RELATÓRIO OPERACIONAL

Período de referência:

De

01-Dez

a 31-Dez

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 41 funcionários, tendo um défice de 7 acidentados/doença/férias e
maternidade/paternidade, 3 guardas ao Posto, 3 senhoras para fazer almoços e limpeza do posto,
restam 28 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 (1m3) e com apoio a soprador
em várias artérias da Freguesia.
Foi efectuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2m3) 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
Foi efectuada deservagem nos seguintes arruamentos com 3 roçadoras mecânicas de 1 a 31de
Dezembro:

 Bairro do Montepio
Dia 02
» Rua D. Pedro Cristo
» Rua Filipe Magalhães
» Rua Domingos Bontempo
» Rua Viana da Mota
Dia 05
» Rua Duarte Lobo, parte
Dia 06
» Rua Duarte Lobo, restante
» Rua Frei Manuel Cardoso, parte
Dia 07
» Rua Frei Manuel Cardoso, restante
» Rua Raul Brandão, parte
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Dia 09
» Rua Raul Brandão, restante
» Rua Epifânio Dias, parte
Dia 12
» Rua Epifânio Dias, restante
Dia 13
» Rua Eduardo Noronha, parte
» Rua Francisco Lourenço da Fonseca
Dia 22
» Rua Eduardo Noronha, restante

 Bairro da Maria Amália Vaz de Carvalho
Dia 22
» Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, parte
Dia 23
» Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, parte
Dia 27
» Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, restante
» Rua Marquesa de Alorna, parte sul
Dia 28
» Rua Guilherme Faria
» Passagem pedonal entre a Rua José Duro e a Rua Marquesa de Alorna
» Rua Dom Alberto Bramão
Dia 29
» Rua Alberto Osório de Castro
» Rua José Duro, parte sul
» Rua António Ramalho
Dia 30
» Rua Silva Albuquerque

Deservagem pontual
Dia 02
» Rua Jorge Colaço
Dia 05
» Rua Aprígio Mafra

 Eixos
Dia 07
» Campo Grande, norte parte
Dia 09
» Campo Grande, norte restante
Dia 12
» Campo Grande, poente
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Dia 13

» Rua Dr João Soares
» Campo Grande, entre a Alameda da Universidade e a Av. das Forças Armadas

Lavagem
Foi efectuada a lavagem manual com 2 agulheta (4 funcionários), nos seguintes arruamentos, no
período de 01 a 31 de Dezembro:
» Bairro da Boa Esperança, terminada
» Avenida do Brasil
» Rua Aprígio Mafra

Lavagem Pontual
» Avenida da Igreja, nascente, 08-12-2016, nocturna com duas agulhetas

Motocão – Remoção de dejectos de canídeos
É efectuada a remoção de dejectos caninos diariamente em dias alternados nos arruamentos da
Freguesia quando o equipamento está operacional.

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 1 funcionário no Mercado do Levante na Rua
Antero de Figueiredo.
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Foi efectuado transporte de material de desporto do Clube Atlético de Alvalade para a Av. da Igreja
para actividade no mercado de Natal no dia 08-12 no período da manhã com a viatura IVECO,
serviço pedido pela Cultura e Comunicação, (Rute Oliveira).
Foi efectuado transporte de mobílias da Rua Frei Amador Arrais para a Rua do Chapeleiro,
Ameixoeira freguesia de Santa Clara no dia 21-12 no período da manhã com a viatura IVECO,
serviço pedido pela Acção Social, (André Martins).

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 das Varredoras.
3. Outros assuntos:
(indicar outro tipo de atividades desenvolvidas, dificuldades, necessidades de recursos, análises conclusivas, entre outros assuntos
considerados pertinentes)

Apesar de entrarem 7 novos trabalhadores ainda se nota alguma falta de recursos humanos para
fazer face ao serviço de varredura, deservagem e de lavagem de arruamentos.
Foram removidos da via pública durante o mês 577,9 m3 de resíduos.

Suspensão de serviço
Aos sábados a lavagem manual é suspensa, visto só estarem ao serviço 50% dos funcionários.
Foi suspensa a lavagem de arruamentos no dia 14 até 21 por motivo de ser feita a remoção da
grande quantidade de folha caída nestes dias.

Fiscalização
Foi efectuada fiscalização/monitorização diária pelos EGO/EO’s 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/EO’s, que depois geraram (1) Mail e
(15) GOPI OCO/122984, 123568, 126391, 123810, 122671, 120010, 120011, 120013, 120015,
120016, 119472, 119455, 119463, 119465, 118374, encaminhados depois do tratamento para os
serviços de cujas competências.
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Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s no topo do Jardim do Campo Grande no
dia seguinte ao jogo de futebol Sporting/Vitória de Setúbal (03-12) jogo da Liga NOS, 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 efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s na Rua Diogo Bernardes nos dias 8 e 9
nas filmagens que decorreram, verificando que necessitava de alguma limpeza o local. Esteve no
local um trabalhador desta JF, ficando com os custos OEL no valor de € 198,74 (Operação Especial
de Limpeza).
Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s no percurso da Corrida “ 59.º Grande
Prémio de Natal EDP” dentro da JF Alvalade no dia 11, verificando que necessitava de alguma
limpeza o local. Esteve no local uma viatura de apoio, uma varredora, 4 trabalhadores e 1 EO a
apoiar com soprador a mesma durante a manhã a seguir à passagem dos atletas, ficando com os
custos OEL no valor de € 1371,49 (Operação Especial de Limpeza).
Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s no topo do Jardim do Campo Grande no
dia seguinte ao jogo de futebol Sporting/Sporting de Braga (18-12) jogo da Liga NOS, 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 efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s e limpeza por 1 AO na Avenida da Igreja
nos dias 8 a 18 no evento “Mercado de Natal” promovido pela JFAlvalade. Esteve no local um
trabalhador desta JF durante o evento, ficando com os custos OEL no valor de € 1774,52
(Operação Especial de Limpeza).
Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EO’s no topo do Jardim do Campo Grande no
dia seguinte ao jogo de futebol Sporting/Varzim (30-12) jogo da Taça da Liga, 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).

Eventos

. Sporting/Vitória de Setúbal, 03-12
. Filmagens Rua Diogo Bernardes, 8 e 9
. 59.º Grande Prémio de Natal EDP, 11-12
. Sporting/Sporting de Braga, 18-12
. Mercado de Natal, 8 a 18-12
. Sporting/Varzim, 30-12
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