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DIVISÃO DE LICENCIAMENTO  

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE 

 

AUTO N.º  42/22                                                   Processo N.º  182/2022 VIST 

 

Ao PRIMEIRO dia do mês de ABRIL de DOIS MIL E VINTE E DOIS, a comissão de vistorias, 

da qual fazem parte os técnicos Susana Marisa Ricardo Caetano, Luís Filipe Duarte Viana e 

Fernando Luis Guerreiro Encarnação, procedeu à vistoria ao prédio situado em R Nova S 

Francisco 16, Freguesia de São Salvador e Santa Maria, deste Município, cuja vistoria foi 

requerida através do requerimento n.º 25289/21 por Helena Maria Raposo Lopo Sabino Silva 

Samora, para efeitos de Avaliação das Condições de Segurança e Salubridade. 

 

Efetuada a vistoria, verificaram os peritos que:  
 

Corresponde a um prédio de dois pisos para habitação, com acesso interno ao sótão, e que se 

localiza em área classificada como ZEP da Igreja da Misericórdia. 

Nas fachadas principais observa-se que a cornija e a platibanda apresentam algum estado de 

degradação, com fissuras visíveis, sendo que uma porção da cornija já ruiu, existindo risco de 

desprendimento e queda de material para a via pública. Os vãos exteriores apresentam vidros 

partidos ou inexistentes e todos muito deficientemente suportados originando assim perigo de 

queda para a via pública e reduzida segurança para as pessoas. A abertura dos vãos leva ainda 

a uma gradual e mais acelerada degradação do interior. 

Observando-se do exterior é bastante notório que as paredes confinantes com a via pública se 

encontram bastante desaprumadas e abauladas. Estas apresentam a maioria dos rebocos, 

contudo na fachada poente já se verifica o desprendimento de materiais. 

As paredes exteriores do edifício, vistas pelo interior, apresentam diversas fissuras, algumas 

delas com uma largura considerável, aparentam ser de alvenaria de pedra com elementos 

verticais de madeira, muitos deles já decompostos devido à exposta e forte acumulação de 

água nestas fachadas. Alguns dos aros das janelas de sacada já se encontram desprendidos e 

tombados para o interior.  

A infiltração de água nestas paredes, proveniente da fraca impermeabilização da cobertura e 

da abertura dos vãos, leva ao visível escorrimento de águas, presença de humidades e 

desenvolvimento de fungos, consequente deterioração/apodrecimento dos soalhos e forros e 

deterioração estrutural dos pisos, acrescendo ainda o défice de segurança. Inclusive existem 

compartimentos onde o pavimento já colapsou e verifica-se o desprendimento dos rodapés. 
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Também nas paredes confinantes com prédios vizinhos se verifica a existência de humidade e 

fissuração, podendo originar riscos e consequente contribuição para a degradação das paredes 

dos edifícios adjacentes.  

No tardoz, na zona do pátio, o muro para a via pública e a instalação sanitária apresentam 

paredes de alvenaria de tijolo, pelo que se supõe tratar-se de uma construção posterior à 

edificação principal. O pátio encontra-se com espécies arbustivas impossibilitando o acesso 

através deste. 

A cobertura do edifício principal apresenta 3 águas, é em telha cerâmica com estrutura em 

asnas de madeira, e apresenta duas mansardas, sendo que uma delas se encontra totalmente 

aberta, o que leva a que as condições meteorológicas aumentem a degradação interior, e a 

infiltração de água. As madeiras da cobertura apresentam sinais de humidade de uma forma 

generalizada pelo que se conclui pela não estanquidade entre telhas. Os algerozes encontram-

se obstruídos apresentando vegetação, impossibilitando o correto escoamento das águas. 

Observam-se plásticos entre as telhas e os barrotes numa tentativa pouco eficaz de impedir a 

entrada de água no edifício. 

A cobertura da construção tardoz/cozinha (constituída por uma água) parte encontra-se 

colapsada com telhado parcialmente abatido para o espaço interior, situação que favorece o 

acumular da água da chuva no espaço interior e é geradora de uma situação de insalubridade.  

No interior verifica-se ainda a acumulação de detritos/ sujidade e materiais resultantes do 

desprendimento de materiais das fachadas. Verifica-se ainda fissuras em algumas paredes 

interiores, especialmente nas que intersectam com as paredes da fachada. 

Verifica-se assim numa visão global, que o prédio se encontra em estado de degradação 

avançado, suscitando problemas de segurança e salubridade. 

 
 
Conclusão: 

Em face da análise efetuada, ao abrigo do ponto 2 do artigo 89º do RJUE, determina 

este Município que a execução das seguintes obras de conservação, necessárias à correção 

das más condições de segurança ou de salubridade verificadas, ou à melhoria do arranjo 

estético, concedendo prazo que se considere superiormente para o efeito: 

Deverão ser realizadas obras de reabilitação/conservação do edifício, devendo já no imediato 

se proceder à limpeza do interior e pátio evitando o agravar de situações de insalubridade, 

proceder à correção da cornija, platibanda e rebocos soltos de forma a evitar situações de falta 

de segurança por perigo de queda de partes do edifício para a via pública e reparo dos vãos 

exteriores de forma a impossibilitar a queda de vidros para a via pública e a entrada de água 

para o interior do edifício. Deverão ser desobstruídos os algerozes e todo o sistema de 

drenagem da cobertura das águas pluviais.  

Deverão ainda ser realizadas obras no edifício de forma a impedir a infiltração de água e a 

estabelecer a limpeza e a impermeabilização do espaço interior, eliminando-se assim as 
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condições existentes de insalubridade e de insegurança. Deverá ser dada, para toda a 

edificação, solução estrutural e solução de impermeabilização adequadas às coberturas, pisos 

e paredes exteriores e interiores. 

Mais se propõe dar conhecimento à Direcção Geral da Cultura, por se localizar em ZEP da 

Igreja da Misericórdia. 

 

Odemira, 6 de ABRIL de 2022 

 

A COMISSÃO DE VISTORIAS 

O(s) Representantes do Município de Odemira 

  

______________________________________ 

(Susana Marisa Ricardo Caetano) 

  

______________________________________ 

(Luís Filipe Duarte Viana) 

  

______________________________________ 

(Fernando Luis Guerreiro Encarnação) 
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Fissura na fachada lateral  Fissuras, escorrimento e fungos - Piso 0 

 

 

 

Soalho, forro e estrutura do piso – Piso 0  Pavimento colapsado – Piso 0 



 
 

 

 

 

 

Cozinha piso 0  Rodapés desprendidos 

 

 

 

Acesso ao piso 1  Cozinha, zona tardoz 

 

 

 

Vista interior da fachada principal – Piso 0  Soalho apodrecido – Piso 1 



 
 

 

 

 

 

Piso 1  Piso 1 

 

 

 

Desprendimento dos aros das portas - Piso 1  Piso 1 



 
 

 

 

 

 

Detritos da fachada – Interior piso 1  Paredes interiores - Piso 1 

 

 

 

Fachada principal - Piso 1  Fachada principal - Piso 1 



 
 

 

 

 

 

Fissura parede interior - Piso 1  Fachada lateral – Piso 1 

 

 

 

Fissuras – Parede exterior/interior – Piso 1  Instalação Sanitária- Piso 1 



 
 

 

 

 

 

Cobertura em asnas de madeira  Mansarda completamente aberta 

 

 

 

Manchas visíveis de humidade;  

 

 Platibanda, pináculo com fissuras 

Algeroz obstruído  
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