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À rE-o 8. t-l

técnice de um pedldo dê
€r.mo Sr. Prêsldênte, rêfeíe-se a preiênte lníormação
Reconhecimenlo de lnteresse Públlco (RlP) na
dê uma exploíôção pecuária
28-O&2018
(avlcultuía), a qual, não obstaniê ser dêtenlora do
de eutoÍlração de utilizâçro n.e 203/93, foi
A chefe de Divisão de Urbanismo,
aprovado ê da ampllaçro.
alvo de obÍai.!allrãdar em deiacoÍdo aom o
Pleneemento e Reabiliteção u rbanâ
Â Initalação ênconlra-ie abranSlda por RÂN e
cumprimento eo5 ôfastaínenlo! mínimos
o que íundamentou a
ertabelecldos no artlgo 16., do O.L. n.r 124/2006, /ta sua
I
necessidade do pedldo de RIP em agreço.
oado tratar-se dê uma exploração que obteve
o rêspêtlvo alvaíá de autorlração pa.a
com a classe de espaço êm que se
erploração avÍcola, e. aonsldeíando que o uso é
inte8re. julgq. selvo melhoí opinião, que se poderá reconhecer o lnteresse público munlcipal ne
(Sílvia Feír'êirâ - Lic.)
regulaíiração deita erploração âvícole.
À consideração de v. EIa.

/^

r
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Assunto: Reconhecimento do lnteresse Público Municipal, ao abri8o do regime excecional de
regularização de estabelecimentos e explorações de atividades industriais e pecuárias, operações de
gestão de resíduos e de revelação e apÍoveitamento de massas minerais - Decreto-Lei n.e
t65l2Ot4, de 5 de Novembro: Fernando Lopes & Filhos, lda
165120'14, de 05 dê novembro, que estabelece o regime de regularizaçáo eíraordinário de
estabelecimentos industriais, explorações pecuárias, explorações de pedÍeiras e exploraçóes onde se realizam
operaçÕes de geslão de Íesíduos, veio possibilitar a sua regularizaÉo quando não disponham de título válido de

O Decreto-Lei n.o

instalação ou de título de exploraçâo ou de exeÍcício de atividade, incluindo as situaçÕes de desconfoÍmidade com
os instrumentos de geslão tenitorial vinculativos dos particulares ou com servidôes administrativas e restrições de

úilidade pública.
O diploma em causa aplica-se, ainda, à alteração ou ampliação das reÍeridas unidades produtivas que possuam

título de exploraÉo válido e eficaz, mas cuja alteraÉo €r'ou ampliaÉo não sejam compatíveis com os
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidóes adminislrativas e restriçóes de
utilidade pública.
Neste enquadramento, vem a empresa Fernando Lopes & Filhos, Lda., NIPC 502 453 567, com sede em Vale do

Milho, freguesia de Abiú|, enquanto proprietária, solicitar a deliberaçâo fundamentada de reconhecimento do
inteÍesse público municipal, por parte da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, com visla à
regularizaçáo da ediÍicâÉo destinada a exploraÉo pecuária, localizada em Vale do Milho, freguesia de Abiú|,
composta por um edifício com 3 pisos (rés de cháo, piso -'l e piso -2), implantado numa parcela de terreno com a
área total de 13 452,50m2, com área de implantaçáo de 1716m2 e áÍea bruta de construção de 2419,2m2 , onde
1152m2 conesponde a áÍea de constÍução a regularizar, designadamente 396m2 referenle à ampliação da cave
(piso -'l) e 756m2 referente à constÍuÇáo do piso -2 do edifício.
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O pedido de Reconhecimento de lnteresse Público versa sobre uma exploraÉo pecuária existente, com Alvará de
AutoÍizaçáo dê Uülização n." 203/93, de 06/11/1993, para a utilizaçáo dê exploraçáo avícola, ao qual conêsponde
o

AlvaÉ de Licença dô construçáo n.o 563191, emitido a I2611991, de um edifício com 1272m2, disiíbuídos por

cave e rés-do-chão.

