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Facilite sua vida! Programe o pagamento da Aspas em débito automático em sua conta bancária. 
 

COMUNICADO  
 

Desrespeito ao próximo e ao meio ambiente 
Restos de construções e obras estão sendo descartados irregularmente no Pasárgada 

 
Os restos de materiais de obras gerados por pequenas reformas, construções e demolições 
estão se tornando um grande problema no Pasárgada, devido ao descarte irregular que vem 
sendo feito em algumas propriedades. A Aspas tem recebido diversas reclamações de 
moradores que encontram restos de obras e lixos na área de passeio, em frente às suas casas 
e em lotes vagos.  
 

Lotes de vizinhos, calçadas e vias públicas não são depósito para lixo, restos de obras ou 
mesmo materiais de construções que ainda estão sendo utilizados. O emprego destes espaços 
para esse fim tem interferido na beleza natural do loteamento e transformado algumas ruas 
em lugares desagradáveis de se ver e transitar.  
 

Os artigos 28 e 29 do Capítulo IV do Regimento Interno do Pasárgada deixam claro que é 
proibido utilizar os logradouros públicos - ruas, calçadas, praças e áreas verdes, bem como os 
lotes de terceiros, como depósito de material de construção ou canteiro de obras.  
 

Ressaltamos que este tipo de resíduo não é recolhido pela Associação. Se sua construção ou 
reforma gerou materiais a serem descartados, contrate os serviços de uma empresa 
especializada em coleta e transporte de entulho. Ou seja, faça uso de caçambas. Na hora da 
contratação certifique-se ainda, junto à prefeitura, se a empresa está cadastrada, pois isso 
garantirá que a destinação dada ao material será feita em locais apropriados e não em aterros 
clandestinos ou depositados irregularmente no entorno do condomínio.  
 

Por uma questão de respeito, cortesia e civilidade, solicitamos a todos que estiverem 
realizando obras em suas propriedades que orientem seus funcionários para o descarte 
adequado dos materiais. Caso a situação continue a se repetir, identificando o infrator e sem 
prejuízo de outras sanções previstas no Regimento Interno, a Aspas irá acionar as Autoridades 
competentes para aplicação da legislação municipal concernente. 
 

Vamos cuidar das vias públicas no condomínio como se fosse a nossa casa. Contamos com 
cooperação de todos para que tenhamos um “Pasárgada bem cuidado”! 
 
 

Atenciosamente 
 

 

Diretoria da Aspas 


