AVISO
Campanha de higienização dos contentores para deposição de resíduos
sólidos urbanos indiferenciados.

A Câmara Municipal de Alandroal irá arrancar com mais uma campanha de

higienização dos contentores, com a lavagem, desengorduramento, desinfeção e
desodorização dos contentores que integram os circuitos municipais de recolha do lixo
em todo o Concelho. O objetivo desta intervenção passa pela melhoria da qualidade do
serviço prestado

~

população e pela otimização das condições de salubridade dos

equipamentos.

No caso dos contentores de grande capacidade (800 1), esta intervenção será efetuada
com o recurso a uma empresa especializada uma vez que os meios humanos e
mecânicos do Município se tomaram, manifestamente insuficientes para realização
destes trabalhos.

O Município do Alandroal informa ainda que no decorrer desta operação de lavagem e
desinfeção dos contentores, a iniciar no dia 25 de Junho (madrugada), e que se vai
prolongar até 27 de Junho, poderão registar-se alguns atrasos na recolha regular
habitual, ou alteração pontual dos circuitos, pelo que apelamos à melhor cooperação
e colaboração dos nossos munícipes.

Este serviço é um importante ato para com a qualidade de vida da nossa população,
sendo fundamental a cooperação e colaboração da nossa população. Só com a

cooperação da população poderemos ter um efeito prolongado desta operação de
lavagem e desinfeção.
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É neste contexto que reforçamos o pedido aos Munícipes para que acondicione o

lixo doméstico em sacos e que deposite esses sacos nos contentores, não efetue este
depósito com o lixo solto pois irá sujar o contentor e gerar a propagação de maus

cheiros. Feche sempre a tampa do contentor. Não deite líquidos, produtos corrosivos,
brasas nem cinzas dentro do contentor.

Se o contentor mais próximo de si se encontra cheio, por favor não deixe o lixo
depositado fora do contentor. Procure o contentor mais próximo e deposite no seu

interior o seu lixo doi;néstico.

Respeite as regras de utilização dos equipamentos, e no caso de materiais reciclados
(papel, vidro, embalagens de plástico/ metal e óleos usados), use os ecopontos.

Para o Município, "esta medida traduz a aposta clara do Município na melhoria dos
serviços prestados às populações nomeadamente na promoção da qualidade de vida e da
saúde pública".

Edifício Sede do Município do Alandroal, 23 de Junho de 2015

A Presidente da Câmara Municipal do Alandroal
\

O

~ - - \ç,_ ;:,

r·/)·{)

,
-.;._ ---

1..

\_..., .\("-----,..,''------........

Dr.ª Mariana Rosa Gomes Chilra

