-
bra uma comissão de 5 % (cinco por cento) sobre o montante
dos prémios.

2. Quando a casa opte por não cobrar a comissão de 5 % (cinco
por cento) prevista no número anterior, tem direito a receber
50% dos prémios quando o grupo banqueiro («banker») ou o
grupo jogador («player») ganhe com 4 pontos.

Artigo 18.º

Autorização

A determinação, pela casa, das opções previstas em alternati-
va nos artigos 2.º, 3.º, 7.º, 9.º, 11.º, 16.º e 17.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.

二、如場方容許，則由投注額最高而且為坐在博彩桌座位上

的博彩者持牌，但不得離桌看牌。如要看增得的紙牌，則博彩者

不得把這張紙牌連同先前獲派的紙牌放在一起看。

第十六條

彩金

一、場方選擇第九條規定的方式一時，賠率如下：

（1）“閒”家、“莊”家投注中彩彩金賠率為一賠一；

（2）“和局”投注中彩彩金賠率為一賠十四；

（3）“莊對子”和“閒對子”投注中彩彩金賠率為一賠十一。

二、場方選擇第九條規定的方式二時，賠率如下：

（1）“閒”家、“莊”家投注中彩彩金賠率為一賠一；

（2）“和局”投注中彩彩金賠率為一賠九；

（3）“莊對子”和“閒對子”投注中彩彩金賠率為一賠十一。

第十七條

抽水

一、場方在每局“莊”家或“閒”家以 9 點、 8 點或 7 點勝出

時，在彩金中抽取百分之五（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”

家或“閒”家以4點勝出時 ，則場方獲該彩金之百分之五十（50%）

的款額。

第十八條

許可

場方決定採用本規章第二條、第三條、第七條、第九條、第

十一條、第十六條及第十七條規定的選項時，須先獲得博彩監察

協調局的許可，且應於預定採用日期前三個工作天提交申請書。
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