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第十二條

Artigo 12.º

（告知）

(Conhecimento)
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一、主席收到書面質詢後，應將其副本派發給其他議員。

1. Após a recepção da interpelação escrita, o Presidente distribui cópias aos restantes Deputados.

二、主席收到書面質詢後將之送交行政長官，使行政長官知

2. Recebida a interpelação escrita, o Presidente envia-a ao
Chefe do Executivo para conhecimento e resposta.

悉並作出答覆。

第十三條

Artigo 13.º

（答覆）

(Resposta)

政府應在行政長官收到書面質詢之日起三十日內作出書面答
覆。

O Governo deve responder, por escrito, no prazo de trinta
dias a contar da sua recepção pelo Chefe do Executivo.

第十四條

Artigo 14.º

（答覆的告知）

(Conhecimento da resposta)
Recebida a resposta escrita do Governo, o Presidente envia-a
a todos os deputados.

主席在收到政府書面答覆後，須送交每位議員。
二零零零年六月十四日通過。

Aprovada em 14 de Junho 2000.

命令公佈。

Publique-se.
立法會主席

曹其真

A Presidente da Assembleia Legislativa, Susana Chou.

經濟財政司司長辦公室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA
E FINANÇAS

第 77/2000 號經濟財政司司長批示

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 77/2000

網上體育彩票——足球博彩

考慮到澳門彩票有限公司（S.L.O.T.）為了獲准體育彩票
——足球博彩的網上投注而作出的闡述，有關規章載於本批示附
件內並為本批示的構成部分；

考慮到博彩監察暨協調局的贊同意見；

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，並根據十二月二十日第6/1999號行政法規第三條第
一款第二項之規定，作出本批示。

一、批准專營公司澳門彩票有限公司（S.L.O.T.）自本日起
試行體育彩票——足球博彩項目的網上投注，為期一年。

二、有關投注規章和條件載於本批示附件內。

Lotaria Desportiva — Apostas no Futebol via «Internet»
Atendendo ao exposto pela SLOT — Sociedade de Lotarias e
Apostas Mútuas de Macau, Lda. no sentido de ser autorizada a
colocação de apostas via «Internet» na Lotaria Desportiva —
Apostas no Futebol, cujo Regulamento consta do anexo a este
despacho e que dele faz parte integrante;
Considerando o parecer favorável da Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, de 20 de Dezembro, o Secretário para a
Economia e Finanças manda:
1. É autorizada a concessionária — SLOT, a pôr em prática a
título experimental e por um prazo de um ano, a contar desta
data, a colocação de apostas via «Internet» na modalidade de
Lotaria Desportiva — Apostas no Futebol;
2. O respectivo Regulamento e condições de colocação destas
apostas encontram-se em anexo a este despacho;
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三、博彩監察暨協調局在其認為有需要時，有權查閱專營公
司的所有與此類投注有關的電腦資料。
四、澳門彩票有限公司承諾於比賽舉行後，隨即將有關網上
投注的投注金額和投注數目的電腦記錄送交博彩監察暨協調局。
五、身為經營體育彩票項目的組織機構的澳門彩票有限公
司，倘因其過錯而引致特許實體或第三者的損失，則對所有由此
而引起的不當情事負責。
六、倘有涉及本彩票規章的疑點或遺漏，則遵照八月十七日
第 12/87/M 號法律所規定的制度、即發彩票專營合約以及經十一
月二十二日第 432/99/M 號訓令和三月三十一日第 21/2000 號行政
命令修改的六月五日第 138/98/M 號訓令的規定。
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3. A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos reserva-se o direito de consultar todos os dados informáticos em poder
da concessionária e relativos a este tipo de apostas, sempre que
entender necessário;
4. A SLOT compromete-se a entregar à DICJ, imediatamente
a seguir à realização dos jogos, os registos informáticos com os
montantes apostados e o número de apostas feitas via «Internet»;
5. A SLOT, como entidade organizadora da exploração desta
modalidade de lotaria desportiva, é responsável por quaisquer
irregularidades daí resultantes, se por sua culpa se vier a verificar prejuízo para a concedente ou para terceiros;
6. Nas dúvidas ou omissões quanto à regulamentação desta
Lotaria atender-se-á ao regime previsto na Lei n.º 12/87/M, de
17 de Agosto, ao contrato de concessão da exploração de lotarias instantâneas e à Portaria n.º 138/98/M, de 5 de Junho, com
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 432/99/M, de 22 de
Novembro, e pela Ordem Executiva n.º 21/2000, de 31 de Março;

七、澳門彩票有限公司必須遵守所有澳門特別行政區將來制
7. A SLOT deverá respeitar toda e qualquer legislação que
seja produzida futuramente pela RAEM relativamente à utilização da «Internet».

