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AVISO Nº 7220/DGARH/2021 

 
 

Procedimento e Participação Procedimental para Elaboração de Projeto de 

Regulamento de Autorização de Exploração de Modalidades Afins dos Jogos de 

Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo 

(Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27/11) 

 

 
Torna-se público nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 98.º/1 do Código 

do Procedimento Administrativo, doravante designado apenas por (CPA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na versão mais recente dada pela Lei n.º 77/2020, 

de 16 de novembro, o seguinte: 

1 – A Câmara Municipal de Moura, em reunião ordinária realizada no dia 28 de 

julho último, deliberou desencadear o procedimento e participação procedimental para 

elaboração e a aprovação do projeto de regulamento supracitado ao abrigo 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, que tem início com a presente publicação. 

2- No prazo de 10 dias úteis, contados do dia seguinte à publicitação do presente 

aviso na página eletrónica do município, em cmmoura@cm-moura.pt, os particulares 

podem constituir-se como interessados mediante comunicação escrita de acordo com o 

modelo de impresso anexo, dirigida para o endereço eletrónico: joaquim.cadeirinhas@cm-

moura.pt, dando conta da sua intenção e indicando para o efeito os dados necessários à 

sua identificação, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva (nome completo ou 

denominação social, o número de identificação fiscal ou o número único de pessoa coletiva 

e a residência ou sede) e ainda o consentimento para que o seu correio eletrónico seja 

utilizado para efeitos de notificação. 

3- Os interessados, no prazo acima fixado, podem ainda formular os seus 

contributos ou sugestões sobre quaisquer questões que possam ser considerados no 

âmbito do procedimento de elaboração do projeto de regulamento em causa, sem prejuízo 

de ulterior audiência de interessados ou consulta pública. 
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4- Durante o período fixado para participação procedimental (10 dias úteis), os 

interessados podem consultar a deliberação da Câmara Municipal de Moura no sítio da 

internet do município em www.cm-moura.pt. 

5- Responsável pela direção do procedimento: Joaquim Cadeirinhas, chefe da 

divisão de gestão administrativa e recursos humanos, por delegação da Câmara Municipal 

de Moura, na sua reunião ordinária realizada no dia 28 de julho de 2021. 

6- A direção do procedimento compreende a faculdade de praticar todos os atos e 

formalidades que sejam necessários ou convenientes à sua condução, designadamente a 

sua instrução, a audiência dos interessados, a consulta ou solicitação de pareceres a 

quaisquer entidades ou autoridades e a realização de consulta pública nos termos das 

normas legais aplicáveis. 

 
 
 
 

Moura, 30 de agosto de 2021 

O Responsável pela Direção do Procedimento 

(No uso de competência delegada por deliberação da Câmara Municipal de Moura) 
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