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DSA-DLPA 335/2022 2022-02-22
Proc: GRS_2015_0032_101508

ASSUNTO: Licenciamento de Operações de Tratamento de Resíduos - Procedimento 
de Reexame
Estabelecimento: RECI QWERTY, LDA
Número de Contribuinte: 510393659
Localização: ZONA INDUSTRIAL DA PELARIGA - Pelariga - Pombal

Face ao estabelecido no n.º 2 do art.º 16º do DL n.º 10-A/2020, de 13.03.2020, na redação que lhe foi 

conferida pelo DL n.º 22-A/2021, de 17.03.2021, todos os Títulos de Exploração que caduquem de 

13.02.2020 até 31.12.2021, são aceites até esta última data. Verifica-se, assim, que um considerável 

número de Títulos emitidos por esta CCDR  deixaria de estar válido, em simultâneo, em 31.12.2021. 

 

De acordo com o previsto no art.º 65º do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos, RGGR (Anexo I do 

DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro), terá esta CCDRC de realizar vistorias de reexame a todos esses 

estabelecimentos, tendo para esse efeito de convocar as outras entidades públicas com competências 

relacionadas com as atividades desenvolvidas, o que se revela manifestamente inviável em tempo útil.

Tendo em consideração o disposto no n.º 6 do referido art.º 65º, informamos que o Título detido por 

V. Ex.as (Alvará n.º 15/2016) se mantém válido até à decisão final do procedimento de reexame, e para 

além desta data, caso a decisão proferida seja favorável, tal como é desejável. Caso contrário, o Título 

caducará com uma eventual decisão final desfavorável. Mais se informa que estando a ser tramitado 

um novo pedido de licenciamento, eventual decisão desfavorável à aprovação de projeto, implicará o 

início imediato do procedimento de reexame.
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Mais informamos que, tendo em consideração que a ação administrativa interposta por V. Ex.ª no TAF 

de Leiria se refere a um ato decisório desfavorável, relativo a um novo pedido de licenciamento 

(aprovação de projeto), a sua interposição não se consubstancia numa questão prejudicial nos termos 

definidos no art.º 38º do CPA, no que se refere ao Alvará n.º 15/2016/CCDRC.

Com os melhores cumprimentos,

O Vice-Presidente

 (Dr. José Morgado Ribeiro)

Despacho Delegação de Competências N.º 7469/2021

(publicado no DR n.º 145, 2ª Série, de 28 de julho de 2021)
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