RELATÓRIO OPERACIONAL

Período de referência:

De

01-Ago

a 31-Ago

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 um total de 39 trabalhadores, tendo um défice de 17 acidentados/doença/férias e
maternidade/paternidade, 3 guardas ao Posto, 2 assistentes operacionais para refeições e limpeza do posto,
restam 17 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 2 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 Green Machine (1m 3) e com apoio a soprador em várias
artérias da Freguesia.
. Foi efectuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2m 3) com apoio de soprador manual
em várias artérias da Freguesia.
. Foi efectuada lavagem mecânica em recantos com a lavadora Mathieu Aquadine nos locais críticos da
Freguesia.
. Foi efectuada varredura com 2 Aspiradores GLUTTON em algumas artérias da Freguesia.

Deservagem Mecânica
. Foi efectuada deservagem na Avenida Rio Janeiro Sul, Bairro do Montepio em todos os arruamentos, de 06
a 13-08
. Foi efectuada deservagem no Bairro do Montepio em todos os arruamentos, de 17 a 25-08.
. Foi efectuada deservagem no Bairro do Pote D’Água em todos os arruamentos, de 28-08 a 01-09.
. Foi terminada deservagem no Bairro da Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, com roçadoras mecânicas de
25-07 a 01-08.

Deservagem Mecânica Pontual
Dia 01
» Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, restante
Dia 02
» Praça Gonçalo Trancoso
Dia 03
» Rua Dr. João Soares
» Rua Helena Félix
Dia 04
» Rua João Saraiva
» Rua Centro Cultural
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Dia 07
» Rua Alberto Oliveira
Dia 08
» Rua Eduardo Vidal
» Rua Bernarda Ferreira de Lacerda
» Rua Projetada à Rua Fernando Pessoa
Dia 09
» Rua José Pinheiro de Melo
» Laterais dos tuneis da Avenida Estados Unidos da América
Dia 14
» Rua Fernando Pessoa
» Rua António Patrício, largo dos Parodiantes
Dia 16
» Rua Afonso Lopes Vieira, lado sul
Dia 17
» Rua António Patrício

Eixos
Dia 10
» Avenida Estados Unidos América, poente parte
Dia 11
» Avenida Estados Unidos América, poente restante
Dia 15
Avenida da Igreja, poente

Deservagem em proteção Integrada (Vinagre)
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) em todos os arruamentos do Bairro das
Estacas e Conde Sabugosa até dia 26-08
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Bairro Fonsecas e Calçada em todos os
arruamentos, de 26-7 a 01-08.
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Bairro do Montepio em alguns arruamentos,
de 02 a 04-08.
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Bairro do Pote D’Água em alguns
arruamentos, a 07-08.
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Bairro de São Miguel em alguns
arruamentos, de 08 a 09-08.
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Bairro de São Miguel em alguns
arruamentos, de 09 a 10-08.
. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) no Campo Grande, a 14-08.
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. Foi efectuada deservagem em Proteção Integrada (Vinagre) na Avenida Estados Unidos da América, a 1608.

Deservagem em proteção Integrada (Sal)
Dia 02
» Rua Afonso Lopes Vieira
» Rua José Lins do Rego
Dia 03
» Rua Afonso Lopes Vieira, lado norte
» Rua João Lúcio
» Rua Antónia Pusich
Dia 04
» Rua Violante do Céu
» Av. da Igreja, poente sul, parte
Dia 07
» Av. da Igreja poente sul, parte
Dia 08
» Av. da Igreja poente sul, restante
» Travessa Aboim Ascensão
Dia 09
» Rua António Patrício, parte
Dia 10
» Rua António Patrício, restante
Dia 11
» Rua Alberto Oliveira
» Av. de Roma, bancos
Dia 14
» Rua Flores de Lima

Lavagem
. Foi terminada a lavagem manual com 2 agulhetas (4 funcionários), no Bairro Fonsecas e Calçada nos
seguintes arruamentos, no período de 17-7 a 03-08:
» Azinhaga das Galhardas
» Rua Mem de Sá
» Rua D. Luis da Cunha
» Logradouros da Rua Mem de Sá

Lavagem pontual
Dia 12
» Avenida 5 outubro
Dia 18
» Largo Machado Assis

Lavagem de Eixos
De 04 a 14
» Avenida Estados Unidos da América
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De 16 a 25
» Avenida de Roma
De 26 a
» Avenida Rio de Janeiro

Lavagem Mecânica Pontual
Dia 24
» Rua General Pimenta de Castro
» Rua José Duro, junto ao Mercado Alvalade Norte

Motocão – Remoção de dejectos de canídeos
É efectuada a remoção de dejectos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da
Freguesia.
Foram colocados 110300 sacos para apanha de dejectos de canídeos nos dispensadores que estão
distribuídos pela freguesia, com a viatura eléctrica ou pelo motocão que fazem este giro diariamente.

