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Período de referência: De 01-Out a 31-Out 
 

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 35 funcionários, tendo um défice de 6 acidentados/doença/férias e 

paternidade, 2 guardas ao Posto, 3 senhoras para fazer almoços e limpeza do posto,  

restam 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 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 

 
 

 

Desmatação 

 

» Foi efectuada a desmatação no Bairro São João de Brito com 2 roçadoras desde 06 a 21. 

 

     
 

Lavagem 

 

. Foi terminada a lavagem manual com 2 agulhetas (4 funcionários), sendo a 4.ª intervenção no Bairro 

do Pote D’Água, nos seguintes arruamentos, no período de 26-09 até 19-10. 

 

» Rua Ricardo Jorge 

» Rua Carlos Mayer 

» Rua Constantino Fernandes 

» Largo João Vaz 

» Travessa do Pote d’Água 

» Largo do Pote d’Água 

» Rua Coronel Marques Leitão 

» Largo Ribeiro Cristino 
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» Rua Lopes Mendonça 

» Rua Conde Arnoso 

» Av. Santa Joana Princesa 

» Rua São João de Brito (Escadinhas) 

» Rua Conde Ficalho 

» Rua Prof. Veiga Beirão 

» Rua Francisco Franco 

» Av. D. Rodrigo da Cunha 

» Rua Carlos Lobo D’Ávila 

 

           

   
 

. Foi efectuada a lavagem manual com 2 agulhetas (4 funcionários), sendo a 4.ª intervenção no Bairro 

de São Miguel, nos seguintes arruamentos, no período de 20 a . 

 

» Praça Andrade Caminha 

» Rua António Ferreira 

» Rua Diogo Bernardes 

» Rua Fernão Alvares do Oriente 

» Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos 

» Rua Flores de Lima 

» Rua Alfredo Cortês 

» Rua de Entrecampos 

» Rua Visconde Seabra 

» Praça Francisco Morais 

» Rua Frei Tomé de Jesus 

» Rua Frei Amador Arrais 

» Praça Gonçalo Trancoso 

 

 

     
 

. Foi efectuada a lavagem manual com 2 agulhetas (4 funcionários), sendo a 4.ª intervenção na Área 
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Residencial e Comercial de Alvalade, nos seguintes arruamentos, no período de 28/10 a : 

 

» Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 

» Rua Alberto Osório de Castro 

» Rua José Duro, lado Sul 

» Rua Marquesa de Alorna, lado Sul 

» Passagem pedonal entre a Rua Alberto Osório de Castro e a Rua Marquesa de Alorna, parte 

 

 

  
 

 

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 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. 
 

. Foi efectuado transporte de bicicletas com a viatura IVECO da EBTP para a EBSJB no dia 27 do corrente 
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mês. 

. Foi efectuado corte de ervas e limpeza na Vila Miguéis , como também em redor da traseira dos prédios da 

Av. do Brasil, n.ºs impares e traseiras do PL Murtas no dia 17 do corrente mês,  com viatura de apoio, 
roçadora e 4 funcionários. 
 
 
 

PL Murtas 

. Desde a transferência de competências da CML para a Junta de Freguesia foram efectuados 

os seguintes trabalhos pelo EGO e pelos assistentes operacionais ( Guardas ): 

 

» Foi 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. 

 

» Foram construídos 6 rodos de sarjetas pelos guardas do PL Murtas 

  
 

 

 
 

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. 

 

 

 

Suspensão de serviço 

 

. Aos sábados a lavagem manual foi suspensa, visto só estarem a trabalhar 50% dos funcionários. 

. Foi suspensa a lavagem manual nos dias12 e 13 por motivo das condições meteorológicas (chuva), 
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retomando-se no dia 14. 

. Foi suspensa a desmatação no Bairro de São João de Brito nos dias 12 e 13 por motivo das condições 

meteorológicas (chuva), retomando-se no dia 14. 

 

Fiscalização 

. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/ EOs ao estado de limpeza nos arruamentos antes e 

após os serviços efectuados durante o corrente mês. 

 

. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/ EOs ao estado de limpeza na Freguesia, prevenção 

de ocorrências pelo estado meteorológico que se fazia sentir e nos locais onde decorreram as eleições 

legislativas para a Assembleia da República, 04-10. Tem mapa de custos da OEL. 

     

. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/ EOs ao estado de limpeza antes e após, no itinerário 

da “Corrida do Sporting Clube de Portugal”, 11-10. Tem mapa de custos da OEL. 

 

. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/ EOs ao estado de limpeza antes e após, no itinerário 

dentro da freguesia à “XXIV Prova de Cicloturismo da USL/CGTP-IN”, 11-10. Tem mapa de custos da 

OEL. 

. Foi efectuada fiscalização/monitorização pelos EGO/ EOs ao estado de limpeza dos locais onde foram 

efectuadas as “Filmagens” na Rua João Saraiva e no Campo Grande, 12-10. Tem mapa de custos da 

OEL. 

 

. 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 (26 ) GOPI OCO/ 100195, 

100194, 100187, 100189, 100191, 99364, 99383, 99388, 99086, 98228, 98287, 98419, 95973, 94939, 94945, 

94942, 94943, 91206, 91203, 92414, 91205, 91203, 91209, 93492, 89555, 89110/2015 e (4) emails  

encaminhados depois do tratamento para os serviços de cujas competências. 

 

Eventos  

 

. Eleições legislativas para a Assembleia da República, 04-10 

. Corrida do Sporting Clube de Portugal, 11-10 

. XXIV Prova de Cicloturismo da USL/CGTP-IN, 11-10. 

. Filmagens na Rua João Saraiva e Campo Grande, 12-10 

 

 

 
 

Elaborado por (EGO): Daniel Rodrigues Data: 02-11-2015 

 


