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Florinda Veiga

De: Ecolinha <ecolinha@cm-ovar.pt>
Enviado: segunda-feira, 1 de Fevereiro de 2016 13:37
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de ovar

Ex. mos Senhores, 
 
Agradecemos o seu contato com esta autarquia, sendo o seu pedido registado sob o número 1313 de 
13/01/2016 e reencaminhado para a ECOlinha, a linha de atendimento de ambiente, da Câmara Municipal 
de Ovar, ao serviço do munícipe e entidades. 
 
Na sequência do solicitado somos pelo presente a informar que a Câmara Municipal de Ovar e seus 
prestadores de serviços, no âmbito da limpeza urbana e manutenção de jardins, procedem ao controlo de 
ervas recorrendo preferencialmente a meios mecânicos. Este controlo é complementado pela utilização de 
herbicida de forma pontual considerando que esta é a forma mais eficaz de controle de ervas em espaço 
urbano, tendo sido utilizados, em 2015, 671 litros de herbicida de diversas marcas. 
 
Mais se informa que todos os aplicadores, tanto do Município como dos prestadores de serviços encontram-
se certificados para o efeito e apenas são utilizados produtos autorizados pela Direção Geral de Alimentação 
e Veterinária. 
 
Esperando ir de encontro às suas necessidades 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

  

 

  

  

ECOlinha  
Divisão Ambiente   
Email: ecolinha@cm-ovar.pt   
Praça da República * 3880-141 Ovar 

  

   

 
 
De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: 13 de janeiro de 2016 09:29 
Para: Gabinete Apoio Presidência <gapresidencia@cm‐ovar.pt> 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de ovar 
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Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários 
Senhores Deputados, registado com o n.º 193/XIII/1AL. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 
dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário 
**************************************************************************************
******************* 
Este rodapé confirma que o sistema de análise correio electrónico verificou o conteúdo 
desta mensagem e que está livre de vírus, mensagens de SPAM e código malicioso. 
**************************************************************************************
******************* 
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