Edital nº 113/2022

NOTIFICAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE CASA DEGRADADA SITA NA
TRAVESSA DA GOELA DO LOBO, COLOS, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE
CONSERVAÇÃO
----------PEDRO MIGUEL REBELO VIANA RAMOS, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ODEMIRA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TORNA PÚBLICO, em cumprimento do Despacho de vinte e seis de Julho de dois mil e
vinte e dois, as conclusões do auto vistoria efetuado ao imóvel sito em Travessa da Goela do
Lobo, Colos, Freguesia de Colos, Odemira, efetuada nos termos do nº 2 artigo 90º do Decreto
Lei nº 555/99 de 16/12, na sua atual redação:--------------------------------------------------------------------------Nestes termos, ficam notificados todos os proprietários do imóvel, para nos termos do
artigo 89º da legislação supracitada procederem de acordo com as conclusões do referido
auto, no prazo de 90 dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares públicos do costume, nas Sedes das Juntas de Freguesia.--------------------------------Divisão de Licenciamento da Câmara Municipal de Odemira.------------------------------------

Odemira, 2, Agosto de dois mil e vinte e dois
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DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE
AUTO N.º 115/22

Processo N.º 1/2017

Ao(s) PRIMEIRO dia(s) do mês de JULHO de DOIS MIL E VINTE E DOIS, a comissão de
vistorias, da qual fazem parte os técnicos abaixo indicados, procederam à vistoria ao prédio
situado em TRAVESSA DA GUELA DO LOBO, COLOS, Freguesia de Colos, deste Município, cuja
vistoria foi requerida através do requerimento n.º 10226/16 por Freguesia de Colos, para
efeitos de Avaliação das Condições de Segurança e Salubridade.
Efetuada a vistoria, verificaram os Técnicos:
ALÇADOS

As empenas dos alçados do edifício principal e do anexo apresentam degradação progressiva.
Na sequência de 2017 não foi promovida qualquer ação de conservação, bem como em 2019,
pela vistoria n.º 53/2019 sobre o processo n.º 37/2019.
Atualmente verifica-se que as telhas da cobertura encontra-se desalinhadas, com
escorregamentos e a eventualidade de haver telhas partidas, o que facilita a introdução de
agua da intempérie contribuindo para a degradação progressiva do edifício.
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PORTÃO DO LOGRADOURO

O portão do logradouro encontra-se arrombado o que permite o acesso ao seu interior.
Situação que não ocorria em vistoria de 2017 e 2019, permitindo o acesso por pessoas e
animais ao seu interior.
A vegetação espontânea é normal. Em 2019 foi feita vistoria neste sentido e o referido
logradouro foi limpo, mas tratando-se de um espaço não utilizado é normal que volte a
crescer.
VÃOS EXTERIORES
Só é possível verificar os vãos do alçado principal, cuja madeira se encontra ressequida e os
peitoris a se desfazerem. Por enquanto mantem o edificado fechado, no entanto, pelo
logradouro é possível entrar mas como existe muito vegetação e vários elementos de arranjos
exteriores em detioração não é possível chegar ao alçado para melhor apreciação.
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MUROS ENVOLVENTES

Os muros envolventes também encontram-se em desagregação uma vez que se trata de taipa
sujeita á intempérie sem qualquer ato de conservação desde 2017 e 2019.
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COMPARTIMENTOS INTERIORES
É possível ver os compartimentos interiores através das janelas do
percebendo-se a existência de infiltrações.

alçado principal,

CONSIDERAÇÕES
O edifício confina com os edifícios envolventes, podendo contribuir para a degradação
daqueles uma vez que as paredes confinantes do presente edifício, apresentam mau estado de
conservação e infiltrações. A água resultante da intempérie, uma vez absorvida pelos
elementos construtivos comunica para os edifícios envolventes, que se afiguram de alguma
forma ligados pela mesma natureza de materiais empregues na construção – taipanomeadamente o edifício confinante com o alçado lateral esquerdo.
Todos os edifícios encontram-se abaixo no nível do arruamento podendo também sofrer de
infiltrações por força do gotejamento da água da chuva no escoamento pelas telhas.
As aberturas e recantos do edifício existente no logradouro funcionam como locais de
alojamento, pernoita, de animais que poderão contribuir para cheiros comprometendo a
saúde publica.
Conclusão:
Para mitigar a presente situação e para efeitos do artigo 90 de Dec. lei 555/99 na sua atual
redação, é necessário promover as seguintes trabalhos e obras de conservação:
·

Limpeza do logradouro de todo o material vegetal que lá se encontra.

·

Colocação de uma cobertura no edifício todo;
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·

Promover a aplicação de um revestimento que confira alguma proteção e resistência
das empenas podendo passar por aplicação de um salpico e reboco de todas as
empenas com eventual fecho de todos os vãos com alvenaria;

·

Refazer as partes dos muros que colapsaram e promover a aplicação de um
revestimento que confira alguma proteção e resistência, podendo passar por um
salpico e reboco de todos os muros de vedação com execução de meio fio;

·

Colocação de cobertura no anexo com fecho dos vãos;

·

Fecho do portão;

Nota: Não é preenchida a ficha de avaliação do prédio prevista no n.º 5 do artigo 90º em
virtude de não ter havido acesso ao interior do edifício e portanto a sua aplicação ser
deficiente.
O presente edifício foi alvo de outra vistoria em 2019, assinada pelo técnico da Proteção Civil,
que foi registado com o numero de processo n.º 37/2019, tendo sido feito o auto de vistoria
n.º 53/2019.
Anexa-se ao presente auto, o relatório fotográfico de 2017 e de 2019, as respetivas fichas do
NRAU e o auto n.53 de 2019.
Odemira, 12 de JULHO de 2022
A COMISSÃO DE VISTORIAS
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