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Monos ou Monstros
Resíduos Verdes
....... Recolha
Os monos (ou monstros) são todos os objectos volumosos e/ou
pesados, fora de uso, que, pelo seu volume, forma ou dimensões não
possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção, existindo
no Município de Benavente dois circuitos para a recolha deste tipo
de resíduos:
- Circuito 1 monos: Freguesia de Samora Correia
- Circuito 2 monos: Freguesias de Benavente, Barrosa e Santo Estêvão
Para além dos monos, estes circuitos procedem também à recolha
dos resíduos verdes provenientes das habitações, cuja quantidade
não exceda os 1100 litros diários por produtor.
As empresas de jardinagem que produzem resíduos provenientes
de limpeza de jardins e podas de árvores, são responsáveis pelo
correcto encaminhamento dos resíduos resultantes dessa mesma
prestação de serviço.

....... Acondicionamento
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Todos os munícipes que necessitem de utilizar este serviço específico de recolha deverão:
- Colocar os resíduos, a recolher, apenas no dia anterior à recolha,
a partir das 19 horas e até as 24 horas, junto dos contentores existentes na via pública;
- Contactar, antes da colocação referida no ponto anterior, o Gabinete
de Ambiente da Câmara Municipal de Benavente, indicando as características dos objectos e o local onde os mesmos serão depositados;
- Os resíduos deverão estar devidamente “arrumados”, junto dos
contentores, por forma a não causar qualquer impedimento de passagem tanto de peões como de viaturas;
- Os sobrantes resultantes do corte da relva, deverão ser colocados
em sacos de plástico, enquanto que a lenha proveniente das podas
deverá ser devidamente acondicionada em molhos, com dimensão
e peso que facilite a respectiva recolha, a qual deverá obedecer aos
pressupostos enunciados nos pontos anteriores.
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Recolha Selectiva
No Município de Benavente existem 80 baterias de superfície e seis
Ilhas Ecológicas, onde são recolhidas as embalagens de papel e cartão
(Ecoponto azul), embalagens de vidro (Ecoponto verde), embalagens
de plástico e metal (Ecoponto amarelo) e pilhas. Existem, ainda, treze
Óleões para a recolha dos óleos alimentares usados.
A recolha dos ecopontos é feita uma vez por semana em todo o Concelho, normalmente à terça-feira para o vidro e o papel/cartão e à
quarta-feira para as embalagens, podendo haver alguma alteração dos
dias de recolha.

Acondicionamento
Para melhorar o serviço de recolha selectiva, todos os munícipes utilizadores dos respectivos equipamentos deverão:
- Espalmar e/ou cortar, os resíduos de maiores dimensões (caixas de
cartão, por exemplo) de modo a obterem a forma necessária ao correcto acondicionamento no respectivo ecoponto;
- Quando os ecopontos mais próximos estiverem cheios, os resíduos deverão ser mantidos no local de produção e depositados após
a respectiva recolha, sendo expressamente proibida a colocação de
resíduos fora dos respectivos equipamento de deposição;

Principais dificuldades
nos Serviços de Recolha
de Resíduos
Para além da ocorrência de situações de atrasos nos circuitos de recolha, relacionados com circunstâncias alheias à Câmara Municipal de
Benavente, nomeadamente a avaria das viaturas afectas a cada um dos
circuitos, as principais dificuldades encontradas na prestação de serviço de recolha de resíduos são:
- Mau acondicionamento dos resíduos por parte dos utilizadores (tem-se verificado a acumulação de resíduos fora dos contentores, quando
estes se encontram vazios);
- Deposição de resíduos fora dos dias estipulados para essa mesma
recolha, principalmente no que respeita à recolha de monos (incluindo
os resíduos verdes);
- Acumulação dos resíduos fora dos equipamentos de recolha, quando
estes se encontram cheios (principalmente nos dias em que a recolha
não é efectuada);
- Deposição, indevida, por parte de empresas, nomeadamente no ramo
da construção civil e jardinagem.

Conservação e
reabilitação de
Linhas de Água e
Valas de Drenagem
Campanha Anual 2011/2012

Acondicionamento do Lixo
Todos os munícipes, utilizadores dos equipamentos de deposição colectiva de recolha dos resíduos sólidos domésticos, deverão:
- Colocar os resíduos em sacos de plásticos, em condições de estanquicidade e higiene, de forma a evitar qualquer insalubridade nos
equipamentos de deposição;
- Após a deposição dos resíduos, os utilizadores deverão proceder ao
fecho da respectiva tampa;
- Quando os contentores mais próximos estiverem cheios, os resíduos deverão ser mantidos no local de produção e depositados após
a respectiva recolha, sendo expressamente proibida a colocação de
resíduos fora dos contentores.

A Câmara Municipal de Benavente informa de que a Administração da
Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARHT), enquanto entidade competente pelos recursos hídricos, determinou que os trabalhos de limpeza
e desobstrução das linhas de água de drenagem natural devem ser
efectuados até ao dia 30 de Setembro de 2011.
A limpeza e a desobstrução de linhas de água e de valas de drenagem
são medidas essenciais para garantir as condições de escoamento das
águas pluviais em situações normais e extremas e para minimizar as
situações de risco para pessoas e bens, em caso de inundações.
Considerando que a prevenção de inundações, prejudiciais a pessoas
e bens, é uma tarefa de todos e que a todos beneficia, apela-se à colaboração de todos o(a)s proprietário(a)s e usufrutuário(a)s confinantes
com linhas de água e/ou valas de drenagem, de forma a melhorar o
escoamento das águas pluviais e assim prevenir inundações durante o
próximo ano hidrológico, com início a 1 de Outubro de 2011.

Todas as informações relacionadas com o serviço de recolha
de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Benavente, deverão ser encaminhadas para o Gabinete de Ambiente, através
do número 263 519 620 ou silvia.freire@cm-benavente.pt
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