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Período de referência: De 01-Abr a 30-Abr 
 
1. Colaboradores:  
(indicar nº de colaboradores, seu estado de operacionalidade, entre outros assuntos considerados pertinentes) 
A avaliação feita durante o mês dos serviços de limpeza na Junta de Freguesia, concluiu-se que é positivo 
pelos serviços efectuados, com os meios disponíveis. 
 . Com um total de 34 trabalhadores, tendo um défice de 5 acidentados/doença/férias e 
maternidade/paternidade, 3 guardas ao Posto, 3 trabalhadoras afetas a serviço no posto, 
restam 23 operacionais para desempenhar as tarefas na via pública, alguns com limitações médicas. 
 
 
2. Descrição dos trabalhos de Higiene Urbana realizados no período de referência:  
(indicar os trabalhos efetuados, por tipologia, locais intervencionados, equipamentos e colaboradores envolvidos, entre outros assuntos 
considerados pertinentes)  
Varredura 
. Foi efectuada varredura nos 59 cantões, nesta época no mínimo 1 vezes por semana com apoio a 
soprador manual ou dorso e noutros cantões com mais visibilidade foi diariamente. 
 
. Foi efectuada varredura mecânica com a varredora Applied e com apoio a soprador enquanto a  
máquina está operacional 
 
. Foi efectuada varredura mecânica com a varredora AZURA (alugada) com apoio de soprador 
manual em várias artérias da Freguesia. 
 
 
 
Deservagem 
. Foi efectuada deservagem nos seguintes arruamentos com 2 roçadoras mecânicas de 1 a 30: 
 
Bairro das Caixas (Alvalade) 1 Roçadoras 
 
Dia 01 
» Rua João Lúcio 
 
Dia 13 
» Rua Fausto Guedes Teixeira 
» Rua Camilo Pessanha, parte 
 
Dia 28 
» Rua Fausto Guedes Teixeira 
 
Eixos 
Dia 05 
» Av. Rio de Janeiro (Mercado) 
» Av. Rio de Janeiro (Lado Par) 
» Largo Frei Heitor Pinto 
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Dia 07 
» Av. Rio de Janeiro (Norte) 
» Av. do Brasil (Centro parte) 
 
Dia 08 
» Av. do Brasil (Centro parte) 
Dia 11 
» Av. do Brasil (Centro parte) 
 
Dia 12 
» Av. do Brasil (Centro parte) 
 
Dia 13 
» Av. Brasil (Poente parte) 
 
Dia 18 
» Av. do Brasil (Poente parte) 
 
Dia 19 
» Av. do Brasil (Poente) 
» Av. EUA (Poente) 
» Av. rio de Janeiro (Sul parte) 
 
Dia 20 
» Av. Rio de Janeiro (Sul) 
» Campo Grande (Hotel Radisson) 
» Rua Odette Saint-Maurice 
 
Dia 22 
» Campo Grande (Norte parte) 
 
Dia 23 
» Campo Grande (Norte) 
 
Dia 24 
» Campo Grande (Sul parte) 
 
Dia 26 
» Campo Grande (Sul) 
» Campo Grande (Poente parte) 
 
Dia 27 
» Campo Grande (Poente) 
» Av. Rio de Janeiro (Sul) 
 
Dia 28 
Rua Prof. Aníbal Bettencourt 
 
Dia 29 
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» Campo Grande (CML) 
 
 
Bairro das Fonsecas e Calçada 
 
Dia 26 
» Azinhaga dos Barros (parte) 
 
Dia 27 
Azinhaga dos Barros 
 
Dia 28 
» Rua Frei Joaquim Santa Rosa de Viterbo 
» Rua Joaquim Rocha Cabral 
» Rua Eng.º Caldeira Rodrigues 
 
 
 
Deservagem Pontual 
 
Dia 18 
» Rua Frei Tomé de Jesus 
 
Dia 20 
» Rua Alferes Malheiro 
 
Dia 21 
» Rua Acácio Paiva 
 
 
Deservagem por protecção integrada 
 
. Foi efectuada deservagem por protecção integrada nos seguintes arruamentos com 1 pulverizador 
manual de 1 a 30: 
 
Dia 01 
» Rua Eng.º Rui Nogueira Simões 
» Av. EUA, poente 
 
Dia 05 
Av. EUA (Centro parte) 
 
Dia 06 
» Av. EUA (Centro parte) 
» Av. EUA (Nascente) 
 
Dia 07 
» Av. EUA (Centro) 
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Dia 08 
» Av. Almirante Gago Coutinho (Sul parte) 
 
Dia 09 
» Av. 5 de Outubro 
 
Dia 11 
» Av. Almirante Gago Coutinho (Sul) 
 
 
 
Lavagem 
 
 
. Foi efectuada a lavagem manual com 2 agulhetas (4 funcionários), nos seguintes arruamentos, no 
período de 01 a 30: 
 
» Av. Rio de Janeiro 
» Av. do Brasil 
» Rua Jorge Colaço 
» Rua das Murtas 
» Av. Marechal Craveiro Lopes (Hotel) 
» Rua Odette Saint-Maurice 
» Campo Grande (Norte) 
» Campo Grande (Sul) 
» Campo Grande (Norte/Poente) 
» Campo Grande (entre a Alameda e a Av. das Forças Armadas) 
» Rua Prof. Aníbal Bettencourt 
 
 
 
 
Motocão – Remoção de dejectos caninos 
. É efectuada a remoção de dejectos caninos diariamente em dias alternados nos arruamentos da Freguesia. 
 
 
Sargetas 
. Foi efectuada limpeza de sarjetas e remoção de resíduos das grades nos seguintes locais: 
 . Pontos críticos (Periodicamente). 
 
  » Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. Estados Unidos da América) 
  » Av. da República (junto ao viaduto da CP) 
  » Av. das Forças Armadas (à entrada do acesso à Av. dos Combatentes) 
  » Av. dos Combatentes (junto separador central, ft Universidade Católica) 
  » Azinhaga das Galhardas (a meio) 
  » Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja) 
  » Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil) 
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  » Restantes arruamentos, quando necessário  
 
Diversos 
. As viaturas de apoio à limpeza fazem diariamente o transporte dos funcionários para os diversos locais que 
estão a ser intervencionados nas diversas tarefas. 
 
. Foram removidos pela viatura que dá apoio à operação de lavagem os achegos (terras) originários das 
lavagens dos arruamentos que estavam a ser intervencionados. 
 . Foi efectuada limpeza de papeleiras pelas viaturas de apoio ligeiras e a viatura eléctrica afectas a esta 
freguesia. 
 . É efectuada limpeza diária no período da tarde por 1 funcionário no Mercado do Levante na Rua Antero de 
Figueiredo. 
 
 
 
 
PL Murtas . Desde a transferência de competências da CML para a Junta de Freguesia são efectuados os 
seguintes trabalhos pelo EGO e pelos assistentes operacionais ( Guardas ): 
 » É efectuada manutenção de sopradores manuais 
 
» Manutenção e limpeza diária dos espaços adjacentes e ajardinados em redor e no interior das 
instalações. 
 
» Varredura manual diária no B.º das Murtas (Rua das Murtas) . 
 
» Fazem a saída /entrada e limpeza dos pequenos equipamentos que vão operar na via pública. 
 
» Restaurar empalhamento das vassouras da Varredora Applied. 
 
 
 
 
 
3. Outros assuntos:  
(indicar outro tipo de atividades desenvolvidas, dificuldades, necessidades de recursos, análises conclusivas, entre outros assuntos 
considerados pertinentes)  
. Nota-se falta de recursos humanos para fazer face ao serviço de varredura, deservagem e de lavagem de 
arruamentos. 
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. Foram removidos da via pública durante o mês 229,6 m3 de resíduos. 
 
 
 
 
Suspensão de serviço 
 
. Aos sábados a lavagem manual foi suspensa, visto só estarem ao serviço 50% dos funcionários. 
 
 
Fiscalização 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização diária pelos EGO/EOs ao estado de limpeza nos arruamentos 
antes e após os serviços efectuados durante o corrente mês em toda a freguesia.  
 
. Nas rotinas de fiscalização e acompanhamento dos serviços, foram registadas nas fichas de fiscalização 
ocorrências encontradas na via pública pelos EGO/EOs, que depois geraram (8) GOPI OCO/32766, 34135, 
35488, 39033, 39866, 29623, 32057, 40153/2016, e (3) Emails, encaminhados depois do tratamento para os 
serviços de cujas competências. 
 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no topo do Jardim do Campo Grande no dia 
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Marítimo (09-04), verificando que necessitava de alguma limpeza o 
local. Esteve no local uma varredora desta JF e um funcionário a apoiar com soprador a mesma durante a 
manhã, ficando com os custos OEL no valor de € 289,67, (Operação Especial de Limpeza). 
 
 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs ao estado de limpeza nos arruamentos antes e 
após, e apoio à limpeza dentro do Estádio Universitário de Lisboa no dia 02 e 03 do corrente mês ao Evento 
“ 8.º Portugal Rugby Youth Festival 2016”, ficando com os custos OEL no valor de € 3.497,38, 
(Operação Especial de Limpeza). 
 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs ao estado de limpeza nos arruamentos antes e 
após, e apoio à limpeza dentro do Estádio 1.º Maio (INATEL) no dia 09 do corrente mês ao Evento “5ª 
Edição da Bulldog Rugby Cup”, ficando com os custos OEL no valor de € 695,60, (Operação Especial 
de Limpeza). 
 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no topo do Jardim do Campo Grande no dia 
seguinte ao jogo de futebol Sporting/União da Madeira (23-04), verificando que necessitava de alguma 
limpeza o local. Esteve no local uma varredora desta JF e um funcionário a apoiar com soprador a mesma 
durante a manhã, ficando com os custos OEL no valor de € 289,67, (Operação Especial de Limpeza). 
 
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no percurso e no Ponto de Abastecimento da 39.ª 
Corrida da Liberdade com passagem no Campo Grande, tendo sido efectuada a limpeza no próprio dia (25-
04) após o evento, ficando com os custos OEL no valor de € 533,98, (Operação Especial de Limpeza). 
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. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no percurso do Desfile de Cariz Cultural do 
Festival de Tunas da Faculdade de Direito de Lisboa, entre a Alameda da Universidade e o Largo Frei 
Heitor Pinto, tendo sido efectuada a limpeza no próprio dia (30-04) antes e após o evento, ficando com os 
custos OEL no valor de € 337,94, (Operação Especial de Limpeza). 
 
Eventos  
. Sporting/Marítimo (09-04). 
. 8.º Portugal Rugby Youth Festival 2016 (02 e 03 Abr) Estádio Universitário. 
. 5ª Edição da Bulldog Rugby Cup 2016 (09 Abril) Estádio 1.º Maio . 
. Sporting/União da Madeira (23-04). 
. 39.ª Corrida da Liberdade (25-04) Campo Grande. 
. IV Instância –Festival de Tunas da Faculdade de Direito de Lisboa (Pasacalles) 30-04 
 
 Elaborado por (EGO): Daniel Rodrigues Data: 02-05-2016  


