RELATÓRIO OPERACIONAL

Período de referência:

De 1 dezembro 2017 a 28 dezembro 2017

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 efetuados, com os meios disponíveis.
Com um total de 43 trabalhadores, tendo um défice de 14 acidentados/doença/férias e
maternidade/paternidade. Com 2 guardas ao Posto, 2 assistentes operacionais para limpeza das instalações,
restaram 24 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 efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo 2 vezes por semana, com apoio de soprador manual
ou dorso e noutros cantões com mais visibilidade, foi diariamente.
• Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1m 3) e com apoio de soprador em
várias artérias da Freguesia.
• Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2m 3) e com apoio de soprador
manual em várias artérias da Freguesia.
• Foi efetuada lavagem mecânica em recantos com a lavadora Mathieu Aquadine nos locais críticos da
Freguesia.
• Foi efetuada varredura com 3 Aspiradores GLUTTON em algumas artérias da Freguesia.

Deservagem Mecânica
•

Não foi efetuada deservagem mecânica.

Deservagem em proteção integrada (Vinagre)
•

Não foi efetuada deservagem em proteção integrada com vinagre.

Deservagem em proteção integrada (Sal)
•

Não foi efetuada deservagem em proteção integrada com sal.

Lavagem
Foi suspensa a lavagem manual a partir do dia 15 de novembro pelas condições de seca extrema sentidas no
país.
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Motocão – Remoção de dejetos de canídeos
• Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da
Freguesia.
• Foi efetuada a colocação dos sacos para apanha dos dejetos de canídeos nos dispensadores que estão
distribuídos pela freguesia, com a viatura elétrica ou pelo motocão, que fazem este circuito diariamente.

Sargetas
• Foi efetuada limpeza de sarjetas e remoção de resíduos das grelhas sumidouras nos locais referidos de
seguida.
• 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, em frente à Universidade Católica);
» Azinhaga das Galhardas (a meio);
» Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja);
» Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil).
• Foi efetuada limpeza de sarjetas pontualmente, no período de 4 a 12 de dezembro, em alguns
arruamentos da freguesia, estando a lavagem suspensa.

Diversos
• As viaturas de apoio à limpeza fizeram diariamente o transporte dos trabalhadores para os locais a
intervencionar nas diversas tarefas.
• Foram removidos pelas viaturas que dão apoio à operação de lavagem, os achegos originários das
lavagens dos arruamentos intervencionados.
• Foi efetuada esvaziamento de papeleiras pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.
• Foi efetuada limpeza diária no período da tarde, por um trabalhador, no Mercado de Levante na Rua
Antero de Figueiredo.
• Foi feito o armazenamento temporário de REE’s, depositados pelos fregueses no ponto de recolha do PL
Murtas, bem como daqueles recolhidos pelas viaturas de apoio por se encontrarem abandonados na via
pública.
• Foi efetuado transporte de materiais, com a viatura IVECO, do Armazém da JF para a Avenida da Igreja,
no período da manhã do dia 7 de dezembro, para o evento Mercado de Natal.
• Foi efetuado transporte de baias e mesas com a viatura IVECO, do Posto das Murtas e Polo da Teixeira
de Pascoais para o Parque José Gomes Ferreira, no período da manhã do dia 12 de dezembro, para o
evento de Corta Mato do Agrupamento de Escolas de Alvalade.
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PL Murtas
• Foram efetuados os seguintes trabalhos pelo EGO e pelos Guardas do Posto:
» 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);
» Saída/entrada e limpeza dos pequenos equipamentos que vão operar na via pública;
» 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, 580,06 m3 de resíduos.
• Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que
se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente
depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, 2 vezes por semana - 58 m3.

Fiscalização
• Foi efetuada fiscalização/monitorização diária pelos EGO/EOs ao estado de limpeza dos arruamentos,
antes e após os serviços efetuados 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 deram origem a 71 GOPI com os seguintes
números de ocorrência: 144338, 141681, 139250, 148212, 148211, 148201, 147834, 146986, 147240,
147034, 146988, 146994, 146991, 146989, 144327, 146160, 146164, 146168, 145597, 145594, 145587,
145574, 145143, 145138, 145134, 145133, 145130, 145127, 144768, 144772, 144774, 144481, 144484,
144330, 144333, 144329, 143890, 143843, 143844, 143847, 143850, 143852, 143855, 143857, 143869,
143881, 142493, 142522, 142529, 142124, 142095, 142098, 142105, 141432, 141436, 141333, 141334,
141337, 141342, 141344, 140766, 140767, 140771, 140756, 140759, 140469, 140123, 140129, 140132,
139681, 139339/2017, encaminhados para tratamento pelos serviços competentes.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Belenenses, jogo da Liga NOS (1 de dezembro), verificando-se a
necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com soprador,
ficando os custos da OEL no valor de € 289,67.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no Campo Grande, Avenida da República até ao
Saldanha, onde decorreu o evento “60.ª Edição do Grande Prémio de Natal EDP”, no dia 10 de
dezembro, verificando-se a necessidade de intervenção. Estiveram no local uma viatura de apoio e três
trabalhadores com sopradores, ficando com os custos da OEL no valor de € 695,60.
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• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, na Alameda da Universidade, onde decorreu o
evento “Festival de Tunas Mistas”, no dia 10 de dezembro, verificando-se a necessidade de intervenção.
Estiveram no local uma viatura de apoio e três trabalhadores com sopradores, ficando com os custos da
OEL no valor de € 298,12.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Vilaverdense, jogo da Taça de Portugal (13 de dezembro),
verificando-se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio
com soprador, ficando com os custos da OEL no valor de € 289,67.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, na Avenida da Igreja, onde decorreu o evento
“4ª Edição de Mercado de Natal de Alvalade”, de dia 8 ao dia 17 de dezembro, verificando-se a
necessidade de intervenção. Estiveram no local uma viatura de apoio e 15 trabalhadores na varredura,
ficando com os custos da OEL no valor de € 1.976,55.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/Portimonense, jogo da Liga NOS (17 de dezembro), verificando-se a
necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com soprador,
ficando com os custos da OEL no valor de € 289,67.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, na rua dos Lagares D’El-Rei, onde decorreu o
evento “Peregrinação a Pé da Igreja Santa Joana Princesa até à Igreja Nossa Senhora do Rosário de
Fátima”, no dia 17 de dezembro, verificando-se a necessidade de intervenção. Estiveram no local uma
viatura de apoio e três trabalhadores com sopradores, ficando com os custos da OEL no valor de €
198,74.
• Foi efetuada fiscalização/monitorização pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia
seguinte ao jogo de futebol Sporting/União da Madeira, jogo da taça CTT (20 de dezembro), verificandose a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com
soprador, ficando com os custos da OEL no valor de € 289,67.
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