Oe acordo com

a requerenle, Íoram efetuadas obras de alteração e ampliação em desacordo com o

projeto

aprovado, designadamenle:
o 'aproveitamenlo do piso cave C'l) paÍa produÉo de ovos, com gaiolas instaladas, piso esse indicado em
sede de licênciamento como armazém de ovos e ampliação desse piso em cerca de 392m2',
construÉo de um "pavilháo de estrume com área de cerca de 396m2",
"alteração da zona de entrada da instalaÉo do alçâdo anterior para o alçâdo lateral direito, com atteraÉo
da área de cobertura",

'construÉo das instalaçÕes sanitárias e aÍrumos no piso -1, ao invés de se localizarem na sala de recolha
de ovos, como aprovado no processo de obras'.

í."

Revisáo do PDM de Pombal, publicada sob o Aviso n.o 494512014, de 10 de abril, na sua
redação atual, e com a Caria da Reserva Ecológica Nacional (REN), publicada pela Portaria n.o 382015, de 17 de

Oe acoÍdo com a

o edifício objeto de Íegularização, encontra-se em Solo Rural - Espaco Aorícola de
ProduÉo. condicionado oarcialmenle ooÍ Reserva Agrícolâ Nâcional, na parte posterior do edifício (na área

Íevereiro, vermca-se que
licenciada e a legaliza0.

Em termos de servidões de utilidade pública, o edifício é intercetâdo por uma infraestrutura de transpoÍte de energia

elétÍica de média tensão, que passa sobre o edifício preexistenie.

Após a aferiÉo do cumprimenlo dos parâmetros urbanísticos vêrificou-se que a exploração cumpre com os
índices de ocupação, utilização e impermeabilizaçâo, 12,760/o (<20o/o), 18o/o (<20o/o), e 12,76"/o l<30"/ol,
respetivamente, estabelecidos para a categoria de espaço na qual se encontra, nos termos do artigo 59.o do
regulamento do PDM.
No que respeita ao número de pisos abaixo da coia de soleira, pese embora a exploração detenha 2 pisos abaixo
da cota de soleira, Íace a 1 piso previsto no referido artigo 59.o, considera-se a integraçáo da pretensáo na exepÉo

prevista para a possibilidade de um maior número de pisos abaixo da cota de soleira, dêcorrenle da topograÍia
existente e relevância e especificidade da utilizaçâo do ediÍício.

A exploração pecuária dista cerca de 150 metros do aglomerado urbano de Abiúl (AB u01).

De salientar que o edifício a regularizar não cumpre os afastamentos estabelecidos no artigo 16.o da Lei
7612017 ,

n.o

de 17 de agosto, que atterou e rêpublicou o Decreto-Lei n." 124f2006' de 28 de junho.

Atendendo aos elementos apresentados, é possível aferir que:
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A exploraçâo em apreço, de Classe 1, enquanto propriedade da empresa Fernando Lopes & Filhos,
Lda., desenvolveu a sua atividade de produÉo de ovos, na CAE 1470 - Avicultura, desde 1991 até
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2014:

Possui autorizaÉo para o exercício da atividade avícola para produção de ovos, escalão C, poÍ pa(e
da, à data, DireÉo Geral de VeteÍinária, emitida em 1999;
É composta por um edifÍcio adaptado à topograÍia existente, de rés de chão (piso 0) com 2 pisos abaixo

da cota de soleira, sendo que o piso 0 corresponde a um pavilhão de postura, sala de recolha de ovos e
instalações sanitárias, o piso -1, a um pavilhâo de postura e o piso -2, â um pavilháo de armazenamento
de excrementos dos animãis exislentes na exploração;

A instalaÉo em causa

encontra-se, atualmente, a ser explorada pela Empresa 'Qualquer Onda -

Avicullura, Lda.', com o NIF 514 092 181, constituída em 24-08-2016;

Esta empÍesa, de acordo com os dados foÍnecidos pela requerente, apresentou uma faturação de
486.014€ em 2016, e 625.707€. em 2017. Contudo, de acordo com

a informaÉo constante no portal

inÍorma O&8, a empÍesa, no ano de 2016, apresenlou um resultado líquido de -2215,64€,

A unidade emprega 2 trabalhadores, residentes num raio de skm das instalaçÕes. Contudo, de acoído
com a referida plataÍorma a empresa em causa não possui qualquer colaborador.

