Como
preservar
seu bairro
limpo

O morador deve varrer sua calçada, recolher os
resíduos e acondicioná-los em sacos plásticos
para o recolhimento pela coleta comum. Os
dias e horários da varrição na sua rua podem
ser consultados no site: www.urbam.com.br.
Os dias da coleta comum também podem ser
consultados neste mesmo site.

O serviço
de varrição
envolve:

• Varrição das sarjetas e guias das vias públicas;
• Varrição das calçadas dos pontos de ônibus;
• Varrição das vias, sarjetas e calçadas dos locais
pós feiras livres;
• Varrição pontual das laterais e canteiros centrais - remoção dos resíduos com espetos;
• Substituição dos sacos de lixo dos cestos públicos (lixeiras verdes) espalhados pela cidade.
• A varrição pode ser feita de forma manual (em
vias públicas pavimentadas, com guias e sarjetas), ou mecânica (caminhão varredeira nas
vias de grande circulação de veículos).
• Todos estes serviços buscam preservar a cidade limpa, garantindo saúde e qualidade de
vida para os mais de 700 mil habitantes de São
José dos Campos.

Não varra
seu lixo
para a rua

A varrição do passeio público (calçada), o acondicionamento e disponibilização destes resíduos nos
dias programados da coleta comum são deveres do
proprietário ou do ocupante do imóvel fronteiriço e,
no caso de terrenos e edificações públicas, constitui
atribuição da limpeza pública, conforme artigo 8º, do
Capítulo IV, da Lei Municipal nº 7.815, de 19/03/2009.

Cuide do
seu cão

Não deixe seu cão solto na rua. Recolha as fezes com
um saquinho e deposite no lixo comum ou nas lixeiras públicas existentes.

Cão Morto

A Urbam recolhe animais mortos de pequeno porte
nas residências e nas vias públicas.

Entulho
no PEV

Não jogue restos de construção civil, pneus, móveis
velhos, eletroeletrônicos, lâmpadas e restos de madeira e jardinagem nas calçadas, deixando-as desobistruídas e em boas condições de circulação. O PEV
(Ponto de Entrega Voluntária) recebe estes materiais
gratuitamente. Veja o endereço do PEV mais perto de
sua casa no site: www.urbam.com.br

Melhorias implantadas
A Urbam criou as rotas inteligentes para as duplas de varrição: primeiro
é varrido um lado da via e depois o outro lado. Não se preocupe, sua rua
será varrida dos dois lados dentro do mesmo turno.
Esta medida gerou mais agilidade. Gerou mais segurança e menor desgaste para o profissional, que não precisa atravessar a rua para varrer.

