
CÂMARA MUNICIPAL DE VA LONGO

PRÉMIO NACIONAL DE BOAS PRATICAS LOCAIS -CATEGORIA AMBIENTE

Exm°. Senhor Gerente da Firma

Ecociclo - Energia e Ambiente, S.A.

Rua Ponte dos Sete Arcos

4445-175 ALFENA

L J

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO

sua referência: sua comunicação: nossa referência: ' t 3 /DLM/2Q1 3 data: -2 O l 3 -C-3 - é <o

assunto: "Entrega de resíduos de madeira" processo:

requerente: local:
Em ioda a comunicação è favor mencionar sempre a nossa referencia, data e numero do processo

Exmos. Senhores,

Acusamos a receção da vossa Proposta para recolha e encaminhamento dos resíduos de madeira

provenientes dos ecocentros de Ermesinde e Valongo, datada de 24.09.2013, a qual mereceu a nossa

melhor atenção.

Informo V. Exas que a vossa Proposta foi autorizada peio que solicitamos que dêem início aos trabalhos de

colocação de contentores nos Ecocentros municipais, e recolha dos resíduos de madeira ali admitidos,

incluindo o fornecimento de uma Guia de Acompanhamento de Resíduos por cada contentor descarregado,

com a maior brevidade possível.

Este ofício substitui a nossa comunicação com a referência 84/DLM/2013, datado de 06.09.2013, que deve

ser considerado sem efeito.

Com os melhores cumprimentos,

O Vereador do Pelouro,

t
(Arménio Pèdrb Silva)
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ecociclo
Energia e Ambiente, SÁ

Proposta Ecociclo Alfena (V.2 ) / C.M. de Valongo

Data/date: 08.08.2013 /
Para/to: Exrno0 Sr° Eng° Manuel Neves. 24.09.2013

Company: C.M. de Valongo

De/from: Rui M. Rodrigues.

cc: Dr.João Vieira

Proposta para Recolha e Encaminhamento dos Resíduos de Madeira, provenientes
Ass/subject: dos Ecocentros de Ermesinde e Valongo {proposta retificada).

Muito Bom Dia.

Sr.° Eng.° Manuel Neves,

De acordo com a passada reunião de trabalho, venho por este meio transmitir, a nossa melhor oferta
proposta de serviço, para a recolha e encaminhamento, dos vossos resíduos de madeira em causa, nos
Ecocentros de Ermesinde e Valongo.

Assim cumpre informar:

• Colocação de 2 contentores de 38 m3, nos Ecocentros de Ermesinde e de Valongo, sem custos,
quer de Aluguer mensal bem como de movimentação dos mesmos.

• Fornecimentos das respectivas Gar's em branco (por cada troca de Contentor deixa uma em
branco).

• A validade deste contrato, é de 1 Ano, a contar desde a data da colocação dos referidos
equipamentos, sendo renovado automaticamente ao fim desse período por ambas ás partes.
*salvo comunicação em contrário por uma delas com antecedência mínima de 30 dias"

• Após colocação do referido equipamento e o enchimento do mesmo, agradecia que o pedido de
troca seja feito num período de 24 horas antes, e os contactos são dados a posterior.

• Inicio da Colocação dos equipamentos a 24 de Setembro de 2013.

• Igualmente a Ecociclo, coloca a disposição da C.M. De Valongo, os seus equipamentos moveis (
Contentores) para recolhas extras, além dos Ecocentros de Ermesinde e Valongo, no mesmo raio
de acção dos mesmos.

Agradecendo desde já a sua melhor atenção,

O Meu Muito Obrigado.

Rui Manuel Rodrigues.
Alfena 24 de Setembro de 2013. SONAE

INDÚSTRIA


