
ANEXO I 
TABELA DE DISPOSIÇÃO DO LIXO – SACA 2 

ORGÂNICO LOCAL DE COLETA 
FEITO PELO FUNCIONÁRIO SACA 

HORÁRIO DA COLETA ORIENTAÇÕES TRANSPORTE 

Resíduos de origem 
vegetal ou animal: 
restos de alimentos, 
cascas, bebidas, 
madeira, papel 
molhado, etc. 
 
Locais Geradores: 
restaurantes, 
lanchonetes, bares, 
cafés, padarias, 
mercados, sorveterias 

Na porta dos estabelecimentos e nos locais 
onde estão estacionados os containers de 
lixo orgânico e seguindo a sequência de 
coleta: 
Container Jankenpô (1), containers na 
Antares (3), Alpha Tem, Galeria, Cardoso, 
containers Praça (3), Apoio, Kilarica, 
containers Vega (4), Nasai, containers Vênus 
(4) e cesto Rigel.  
 
 Onde estão estacionados os containers de 
lixo orgânico e seguindo a sequência de 
coleta: Container Jankenpô (1), containers 
Antares (3), containers Praça (3), containers 
Vega (4), containers Vênus (4) e Cesto Rigel 
 

 
De 2ª a 6ª feira 

 
Início: 15:30 h. 

até 16:30 h. 
 
 

Sábado: 
7:00 Jankenpô 

 
De 2ª a 6ª feira 

Início: 8:30h 
até: 10:30 h. 

Sábado: das 7:30 as 
10:30 h 

a) Colocar todo e qualquer lixo 
orgânico, reciclável, a menos de 
papelão e eletrônicos num saco 
reforçado e amarrado/ lacrado. 
b) Peso máximo do saco 20kg. 
c) Os sacos não devem estar furados/ 
rasgados, para evitar pingos do próprio 
lixo e queda de produtos para evitar 
acidentes. 
d) As caixas de papelão, aparas de 
papel, isopor e caixas em geral devem 
ser amassadas e amarradas como 
fardos e separados do lixo orgânico. 
Nota: se os itens acima não estiverem 
de acordo com o descrito não serão 
recolhidos 
e) Os sacos lacrados deverão ser 
colocados nos containers identificados 
Orgânico e Reciclável estacionados nas 
calçadas Antares, Vega, Vênus, Praça e 
cesto Rigel. 
f) Manter os containers com a tampa 
fechada após colocação do lixo dentro 
dos mesmos. 
 

 
 
 

A SER 
 

FEITO 
 

PELA SACA 2 
 

ATÉ O PATIO 
 

DA 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 
 

RECICLÁVEL Onde estão estacionados os containers de 
lixo reciclável e seguindo a seguinte 
sequência de coleta: Container Jankenpô 
(1), containers Antares (3), containers Praça 
(3), containers Vega (4), containers Vênus 
(4) e Cesto Rigel. 

De 2ª a 6ª feira 
Início: 8:30h 
até: 10:30 h. 

Sábado: das 7:30 às 
10:30 h 

Resíduos de papel, 
papelão, caixas, 
plásticos, vidros, latas, 
metais em geral, etc. 
 

ELETRÔNICOS LOCAL DE COLETA HORÁRIO DA COLETA ORIENTAÇÕES TRANSPORTE 

Lâmpadas 
fluorescentes, 
lâmpadas em geral, 
pilhas, baterias, toners, 
óleo de cozinha, placas, 
eletrônicas, fiação, etc. 

Não há 
 
O estabelecimento/ usuário deverá levar o 
material para o pátio da SACA 2. 
 
Existe um Container na cor laranja 
localizado na Praça Alfa de Centauro p/ 
pilhas e baterias. 

Não há 
 

Recebimento: 
2ª a 6ª feira 

Das 8:00h até 15:00h. 

Os materiais deverão ser enviados no 
estado da sua retirada do produto e 
evitando a sua destruição/ quebra. 
Os óleos dos restaurantes deverão ser 
armazenados em latas lacradas e 
identificadas: material, local de origem e 
data. 

 
 

A SER FEITO PELO 
ESTABELECIMENTO 

GERADOR ATÉ O 
PÁTIO DA ADM DA 

SACA 2 



 

3


