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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 24/2011
Por ordem superior se torna público que, em 11 de
Julho de 2007, o Governo da Antiga República Jugoslava
da Macedónia depositou o seu instrumento de aceitação
da Emenda ao artigo I da Convenção sobre a Proibição
ou Limitação do Uso de Certas Armas Convencionais
Que Podem Ser Consideradas como Produzindo Efeitos
Traumáticos Excessivos ou Ferindo Indiscriminadamente,
aprovada pelos Estados Parte na Declaração Final da
Segunda Conferência de Revisão da referida Convenção, que decorreu entre 11 e 21 de Dezembro de 2001
em Genebra.
A referida Convenção foi aprovada em Portugal, para
ratificação, pela Resolução da Assembleia da República
n.º 1/97 e foi ratificada pelo Decreto do Presidente da
República n.º 1/97, ambos publicados no Diário da República, 1.ª série-A, n.º 10, de 13 de Janeiro de 1997.
Portugal aprovou, para ratificação, a Emenda ao
artigo I da referida Convenção pela Resolução da Assembleia da República n.º 54/2007, de 12 de Julho,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 208,
de 29 de Outubro de 2007, e ratificada pelo Decreto
do Presidente da República n.º 116/2007, publicado no
Diário da República, 1.ª série, n.º 208, de 29 de Outubro
de 2007. O instrumento de ratificação foi depositado
junto do Secretário-Geral das Nações Unidas em 22
de Fevereiro de 2008, conforme o Aviso n.º 339/2010,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 230, de
26 de Novembro de 2010.
Direcção-Geral de Política Externa, 18 de Janeiro de
2011. — O Director-Geral, Nuno Filipe Alves Salvador
e Brito.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Portaria n.º 65/2011
de 4 de Fevereiro

Os concursos de apostas mútuas denominados Totobola,
cuja organização e exploração se encontram atribuídas em
regime de exclusividade à Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, através do seu Departamento de Jogos, para todo
o território nacional, são aqueles pelos quais os participantes prognosticam resultados de competições desportivas,
tendo em vista habilitarem-se a um prémio, nos termos do
Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de Março.
O preço da aposta deste jogo social do Estado encontra-se actualmente fixado em € 0,30, o que acontece desde
o ano de 2004.
Com a presente portaria, através da alteração do respectivo Regulamento, actualiza-se o preço da aposta do
Totobola para € 0,40, permitindo assim um acréscimo significativo dos prémios a atribuir.
A presente portaria procede ainda à alteração dos montantes dos prémios a disponibilizar aos jogadores após a
realização dos respectivos sorteios, consentindo uma maior
celeridade no pagamento dos prémios de valor inferior a
€ 5000.

Assim:
Ao abrigo dos artigos 4.º do Decreto-Lei n.º 84/85, de
28 de Março, e 2.º e 27.º, n.º 3, alínea i), dos Estatutos da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de Dezembro:
Manda o Governo, pela Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração do Regulamento do JOKER, aprovado
pela Portaria n.º 550/2001, de 31 de Maio

Os artigos 3.º, 8.º, 15.º e 16.º do Regulamento do JOKER,
aprovado pela Portaria n.º 550/2001, de 31 de Maio, alterada
pelas Portarias n.os 1214/2003, de 16 de Outubro, 867/2006,
de 28 de Agosto, 699/2009, de 2 de Julho, e 973/2009, de
31 de Agosto, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 3.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6 — A importância despendida no JOKER é devolvida quando a totalidade das apostas no jogo principal
são anuladas e não participam no respectivo concurso,
sendo igualmente devolvida a importância quando a
aposta num determinado concurso do jogo principal
de que depende o JOKER é anulada e não participa no
mesmo, casos em que o número do JOKER que consta
do bilhete respectivo também não participa no sorteio
respectivo.
7 — A aposta no JOKER está sempre dependente
da aposta num determinado concurso de outro jogo de
apostas mútuas explorado pelo Departamento de Jogos,
nos termos da lei.
8— .....................................
Artigo 8.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— ....................................
4— ....................................
5— ....................................
6— .....................................
7 — Nos termos do número anterior, o recibo de
aposta no JOKER tem os números de código e de controlo do recibo de aposta num determinado concurso do
jogo principal do qual o JOKER depende.
8 — (Anterior n.º 7.)
9 — (Anterior n.º 8.)
10 — (Anterior n.º 9.)
11 — (Anterior n.º 10.)
12 — (Anterior n.º 11.)
13 — A aposta no JOKER é sempre anulada pelo mediador dos jogos sociais do Estado quando o respectivo
recibo tenha os números de código e de controlo que o
recibo da aposta anulada no jogo principal.
14 — (Anterior n.º 12.)
15 — (Anterior n.º 13.)

