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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/12/12 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO 

URBANISTICA 

 

Epígrafe | Processo Genérico n.º 71/17 - MOLDOESTE II Indústria de Plásticos, Lda. 

 

Deliberação | Por requerimento datado de 24 de julho de 2017, registado sob o n.º 5306/17, a sociedade “Moldoeste 

II – Indústria de Plásticos, Lda.”, pretendendo instruir um pedido ao abrigo do regime excecional e transitório previsto 

no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE), requer a emissão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento do interesse público municipal na regularização e ampliação de estabelecimento industrial destinado à 

atividade principal de fabrico de outros artigos de plástico, sito na Rua da Oliveira, Campos, freguesia de Maceira, em 

conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro 

(RERAE), conjugado com os artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente. 

Sobre o pedido, recaiu a informação técnica datada de 16 de novembro de 2017, que a seguir se transcreve: 

 “Foi requerido o pedido de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização e ampliação de estabelecimento industrial destinado à atividade principal de fabricação de outros artigos 

de plástico, ne, (CAE Rev3 22292) e à atividade secundária de fabrico de moldes metálicos (CAE Rev3 25734), em 

Campos, Maceira, requerido por Moldoeste II – Indústria de Plásticos, Lda., em conformidade com o estabelecido na 

alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, articulado com as extensões do prazo 

e do âmbito determinadas no artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho. 

Regista-se que de acordo com memória descritiva do pedido terá ainda a atividade secundária de reparação de 

moldes metálicos (CAE Rev3 33120). 

Trata-se de estabelecimento industrial em procedimento de início de atividade por deslocalização para 

instalações de suporte da atividade edificadas e destinadas a atividade industrial, que carecem de legalização parcial e 

das quais é pretendida cumulativamente a ampliação. 

 

Localização 
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Localização do estabelecimento industrial/atividade económica 

Apreciação 

Os elementos instrutórios descritivos da exploração não correspondem textualmente ao deliberado em sessão 

de Assembleia Municipal de 26 de junho de 2015, respeitando no essencial os requisitos instrutórios do pedido. 

Verifica-se, nomeadamente, que a indicação do fundamento da desconformidade com instrumentos de gestão 

do território vinculativos dos particulares, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, não foram 

adequadamente referidos conforme ponto viii. 

No entanto, como foi efetuada uma formulação do pedido descrevendo informação relevante e habilitante à 

ponderação dos interesses económicos, sociais e ambientais em presença, idênticos aos descritos no n.º 5 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, foi possível obter a ponderação para efeito da matriz de 

pontuação. 

A Junta de freguesia de Maceira não se pronunciou. 

Atentos os elementos instruídos e antecedentes processuais, conclui-se pela necessidade de acionar o Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, em articulação com as extensões do prazo de regularização e âmbito 

estabelecidas nos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, para obter enquadramento nas regras de 

edificabilidade constantes do PDM, mais concretamente no n.º 5 do artigo 135.º do regulamento do PDM. 

Atenta a localização do edificado a legalizar em área de servidão de recursos geológicos – Área de reserva e 

cativa de Maceira/Leiria, pretendendo-se ainda a ampliação em área de reserva, como medida cautelar, por eventual 

incompatibilidade com esta servidão, este aspeto enquadrará e justificará o pedido apresentado. 

Obtemos o seguinte cenário: 

Matriz aplicável às atividades económicas ligadas à indústria, pecuária e operações de gestão de resíduos 

tendo em consideração as extensões do âmbito e de regime conforme artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 21/2016, 

de 19 de julho 

 ATIVIDADES ECONÓMICAS  Pontos 

1 Assegurar ou criar postos de trabalho.  Pontuação variável 25 

 Nº de postos de trabalho  Até 5     5 a 15    >15  

   15          20         25  

2 Não constituir para a autarquia qualquer encargo com a execução de 

obras ou infraestruturas não previstas nas opções do plano. 

 15 

3 Constituir um investimento que permita a mobilização de recursos 

locais no que se refere à construção e dinamização da atividade 

 10 
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económica direta. 

4 Não existir alternativa à deslocalização da atividade para local 

adequado, mediante apresentação de estudo económico 

 5 

5 Constituir um aproveitamento das potencialidades paisagísticas do 

local, em que todas as ações a realizar deverão garantir a 

estabilidade do equilíbrio ecológico atualmente existente, justificando 

tecnicamente as soluções com estudo adequado. 

 0 

6 Demonstra procura do mercado em que se insere.  5 

7 Ter impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante 

(possibilitar a dinamização/criação de atividades económicas em 

complementaridade que acrescentam valor ao produto ou que 

venham a possibilitar a sua produção com valor acrescentado; i.e. 
atividades não ligadas diretamente à atividade produtiva mas que 

acrescentam valor para a economia). 

 5 

8 Possuir certificações, quando legalmente exigíveis, em matéria de 

qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde no trabalho e 

responsabilidade social. 

 5 

9 A adoção de medidas de mitigação ou eliminação de eventuais 

impactes ambientais, incluindo eventuais práticas disponíveis ou a 

implementar para atingir níveis de desempenho ambiental 

adequados, designadamente, nos domínios da água, energia, solos, 

resíduos, ruído e ar. 

 0 

10 Originar custos económicos e sociais da desativação do 

estabelecimento e de desmantelamento das explorações. 

 5 

11 A implementação de métodos de valorização dos recursos naturais 

em presença, bem como de resíduos resultantes da atividade. 

 15 

 

Totaliza 90 pontos, superior ao mínimo de 70 para efeito de reconhecimento do interesse público municipal.” 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, em conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 4 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE), conjugado com o disposto nos artigos 2.º e 

3.º da Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, respetivamente. deliberou por unanimidade: 

a) Submeter o pedido supra transcrito a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, para efeitos de 

reconhecimento de Interesse Público Municipal; 

b) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos 

termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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