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Edital nº 135/22 

 
 

Notificação 
 
 
 
----------PEDRO MIGUEL REBELO VIANA RAMOS, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODEMIRA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------TORNA PÚBLICO, em cumprimento do Despacho da Chefe de Divisão de nove de 

Julho de dois mil e vinte e dois, as conclusões do auto vistoria N.º 78/22 que se anexa, 

efectuado ao imóvel sito em RUA GAGO COUTINHO, SABÓIA, Freguesia de SABÓIA, 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 150 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, 28, Setembro de dois mil e vinte e dois 

 

Por delegação de competências, 

(Despacho nº 15-2022P) 

O Vereador 

 

 

(Pedro Rebelo Ramos) 
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DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

 

VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE 

 

    AUTO N.º  78/22                                                          Processo N.º  151/2022 

 

Ao(s) VINTE E UM dia(s) do mês de MARÇO de DOIS MIL E VINTE E DOIS, a comissão de 

vistorias, da qual fazem parte os técnicos, Paulo Alexandre Rodrigues da Silva, Fernando 

Emanuel Moreira Sousa Pereira Rodrigues, Miguel Porfírio Soares Dos Reis, José António 

Guerreiro Rosa, procedeu à vistoria ao prédio situado em RUA GAGO COUTINHO, SABÓIA, 

Freguesia de SABÓIA, deste Município, cuja vistoria foi requerida através do requerimento n.º 

24644/21 por FREGUESIA DE SABÓIA, para efeitos de Avaliação das Condições de Segurança e 

Salubridade. 

Efetuada a vistoria, verificaram os peritos: Que o prédio constituído por mais do que um 
edifício se encontra em estado de degradação avançado com telhados abatidos para o espaço 
interior e paredes degradadas, com a taipa à vista em algumas zonas, podendo-se considerar 
por este motivo que os edifícios se encontram em estado de ruína. Verifica-se que algumas 
paredes exteriores das fachadas se encontram ainda com a maior parte dos rebocos, e com 
portas a janelas. As paredes que confinam com os edifícios adjacentes, por terem exposta a 
taipa na parte superior, situação que favorece a infiltração de água e a degradação das 
mesmas paredes e dos edifícios adjacentes. No espaço interior acumula-se o entulho do 
abatimento de telhados e do material desprendido das paredes, situação que favorece o 
acumular da água da chuva no espaço e é geradora de uma situação de insalubridade. 
 

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 150 dias para 
o efeito: Deverão ser realizadas obras nos edifícios de forma a impedir a infiltração de água para os 
edifícios adjacentes e a restabelecer a limpeza e a impermeabilização do pavimento interior, 
eliminando-se assim as condições existentes de insalubridade. Deverá ser dada solução às coberturas 
por forma a evitar a posterior queda de material, quer para o interior, quer para o exterior. Todas as 
paredes deverão ser revestidas por forma a impermeabilizar a taipa. 

 

Odemira, 12 de MAIO de 2022 
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A COMISSÃO DE VISTORIAS 

O(s) Representantes do Município de Odemira 

  

______________________________________ 

(Paulo Alexandre Rodrigues da Silva) 

  

______________________________________ 

(FERNANDO EMANUEL MOREIRA SOUSA PEREIRA RODRIGUES) 

  

______________________________________ 

(Miguel Porfírio Soares Dos Reis) 

  

______________________________________ 

(José António Guerreiro Rosa) 

 



 

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

FOTOGRAFIAS 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO AUTO Nº 78/22                             Processo:  nº  151/2022 VIST                               

REQUERENTE: JUNTA DO FREGUESIA DE SABÓIA 

LOCAL: RUA GAGO COUTINHO – SABÓIA 

DATA: 21/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