Face ao anteriormente mencionado e aos elementos fornecidos, tendo em vista a fundamentaÉo do eventual
Reconhecimento de lnteresse Público por pa(e da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal,
procedeu-se à ponderaÉo de um conjunto de Íatores económicos, sociais ê ambientais em presença, assim
como à ponderaÉo dê um conjunlo de indicadores de apoio à decisão, tendo por base o preceiluado na
Constituiçáo da República Portuguesa, bem como os princípios gerais da Administraçáo Pública, conforme parecer
jurídico emitido, com vista à claÍificaçáo dos cÍitéÍios a utilizar na atribuiçáo do interesse público, datado de 25 de
fevereiro de 2015, a saber:

Ponderação

Fatores
FatoEt Económlcoa

75O 0OO€ (estimativa)

lúiaaçáo do volume de in\êsümento realzad,
Deínor§tracào de pÍ@rrá de Íneícado

Sem infoímaçâo Íelevantê

Existêílcb (b imp6de3 em íiv*lades coílexas, a montante ou a jusante (possiulitar a
dinamização/cÍhÇáo de atividdes ecooúnicãs em complêmentarirade quê acíescêntam \ah ao
píDdulo ou que \êoham a possibililár a sra píoduçào coín €loa acÍescenta(b; i e atMdades não
loadas diÍel,âmente à aüüdade píoddiva más que acÍêsceítam \rálo( perâ a economia)

lndrcaçáo da ÍalureÉo dâ êmpresa ou estabelecimenlo nos últimos dois ânos

Eslabelecê Íelaçóes com
Íoanecêdores de cereaas e alimenlos
cornposto§ para ammais, prodrrto6

veteanários, anrmais üvos. sêM@s
váíios, malenal e equipamenlo
Dados apreentaclos pelo
requerente, relalilG à empresâ que
se encontrâ a exploíar o edaÍci)
(Qualqueí Onda- aü@lture, Lclâ )
2016: 4§.O14€ e 2017: 625 707Q.

oados lnÍoímâ DEB relâtivos à
mesma empíe3a em 2016: -

2215.*ê
Existência de pÍodulos cêrtiÍicados

Facloro3 aoclôis
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AÍêíiçáo do númeÍo de po3l6 ex noto didâmenle pêlâ reelizâÉo

dedreçáo

M:b cb obíe âssêgurach pd 2
trabelhe(bÍes

alo anvestimento no otliêto cle

clê antêresse públaco

Pond€raÉo do coojunb dê respostas s.r()âis derênvolvidas stratés do objeto dê declereéo de
inteí*sê prluico

A iNtehçáo empíêga dietamênte

2

pessoas

'O píomotor não possui oulÍos
teíreno6 onde se tome
econoínrcam€nte viá\,el cÍiar ume
explorâÇáo'

Eristência de afteíÍÉtiva à êsl@]izáçáo dâ atit/ilâdê pará loaal adequado, no íÉsím coírcÉiho oo
m3 @ncelho6 vizinhoa, em funçáo da 6timaliva do Íe§petivo cd/sto e apre§€ntaçáo de 6tudo
econóínico

Apresêntra dedaráéo de
iírqisténcja dê localizaçáo

a[êÍnãlúã
lndiáçào dos qrslos eco.únicc e sociais dâ deaalivaÉo do eatebdecirneíio e de
dêamantêlamento des exploiáÉês

cÍi#

lrr*:eçào do númeío de postoc de lrabalho É
criâÉo or qualficaçào dê eínpíego diíElo local

e

í.000.000 €
Os crlsios de desÍnadelamento da
irctdaÉo exisler(e e posGrior
conslruçáo cle uma instâla@ de
Éiz sào complelamente
incoínpoítáveis.