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)
» 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 pelas viaturas que dão 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 um funcionário no Mercado de Levante na Rua Antero de
Figueiredo.
. É feito o armazenamento temporário de REE’s, que os fregueses depositam no equipamento adequado, que
se encontra no PL Murtas, como também alguns REE’s que as nossas viaturas de apoio encontram na via
pública abandonados indevidamente.
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PL Murtas
. 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 Bairro das Murtas (Rua das Murtas) .
» Fazem a saída /entrada e limpeza dos pequenos equipamentos que vão operar na via pública.
» Restaurar empalhamento das vassouras das Varredoras.
3. Outros assuntos:
(indicar outro tipo de atividades desenvolvidas, dificuldades, necessidades de recursos, análises conclusivas, entre outros assuntos
considerados pertinentes)

. Foram removidos da via pública durante o mês 543,26 m3 de resíduos.
. É feito armazenamento de papel/Cartão que os fregueses depositam no equipamento adequado, que se
encontra ao PL Murtas, como também aquele que as nossas viaturas apoio encontram na via pública
abandonado indevidamente, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, 2 vezes por semana (3.ªs e
6.ªs feiras), (29,88m3)

Suspensão de serviço

. Aos sábados a lavagem manual é 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 (45) GOPI OCO/ 84502, 83726,
83744, 84324, 84400, 84514, 84506, 84495, 85316, 85487, 86683, 86930, 86926, 87486, 87480, 87621,
87672, 87935, 88017, 88716, 88737, 88773, 89220, 89229, 89305, 89955, 90039, 90573, 90671, 91543,
91655, 91876, 91996, 92661, 92710, 93702, 93699, 93693, 93946, 94177, 95174, 94185, 95611, 95981,
95985/2017, encaminhados depois do tratamento para os serviços de cujas competências.
. Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no topo do Jardim do Campo Grande no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Vitória de Setúbal (11-08), 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 a seguir ao jogo, ficando com os custos OEL no valor de € 289,67, (Operação Especial de
Limpeza)
. Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no topo do Jardim do Campo Grande no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Steua de Bucareste (16-08) jogo de fase de grupos da Champions,
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 a seguir ao jogo, ficando com os custos OEL
no valor de € 289,67, (Operação Especial de Limpeza)
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. Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs no topo do Jardim do Campo Grande no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Estoril Praia (27-08), 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 a seguir ao jogo, ficando com os custos OEL no valor de € 289,67, (Operação Especial de Limpeza)
. Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs na Av. Frei Miguel Contreiras, onde decorreram
filmagens “Ready to Shoot-Audiovisuais Unipessoal, Lda” nos dias 22 a 27 fazendo a limpeza de varredura
mista no local, ficando com os custos OEL no valor de € 1.689,71, (Operação Especial de limpeza)
. Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs na Al. Das Universidades, onde decorreram
filmagens “Publicidade Capital Group” nos dias 25 a 26 fazendo a limpeza de varredura mista no local,
ficando com os custos OEL no valor de € 289,67, (Operação Especial de limpeza)
. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs na Av. Frei Miguel Contreiras, onde decorreram
filmagens “Montepio” no dia 24 fazendo a limpeza de varredura mista no local, ficando com os custos OEL no
valor de € 579,33, (Operação Especial de limpeza)

Eventos
. Sporting/Vitória de Setubal,11-08
. Sporting/Steua de Bucareste, 16-08
. Montepio, 24-08
. Sporting/Estoril Praia, 27-08
. Ready to Shoot-Audiovisuais Unipessoal, Lda, 21 a 27
. Publicidade Capital Group, 25 a 26
Elaborado por (EGO):
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