PEDIDO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS URBANOS

Requerente

NIF/NIPC (*):

Nome/Designação:
N.º Identificação civil:
Tipo:
BI
Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

CC

Passaporte

Validade:

/

/

Morada(*):
-

Código Postal(*):
Freguesia:
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

E-mail:
(*) Preenchimento obrigatório

Equipamento
50 litros
240 litros

90 litros
800 litros

Cinza
Castanho

Azul
Amarelo

Verde

Motivo
Guia de receita n.º
Aquisição direta
Empréstimo para evento
2.ª moradia
Dano pelos serviços de recolha

1.º contentor
Dano
Roubo/furto
/

/

Assinatura:

Informação interna
Verificação
Ceder contentor
Recusar contentor:

Venda
2.º pedido

Empresa pública ou privada

Validação

Receção
Confirmo que recebi o(s) contentor(es) nas condições acima descritas,
/

/

Assinatura:

Lei da proteção de dados pessoais:
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se ao tratamento e gestão de processos autárquicos em que o cidadão é diretamente interessado. O
seu preenchimento é obrigatório. Os titulares dos dados podem aceder à informação relativa ao andamento dos respetivos processos e, no que lhes disser respeito,
livremente e sem quaisquer custos, solicitar para o e-mail rgpd@mpdelgada.pt o acesso, atualização e/ou correção dos seus dados pessoais. Mais informações em
www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caro munícipe,
Cedemos-lhe este equipamento para acondicionar corretamente os seus resíduos urbanos. Com esta atribuição, passa
a ter as seguintes responsabilidades sobre o mesmo:
1. O correto acondicionamento dos resíduos no seu interior;
2. A colocação e retirada do contentor da via pública, de acordo com o horário de recolha estabelecido;
3. A limpeza do equipamento;
4. Manutenção e conservação do equipamento.
Nas freguesias onde já exista recolha porta a porta de plástico e metal, deverá utilizar o seu contentor para colocar
este tipo de resíduos no exterior, no dia da recolha correspondente.
Com a sua ajuda pretendemos fazer de Ponta Delgada um concelho mais limpo!
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