定的關於互聯網應用的法例。
八、本批示自公佈翌日起生效，但其效力追溯至二零零零年

8. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 17 de Junho de
2000.

六月十七日。
二零零零年六月二十一日

21 de Junho de 2000.
經濟財政司司長

譚伯源

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

ANEXO

附件
體育彩票——足球博彩的網上投注規章和條件
一、投注和博彩規則按照澳門彩票有限公司（S.L.O.T.）組
織的體育彩票——足球博彩項目的法定規章處理。專營公司的投
注中心備有法定規章的副本以供投注者取閱。
二、澳門彩票有限公司網站（“website”）所顯示的日期和
時間，均為澳門當地日期和時間。
三、所有交收均以澳門幣或港元為單位。
四、欲開立網上投注戶口以進行投注或收取彩金者，必須年
滿十八歲。
五、投注者在向澳門彩票有限公司辦理登記或通過互聯網投
注之前，各自獨力負責確保適當遵守其所屬國家的博彩法律範疇
的現行地方性或全國性法律。
六、專營公司網站（“website”）備有體育彩票——足球博

Regulamento e condições para a colocação de Apostas através
da Internet na Lotaria Desportiva — Apostas no Futebol
1. As apostas e as regras do jogo serão processadas conforme
o Regulamento Oficial desta modalidade de Lotaria Desportiva
— Apostas no Futebol, organizada pela SLOT — Sociedade de
Lotarias e Apostas Mútuas de Macau, Lda. A sua consulta poderá também ser feita nos Centros de Apostas da concessionária, onde existem cópias para os interessados.
2. Todas as datas e horas apresentadas nesta «website» da
SLOT são datas e horas locais de Macau.
3. Todas as transacções são baseadas em MOP ou dólares de
Hong Kong.
4. Qualquer pessoa que queira abrir uma «conta de apostas
Internet» para poder colocar apostas ou receber qualquer prémio
tem de ter mais de 18 anos.
5. É da exclusiva responsabilidade de cada apostador assegurar o devido cumprimento das leis locais ou nacionais do seu
próprio País, quanto às leis do jogo aí vigentes, antes de se registar na SLOT ou antes de colocar as apostas através da Internet.
6. Encontra-se disponível no «website» da concessionária o
Regulamento Oficial desta modalidade de Lotaria Desportiva
— Apostas no Futebol, bem como o procedimento de colocação
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彩項目的法定規章和網上投注程序以供查閱。此外，還備有各場
賽果、哪些投注中彩和派彩方式以供查閱。
七、以螢光幕上顯示“Bet Accepted”（投注已被接受）信
息的方式接受和確認網上投注。澳門彩票有限公司對已經作出的
但未經上述方式確認的投注不承擔任何責任。
八、投注一經澳門彩票有限公司通過互聯網電腦系統接受
後，不能被取消或更改。
九、最低投注額為澳門幣十元或港元十元。
十、澳門彩票有限公司對任何妨礙正確投注的設備或電訊故
障不承擔任何責任。
十一、澳門彩票有限公司亦不接受其通過郵件、電子郵件或
其他數據傳送的方式所接到的投注。
十二、任何涉及網上投注的投訴，均須在自有關投注作出日
起計三十日內向澳門彩票有限公司或特許實體提起後方獲受理。
澳門彩票有限公司電腦系統所保有的電子記錄，為投注的有效憑
證。
十三、已公佈的規章必須經特許實體批准後方可更改。
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de apostas via Internet. Como ainda a consulta dos resultados
desportivos, quais as apostas premiadas e o modo de entrega
dos prémios.
7. Todas as transacções de apostas «On-line» são aceites e
confirmadas por mensagem «Bet Accepted» (Aposta-Aceite) a
ser visualizada no ecrã. A SLOT não aceita responsabilidade
por apostas colocadas e não confirmadas do modo referido.
8. Uma vez aceite a aposta pela SLOT através do Sistema Informático Internet ela não poderá ser cancelada ou alterada.
9. O valor mínimo para cada aposta é de 10 MOP ou HK dólares.
10. A SLOT não aceita qualquer responsabilidade por falha
de qualquer equipamento ou telecomunicação que impeça a
colocação correcta de apostas.
11. A SLOT não aceita apostas recebidas por correio, e-mail
ou outra forma de transmissão de dados.
12. Quaisquer queixas relacionadas com Apostas, através da
Internet só são aceites se apresentadas à SLOT ou à entidade
concedente dentro de 30 dias, a contar da data em que a aposta
foi colocada. O registo electrónico mantido pelo Sistema Informático da SLOT, é prova da validade da aposta.
13. Os regulamentos publicados só poderão ser alterados mediante homologação da entidade concedente.

