
聲明書 DECLARAÇ Ã O 

 

  本人________________________________，持有________________________證明文件，編號：

______________________，以____________________________________________公司（持有博彩

中介准照編號：_________________）之公司代理人，代表公司作出以下聲明： 

 Eu, ________________________________, titular do documento de identificação 

__________________________________________, n.º ______________________, na qualidade de 

representante da sociedade _______________________________________________ (titular da licença 

de promotor de jogo n.º _________________), declaro que: 

 

本公司仍然符合第 16/2022 號法律《娛樂場幸運博彩經營業務制度》第八條第一款規定的下

列要件：(請在適用填上 “”，以示仍然符合上述法律規定的要件) 

A presente Sociedade continua a reunir os seguintes requisitos previstos no n.º 1 do artigo 8.º da Lei 

n.º 16/2022 (Regime da actividade de exploração de jogos de fortuna ou azar em casino): (assinale com “” 

no  aplicável, caso continue a reunir os requisitos da respectiva Lei) 

 

 法人住所設於澳門特別行政區； 

Ter sede da pessoa colectiva na RAEM; 

 屬有限公司，且所營事業僅限於博彩中介業務； 

Ser sociedade por quotas e ter como objecto social, exclusivo, a actividade de promoção de jogos; 

 公司資本不少於澳門元一千萬元，且該資本須於公司設立之日已全部以現金繳付，以及在

准照有效期內維持公司資產淨值不少於該金額； 

Ter capital social não inferior a 10 000 000 patacas, integralmente realizado em dinheiro na data 

do respectivo acto constitutivo, não podendo a situação líquida da sociedade ser inferior a esse 

valor durante o período de validade da licença; 

 公司股東僅可為具有行為能力的自然人； 

Os sócios da sociedade só podem ser pessoas singulares com capacidade de exercício de direitos; 

 50%或以上的公司資本由年滿二十一歲的澳門特別行政區永久性居民持有； 

Uma percentagem igual ou superior a 50% do capital social ser detida por residentes permanentes 

da RAEM que tenham completado 21 anos de idade; 

 已與承批公司協議為其提供博彩中介服務； 



Ter acordado com uma concessionária a prestação de serviços de promoção de jogos à mesma; 

 已提供上述法律第十三條所指的擔保； 

Ter prestado a caução referida no artigo 13.º da Lei acima referida; 

 未有任何債務或因違反與博彩相關的法律規定被科處的罰款而正透過稅務執行程序進行強

制徵收； 

Não ter quaisquer dívidas ou multas aplicadas por violação das disposições legais relacionadas 

com o jogo que estejam a ser cobradas coercivamente através do processo de execução fiscal; 

 公司具備適當財力； 

A sociedade possuir adequada capacidade financeira; 

 公司及其股東、行政管理機關成員及主要僱員未被宣告無償還能力或破產，且無須對第三

人無償還能力或破產所生的債務負責； 

A sociedade e os seus sócios, administradores e principais empregados não terem sido declarados 

insolventes ou falidos, nem serem responsáveis por dívidas derivadas da insolvência ou falência 

de terceiros; 

 公司及其股東、行政管理機關成員及主要僱員具備適當資格。 

A sociedade e os seus sócios, administradores e principais empregados serem idóneos. 

  

 

 

 聲明人 O/A Declarante, 

 

 __________________________________ 

  年        月         日 

  de                   de 


