UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS

1.

Os Sacos de Entulho destinam-se exclusivamente a pequenas obras na freguesia;

2.

Este serviço destina-se a moradores na freguesia ou proprietários de frações, armazéns, imóveis, ou outros
espaços devidamente registados na freguesia;

3.

Os Sacos destinam-se exclusivamente ao transporte de entulho (resíduos de obras, cerâmicas);

4.

Para acesso ao serviço, o requerente preenche uma requisição nos Postos de Atendimento da União,
acompanhada da apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, Cartão de Eleitor e Cartão de
Contribuinte;

5.

Moradores não recenseados na freguesia podem ter acesso ao serviço desde que façam prova da sua
residência nela;

6.

As Administrações de Condomínio podem também ter acesso ao serviço, desde que devidamente
comprovadas e no exercício de funções;

7.

A cada requerente só será fornecido um Saco, sendo o seguinte requisitado após a recolha do anterior;

8.

Para recolha do Saco, o requerente deverá contactar o Posto de Atendimento, que o cedeu solicitando o
seu levantamento;

9.

Para garantir as normas de segurança e transporte, os Sacos não podem ser cheios até ao cimo. Devem ser
cheios só até ¾ da sua capacidade máxima e não se pode mexer nos cordéis existentes no saco;

10.

A União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas não assume recolha de Sacos que se
encontrem em local inacessível à viatura, impossibilitando a utilização da grua em condições de segurança;

11.

A União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas reserva-se o direito de não recolher e
informar os serviços de Fiscalização da Câmara Municipal sobre Sacos que contenham óleos, resíduos
tóxicos ou perigosos;

12.

Tabela de Preço: cada Saco 16€
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sede – Almada: Rua D. Leonor de Mascarenhas, 44 A / 2804-522 Almada – 21 2722540. geralalmada@uf-acppc.pt
Correspondência – Cova da Piedade: Rua José Ferreira Jorge, 12 B / 2805-181 Almada – 21 2767948. geralcovadapiedade@uf-acppc.pt
Pragal: Rua Cidade de Ostrava, 8 / 2800-681 Almada – 21 2747136. geralpragal@uf-acppc.pt
Cacilhas: Rua Liberato Teles, 6 A / 2800-291 Almada - 212 732 943. geralcacilhas@uf-acppc.pt
NIPC: 510834221

