Uma nova gestão com projetos importantes para o cidadão.

Cidade Limpa é um projeto que acredita em uma

Viamão limpa, livre

de doenças ocasionadas pelo descarte irregular e acúmulo de lixo, que
incentiva a separação correta e a reciclagem como alternativa para a geração
de emprego e renda no município. Esta cartilha pretende:

> esclarecer sobre os serviços prestados pela prefeitura;
>d
 emonstrar os malefícios do descarte irregular e os
benefícios da reciclagem;
> apresentar alguns projetos ambientais alinhados com
este grande projeto;
> e convidar os cidadãos a se engajarem na construção
de um município melhor, afinal, #juntossomosmais
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Assim como a vida é um ciclo, as questões que envolvem o bom ou o
mau funcionamento de um município estão todas encadeadas. Veja:

TIPOS DE

LIXO
Doméstico

Separação do lixo
e o descarte em
local apropriado
= pessoas
saudáveis

Ciclo
Cidade
Limpa

Impulsionamento
da economia local
(artesanato/
reciclagem)

São resíduos orgânicos, de origem animal ou vegetal,
e rejeito, que devem ser colocados em sacos plásticos
de até 100 (cem) litros.

Água limpa
nos rios e
mananciais

Não doméstico

É todo o lixo comercial, industrial, rural e
de logradouros públicos, que pode ser
coletado pela prefeitura municipal, pelo
valor de R$ 64,00 por metro cúbico. Outra
alternativa é a contratação de contêiner.
Economia
de $ para o
município

Reciclável

É todo o resíduo seco que pode ser reutilizado.

PAPEL
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PLÁSTICO

VIDRO

METAL

LIXO ELETRÔNICO
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Horários da COLETA URBANA
DIURNA a partir das 7h

Condado de Castella, São Cristóvão, Viamar, Itapema,

Segunda,
Tarumã, Residencial Casa Grande, Jardim Santana, Açorianos,
Quarta e Sexta Loteamento Fischer, Mendanha, Helenita, Vida Nova, Vila Elza,

São Lucas, Jardim dos Cristais, Minuano, Sepé Tiaraju, Esmeralda,
Cinco Irmãos, Chácara Pinheiro, Caçula, Augusta Fiel, Augusta
Marina, Parque Arbon, Bonanza, Augusta Meneghine, Paraíso, Jari.

O QUE FAZER COM O

LIXO RECICLÁVEL?

Terça, Quinta
e Sábado

Separe o lixo seco e entregue:

 m um dos 200 PEVs (Ponto de Entrega Voluntária) localizados
e
em Prédios Administrativos da Prefeitura, escolas municipais,
estaduais e unidades de saúde;
no aterro controlado do Passo do Morrinho;
 as cooperativas de reciclagem, gerando renda e emprego para
n
mais de trinta famílias que trabalham nas unidades de triagem:
> Estalagem > Rua José Garibaldi, 1304 – Jardim Estalagem
Horário de atendimento ao público:
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Separe o lixo corretamente e fique atento aos turnos da coleta em
sua região. Contamos com a sua colaboração para manter uma cidade limpa,
sustentável e mais saudável para todos.

6

Carlota, Maratá, Santa Maria, Residencial Figueiras, Orieta,
Santo Onofre, Recanto da Lagoa, Jaguaribe, Iara, Vera Cruz,
Viamópolis, Vivendas do Parque, Oriente, Martinica, Parque Arejano,
Jardim Elisabete, São João Batista, Bernadete, Santa Úrsula,
Nossa Senhora da Conceição, Vivendas São Tomé, Volta da Figueira,
Sítio São José, Promorar, Cinturão Azul, Parque Enasa,
Sítio São Vicente, São Tomé, Santa Rita, Gonçalves Santos, Planalto,
Parque Farroupilha, Jardim Ipiranga, Universal, Florescente,
Jardim Esplanada, Outeiral, Araçá, Pérola.

NOTURNA a partir das 16h
Lomba Tarumã, Estalagem, Colorado, Dois Irmãos, Valença, Kwait,

Segunda,
Querência, Vidigueiras, Cohab, Lisboa, Passo Dorneles, Dom Quixote,
Quarta e Sexta Novo Horizonte, Cocão, Jardim Castelo, Boa Vista, Parque do Sol,
Buenavista, Parque Augusta, Área Projeto, Parque Industrial Cocão,
Cecília, Santa Paula, Júlia, Aparecida, Campos da Colina,
Monte Castelo, Residencial Três Figueiras, EcoVillage II,
Nova Esperança, Krahe.

Terça, Quinta
e Sábado

São Jorge, Gaúcha, Santa Laura, Nossa Senhora Copacabana,
Florença, Schonwald, São Miguel, Império, Lomba do Sabão, Fênix,
Veneza, Capri, Napoli, Santana Borges, Represa, Irmã, Lacy, Santa
Miguelina, Santa Isabel, Universitário, União, Luciana, Medianeira.

Os horários da coleta rural podem ser conferidos em www.viamaors.gov.br
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COLETA URBANA DIÁRIA
Noturno

Centro, Ipê, Açores, Recanto Sabiá, Coxilhas de Ibiamon,
Dom Feliciano, Center Park, Nossa Senhora de Fátima.

Diurno e
Noturno

Av. Senador Salgado Filho, Av. Plácido Motim, Av. Universitária,
Av. Walter Jobim, Av. Barreto Viana, Av. Coronel Marcos de Andrade,
Av. Américo Vespúcio Cabral, Av. José Garibaldi, Av. Bento Gonçalves.