'empíeg6 diíetamente 2 pessoes
( .. ) náo se pÍevê e cÍieçáo de

e€.tuais esMgias a impleíneítâr para a

postos cle trabâlho a o./no/médio

ptazo'

Factorta atrShoaab
Galantia de estabrlidade do equilíbro ecológico âlualmentê exrstente. lusliÍlcando lecnEámenle es
sdu@s com esludo edequado

Proposta

de'Fünoç& da

integraÉo paisâgííica, at'avés da
evenfual cíiaçáo de coítinas
aíbóreâs nâ corímniaÉo com a via

ública de

Gso'.

Plem de Gêsláô dê EfLrênlê§
PeoÉÍioo (PGEP) inexistente 'O
PGÊP, êpds ê apíotado, dq/erá
s€f segulJo minrcioGamente sendo
uma Íerramenta dê apoio à cotÍete
gestão de eflueíltês poí pane do
produtor.'

AdoÉo de mêdidas de miligação ou elimineÉo

dê êventuas impacles embienlais, rncluindo
evenluais práticás disponivêis o! a implemenier para atingir niveis de desempenho ambientâl
adequados. designadamente. nos cloÍnínbs c,a &ua energia solos, Íesidt os. ruicb ê âr

'Os excÍeínentos píoduidcs seráo
destinadca à velorizaÉo agícola eín
explorâçóês agrícdas de tercêaro6

'Propostes de medk as para a
melhoria coaúÍnua:

- intÍoduçáo de dietas nutÍicionais
contíoladasi
- armazenameíto lemporárb clo

estrume em locál paümenhdo,
Íeciaclo lâteralÍÍÉnte e coberto;
-

Â implementaÉo de méto(ks de vâloÍizaÉo dos íeqlrsos mturâis em píesêoçâ, bem como de
íesiduos resuilantês da ativldade

contolo \,êtêÍinário peÍmanenle:

- aímazenamenlo lempoéíio clos

cadáveres em locál Íechado,
ÍÉíiÍlerdo e p.ópíio, maximizando
as condi,Ées de

h0êíÉ e

salubridadel
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- sêleçào de unidades de
Trâiamento de Subprodulo6
devúemenle licênciadas pelâ
oireÉo Geralde Alimenlaçáo e
Veterinána (DGÂV) pere o
trataínento do g.rbpíodúo '

PGsuir certificâçôes, quanc,o legalmenle exoÍveis. em matéía de quahdade, amhenle, higiene,
s€guránça e seúde no tràbelho ê respoosabilidade social

t tilizaçáo de píodulos quÍmicos em quantijades srgnifcátivas

OiÍroa Íactoraa
D§inções nacion€is e inteÍnacirais

NâO

Pa{eôciãçào dâ fxeçào das poÊiaçóes no concêlho dê PoÍbal, nomêadaíÉnte a fraçáo de
populaçáo jovêm, p.êvenindo o êxodo dê mâo-dêobra qualiÍrcáda do concêlho de Pombal

Mlo co.rslituiÉo pâl.a a artarquh de quahueí encaÍEo com â €xê(rlção (b oà_a ou
iníreesiMura§ não preústâs nâs opç&s do dano

Em partê, nas relaCóes iírdiÍetas que

estabelece con atiwades a
monlânle

"0 prcjeto em causa náo traz
quaisquer encargos pera a aúarquiâ
relái\,G à exec!çáo c,e obras ou
inÍráestrtuuras, dado q(É a eínpíêsa
já labora no local corn as condiçôes
necessáíias"

Face aos fatores anteriormente apreciados, e considerando que se trata de uma atividade pecuária existente cujas

obras se prelendem legalizar, compatível com

o uso do solo

previsto em instrumento de gestáo territoíial e

desconÍorme com servidôes administrativas e restriçóes de utilidade pública, designadâmente a Reserva Agrícola
Nacional, sugere-se a profunda ponderaçáo da atribuição de reconhecimento do interesse público municipal na
regularização dâ exploração pecuária propriedade de Fernando Lopes e Filhos, Lda.

Técnico Superior

,úrtu
(Ana Rita)
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