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LIMPEZA PÚBLICA, VARRIÇÃO – BASES  
 
 
 
GESTÃO 
 
 
- Secretaria Municipal de Serviços Municipais, Divisão de Limpeza Pública. 
- Serviços de coleta de lixo efetuados por empresa terceirizada Tecipar. 
- Serviços de varrição também terceirizados (em parte) à mesma empresa. 
 
 
 
SISTEMA (OPERAÇÔES) 
 
 
- Compreende coleta de lixo e varrição de ruas e logradouros. 
- Atendimento especial prestado a unidades clínicas/ hospitalares (lixo hospitalar). 
- Estabelecimentos industriais procedem à coleta, encaminhamento e disposição 
final de seus resíduos por conta própria. 
- Coleta de lixo 
• área de atendimento: todo o território municipal 
• modalidades de serviço 

o domiciliar  
o seletiva 
o hospitalar  

• condições gerais conforme consta do Quadro/Tabela Q/T –  A.28.1. 
- Varrição e Limpeza de Ruas e Logradouros , e Especiais 
• modalidades: 

o varrição 
o limpeza e desinfecção de feiras livres e vias públicas 
o zeladoria de praças 
o limpeza de ruas  
o notificação/ limpeza de terrenos baldios 
o limpeza de banheiros públicos 
o roçada de grandes áreas 
o limpeza de logradouros  
o captura de animais 

• localização e demais especificações dos serviços no Quadro/Tabela  
Q/T – A.28.2. 

 
 
 
PADROES E PLANEJAMENTO 
 
 
- Não identificados padrões para programação dos serviços existentes.  
- Organização dos serviços com uso freqüente de programas operacionais (Cata 
Treco, Lixo no Lixo que não é Lixo, etc...). 
 



Q/T–A.28.1 
Município de Santana de Parnaíba – SERVIÇOS MUNICIPAIS 
COLETA DE LIXO – MODALIDADES E OPeRAÇÕES 
 
Serviços 
Executados 
(coleta) 

Área de atendimento Freqüência Volume Coletado 

(ton/média/mês) 

Destinação do Resíduo 

coletado 

Observações 

todo o território municipal dias alternados  Domiciliar 

Centro Histórico todos os dias 

2.100 aterro controlado  

Residenciais Gênesis – Vila Alpha 1 vez/semana Seletivo 

Residenciais Alphaville 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11; Residencial Scenic, residencial 
Alphaville, Parque Tamboré, Residencial 
Tamboré 3 e 5; Residencial Uptown 
Housing; Residencial 18 do Forte 

2 vezes/semana 

70 Lixo que não é Lixo  

Hospitalar  unidades clínicas/ hospitalares 3 vezes/semana 335 Tratalix (local: estrada das 

p/ incineração 

Resíduos finais (cinzas) 
encaminhados para  
aterro sanitário de  
Limeira/SP 
  

 
Fonte: SSM. 
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Q/T–A.28.2 
Município de Santana de Parnaíba – SERVIÇOS MUNICIPAIS 
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, E ESPECIAIS 
 
Serviços Prestados  Área de Atendimento Freqüência Característica da Operação Encaminhamento dos Dejetos Equipe 

Varrição área central, bairros, ruas 
principais 

diária   terceirizada 

Limpeza e 
desinfecção de feiras 
livres e vias públicas 

locais das feiras (cf. Anexo 
A.25, Q/T – A.25.1.) 
 

(cf. dados de Q/T – 
A.25.1.) 
 

 aterro controlado terceirizada – varrição 
própria – desinfecção 

Zeladoria de praças praças do município permanente execução por zeladores designados 
para cada praça 

 própria 

Limpeza de ruas  Centro Histórico e principais 
ruas dessa área e arredores

diária remoção de detritos e produtos 
provenientes da limpeza (galhos,  
entulhos, móveis, utensílios,  
congêneres  

Aterro Verde/ Cata-treco terceirizada 

Notificação/ Limpeza 
de terrenos baldios 

todo território municipal permanente   própria 

Roçada de grandes 
áreas 

Estrada do Suru; Jd. Isaura, 
Pq. Santana I e II, 
Germano, Estrada das 
Moças, Av. Alphaville 
(corredores) 
Estrada dos Romeiros 
Cururuquara 

cíclica   própria 

Limpeza de 
Logradouros 

área central Jd. São Luiz diária   própria 

Captura de animais todo o território municipal 3 vezes/semana;mediante
solicitação encaminhada 

decorrido prazo final, animais  
capturados são sacrificados e 
1 vez por semana  

 em conjunto com  
Vigilância Sanitária 

 
Fonte: SSM. 
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