* Separe os diferentes resíduos;
* Deposite o cartão, o papel, o vidro e o plástico nos ecopontos;
* Nos contentores apenas devem ser depositados os resíduos

O LIXO CERTO NO
LUGAR CERTO

domésticos;
* Nas papeleiras coloque apenas pequenos resíduos;
* Não deixe resíduos fora dos contentores do ecoponto;
* Se tiver “monos” telefone para o 233 436 576;
* Se o ecoponto estiver cheio contacte o nº 233 403 320 (Serviços
de Higiene);
* Se tiver dúvidas ou queixas coloque-as à Câmara pelo nº 233 403 333
(Gabinete do Municípe);

COLABORE
Nos termos do Regulamento de Higiene e Salubridade a deposição de resíduos
comerciais em local inapropriado é punível com coima de 249,40 euros a
1.496,39 euros.
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Sr. Comerciante / Sr. Empresário de Restauração

Sr. Comerciante / Sr. Empresário de Restauração

A situação que a imagem abaixo mostra é comum na nossa cidade.
Todos os dias é possível encontrar nos contentores do lixo
doméstico os mais variados resíduos: cartão, vidro, plástico...

A não separação dos resíduos e sua deposição em locais desajustados
prejudica a imagem da cidade e todos desejamos e temos o
direito a TER UMA CIDADE LIMPA E AGRADÁVEL.

Estes resíduos devem ser colocados nos ECOPONTOS.

Por muito que os serviços da Câmara se esforcem, sem a sua
colaboração não é possível manter a cidade limpa e asseada.

Ao colocá-lo nos contentores de lixo doméstico ficam estes
rapidamente cheios, obrigando outras pessoas a colocarem os
sacos de lixo doméstico, no chão, junto ao contentor. Com esta
atitude impede-se que estes resíduos possam ser reciclados, o
que prejudica o ambiente e acarreta custos.

Esta situação sai CARA ao Município que gasta, por ano, em
recolha e tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (R.S.U.) cerca
de 2 milhões de euros. Quanto mais lixo for parar ao contentor,
mais se paga!

EVITE ESTAS SITUAÇÕES!

COLABORE

COLOQUE O LIXO CERTO NO
LUGAR CERTO

