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PROPOSTA Nº 6032 /DGARH/2021  
 

 

 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS JOGOS DE 

FORTUNA OU AZAR DO MUNICÍPIO DE MOURA – CONSTITUIÇÃO DE 

INTERESSADOS 

 

Como é do conhecimento geral, no dia 17 de agosto do ano de 2018, entrou em 

vigor a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais. 

Destacando-se de entre as várias competências a transferir, a referente à 

autorização da exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 

formas de jogo, à exceção dos jogos sociais e apostas desportivas à cota de base 

territorial. 

O que veio a suceder mediante a publicação do Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de 

novembro, dotando assim os municípios ope legis da competência para autorizarem a 

exploração das modalidades acima enunciadas (p.e. rifas, tômbolas, sorteios, concursos 

publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos). 

Para esse efeito, pretende-se dar início ao procedimento de elaboração do 

regulamento em causa, dotando, consequentemente, o município de Moura de um 

instrumento regulador de autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar. 

Termos em que, ao abrigo da competência conferida na parte final do artigo 33.º/1, 

alínea K) do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12/9, na redação atual, conjugado com os artigos 55.º/1, 67.º/1 e 2 e 68.º/1 do Código 

do Procedimento Administrativo, submeto a presente proposta a reunião da câmara 

municipal, para que se delibere: 

 A abertura do procedimento com vista à constituição de interessados, na 

elaboração do projeto de regulamento; 

 Delegar no chefe da divisão de gestão administrativa e recursos humanos, a 

direção do procedimento. 
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Município de Moura, 20 de julho de 2021 

 

 

                                        O Presidente da Câmara Municipal 
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