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Assunto: Peticão no 2701X1112° - Pedido de inforrnacão

Em resposta ao OfIcio no 29II8
— CECC/20l3, datado do passado dia 8 de Juiho, e relativarnente

aos problernas corn a drenagem dos efluentes e salubridade na Escola EB 2,3 de Azeitão,

informarnos que foi realizada uma vistoria a rede interna da referida escola, no dia I 7de Junho, por

elementos da AGUAS DO SADO corn o acompanharnento da Direcão da Escola e a pedido da

Cârnara Municipal de Setübal.

Na vistoria realizada constatou-se que:

• A caixa junto ao Bloco B encontrava-se em carga, devido a mau funcionamento/obstrucão

na rede de drenagem interna da escola, o que propicia o aparecimento de maus cheiros;

• No Bloco D, também se verificou a ocorréncia de maus cheiros, presumivelmente tambérn

resultantes do deficiente funcionamento da rede interna de saneamento;

• No Bloco E, constatou-se a ocorréncia de maus cheiros na cozinha que se associarn ao

estado de degradacão de urna caixa de retençao de gorduras que apresenta a tampa partida.

Pelo que foi possivel observar, as redes de drenagern dornéstica e pluvial da escola apresentarn

baixas pendentes e acumulacão de resIduos que originam a retenção dos efluentes e mesmo

obstrucöes, sendo essa a principal origern do seu mau funcionamento. Recomenda-se por isso a

limpeza frequente e profunda das redes de drenagem bern como accöes de sensibilizacão corn vista

a lirnitar a descarga de resIduos sólidos nas redes.

E ainda necessário proceder a pequenas reparacöes, norneadamente junto a cozinha, na caixa de

retenção referida acima.

No decorrer da nossa vistoria, procedeu-se ainda a inspeccão do colector püblico que serve a

escola, tendo-se, rnais uma vez, constatado o seu normal funcionarnento.

Face ao exposto, salienta-se que todas as deficiências reportadas tern origem em problemas

existentes na rede interna de drenagem da escola que poderão ser ultrapassados ou minorados

através de urn conjunto de accöes:
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• sensibilizacão do pessoal e dos alunos quanto aos cuidados a ter para evitar a ocorrência de

obstrucôes na rede;

• reparacão da caixa de retencão de gorduras;

• limpeza periódica da rede interna.

Convictos de termos apresentado os devidos esciarecimentos, apresentamos Os flOSSOS meihores

cumprimentos,

Directora Geral

Oliveira

AO/AB