9h às 10h,
13h às 14h,
18h às 19h

Av. Liberdade.

Não separação do
lixo e o descarte em
local irregular =
acúmulo de
mosquitos e
doenças

Ciclo
Cidade
Suja

Não
otimização da
economia local

Poluição
de rios e
mananciais e
entupimento
de bueiros

Multa por
descarte
irregular

Os horários da coleta rural podem ser conferidos em www.viamaors.gov.br

SE O CAMINHÃO NÃO PASSOU NA SUA RUA,
LIGUE 51
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3492.7612
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ZIKA  MICROCEFALIA
CHIKUNGUNYA  DENGUE
Essas doenças não foram erradicadas. Em casos de picada do Aedes aegipty
contaminado, as doenças podem se desenvolver no organismo. Se você
achar que foi contaminado, procure a Unidade de Saúde mais próxima de
sua casa ou a UPA da parada 36.

SAIBA, TAMBÉM, COMO COMBATER
O MOSQUITO EM SUA CASA:
Latas de lixo devem ser
sempre bem fechadas.
Também evite o acúmulo
de entulho.
A cada 3 dias, troque a água
de vasos de plantas,
escovando bem para
remover possíveis ovos. É
recomendado encher o
prato com areia.

Mantenha garrafas vazias
com o gargalo para baixo.
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Tampe caixas d’água,
baldes, barris, latões
e tonéis.

Troque diariamente
a água de bebedouros
de animais domésticos,
além de limpá-los
semanalmente.
A dengue pode aparecer
até em locais improváveis.
Preencha com areia os
cacos de vidro que
possam acumular água.
11

Uma nova gestão com projetos importantes para o cidadão.

A Lei Municipal de Limpeza Urbana em Viamão (Lei 4.384/2015),
foi criada para determinar o grau de responsabilidade do cidadão
pelo destino correto do lixo gerado, além de ampliar a atuação da
fiscalização ambiental, que agora pode multar os infratores que
descartam lixo e entulhos em áreas públicas ou terrenos baldios.
Cuidar do lixo é responsabilidade de todos e, agora, também é lei.

VEJA COMO PROCEDER E

EVITE MULTAS

RESÍDUOS SÓLIDOS

Somente poderão ser descartados em locais licenciados ambientalmente.

SEPARAÇÃO DOS RECICLÁVEIS

Quem gerar o resíduo será responsável pela separação de orgânicos/rejeitos
e de recicláveis. O lixo, depois de separado, deve ser armazenado em sacos
plásticos de até 100 litros e colocado nos horários corretos de coleta ou
no contêiner adequado, dependendo da região.

LIXO EM BUEIROS

É proibido varrer resíduos, rejeitos e detritos sólidos para os bueiros.

DENUNCIE!

DESCARTADO IRREGULARMENTE,

PASSO A PASSO PARA DENÚNCIA DE

DEPÓSITO DE LIXOS IRREGULARES
SITUAÇÃO 1 > DENÚNCIA

DE PESSOA DEPOSITANDO
LIXO EM LOCAIS PÚBLICOS

1.

F ilme ou fotografe o momento exato do descarte do lixo ou entulhos,
mostrando a placa do veículo e leve as imagens ao Fala Cidadão – 156
ou baixe o Aplicativo Cidade MOB*.

USO INDEVIDO

2.

TERRENOS BALDIOS

3.

É proibido usar lixo ou detritos para aterro, queimar ou mover pelas ruas
sem o uso de proteção.

Terrenos baldios devem ser cercados e mantidos limpos.
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SE VOCÊ VER LIXO SENDO

 registro vai para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA),
O
a qual abre um processo, passa para um fiscal, que notifica o proprietário
do veículo.
 SMMA apresenta as evidências para o proprietário e faz uma autuação
A
(multa).
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PASSO A PASSO PARA DENÚNCIA DE

DEPÓSITO DE LIXOS IRREGULARES
SITUAÇÃO 2 > DENÚNCIA

DE VIZINHOS DEPOSITANDO
LIXO EM LOCAIS PARTICULARES

1.
2.

 s vizinhos fazem a denúncia ao Fala Cidadão – 156, indicando a
O
localização do terreno ou baixe o aplicativo Cidade MOB*.
 denúncia vai para a SMMA, a qual abre um processo, passa para
A
um fiscal, que identifica o proprietário, com prazo para limpar e
cercar o terreno.

3.

 proprietário faz a limpeza, cerca e avisa a SMMA para conferir. Se
O
o proprietário do terreno não é identificado nem encontrado, a
Prefeitura faz a limpeza e a despesa é anexada ao IPTU do
contribuinte. Se o IPTU não for pago, o contribuinte entra em dívida
ativa e ela é levada a protesto em cartório.

*O aplicativo pode ser baixado

na “Play Store” ou “Apple Store”
 Baixe o APP
 Faça o Cadastro
 Clique em “Cidade Limpa”
 Selecione Denúncia
 Anexe Foto/Vídeo
 E gere seu protocolo

https://play.google.com/store/apps/
details?id=br.com.cidademob

https://itunes.apple.com/br/app/cidademob/
id1154262726?mt=8

Leis que embasam o controle municipal

• Lei 10.406/2002 – Art. 1.276 - Código Civil
• Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
• Lei 4.384/2015 – Limpeza Urbana
• Lei 4.385/2015 – Código de Posturas
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www.viamao.rs.gov.br
f b/viamaorsof icial

