
Você gosta
da freguesia limpa.

Colabore!

ligue para as linhas do ambiente:

câmara municipal de setúbal: 265 220 230

Junta de FreGuesia de sÃO lOurenÇO:
800 208 504

Junta de FreGuesia de sÃO simÃO:
808 202 218

Freguesias:
são simão e são lourenço

liXo domÉstiCo
ou rsu – resÍduos sÓlidos 
urbanos
lixo proveniente da atividade diária
nas habitações, como restos de comida, 
guardanapos e papéis usados e produtos 
de higiene íntima (fraldas, tampões, 
pensos higiénicos e preservativos) 

deJetos Caninos
Quando levar o seu cão à rua coloque 
os dejetos num saco de plástico e 
deposite-os no contentor de resíduos 
indiferenciados.

1.
reColha de liXo domÉstiCo

perÍodos de reColha
de Contentores

de liXo domÉstiCo

Freguesias Horário

s. simão Todos os dias, das 
7h às 14h, exceto ao 

domingos. Lourenço

o mau acondicionamento de resíduos
está sujeito a coima mínima

de € 200 a máxima de € 22.500

ColoQue o liXo dentro de saCo
no Contentor e FeChe a tampa!

cada vez 
mais temos 

consciência e 
preocupação 

em manter a nossa rua, 
o nosso bairro e a nossa 
freguesia limpas, agradáveis, 

onde apeteça viver, conviver e ver 
crescer os nossos filhos e netos.

do lixo que fazemos em nossas casas,
às folhas secas e relva dos jardins,
passando pelos dejetos caninos,
tudo tem sítio próprio e hora certa para ser 
recolhido pelos serviços camarários.
mas isso não chega. É preciso o seu 
contributo, o da sua família, dos vizinhos
e dos amigos para que possamos viver
“em bom ambiente”.

para saber tudo o que pode e deve fazer 
com o lixo doméstico, com os monos,
com o entulho, com os resíduos recicláveis 
e os dos jardins siga os nossos conselhos
e advertências.  

para os mais pequenos lançamos um 
desafio. um concurso a decorrer em breve 
nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico. 
precisamos de um nome original para 
a nossa mascote, o golfinho amigo do 
ambiente.

Colabore nesta ideia!

apanhe do ChÃo
os deJetos do seu CÃo!

respeite a limpeZa
do espaÇo pÚbliCo.

a deposição indevida dos dejetos caninos está su-
jeita a coima mínima de €50 a máxima de €1.000.

6.
reColha de deJetos Caninos



2.
reColha de monos

3.
reColha de entulhos

ContaCto

s. simão
808 202 218

s. Lourenço
800 208 504

monos
Objetos velhos de grandes dimensões, 
como móveis, sofás, e colchões.
Quando comprar um eletrodoméstico, 
lembre-se que o fornecedor é obrigado 
a recolher o antigo. 

entulhos ou rCd
– resÍduos de ConstruÇÃo
e demoliÇÃo
entulhos de pequenas obras
realizadas em casa

mantenha os terrenos limpos!

até 1 m3

requisite um sacão (“big bag”)
à sua Junta de Freguesia.

superior a 3 m3

alugue um contentor de grande capacidade, 
contactando um operador de resíduos 
licenciado.

o depósito de entulhos, provenientes de obras,
na via pública está sujeito a coima mínima

de € 200 a máxima de € 22.500

para reColha de monos
ao domiCÍlio ContaCte a Junta 
de Freguesia

eCopontos
a recolha de resíduos dos ecopontos é 
assegurada nos dias úteis pela empresa 
amarsul, s.a.

ecOpOntO amarelO
embalagens de plástico, metal e tetrapack (garrafas 
de plástico, esferovite, embalagens de leite, 
iogurtes, latas de conserva, tampas de metal);

ecOpOntO azul
papel e cartão (jornais, papel de escrita, revistas);

ecOpOntO verde
vidro (garrafas, garrafões, frascos e boiões,);

ecOpOntO vermelhO
pilhas (também podem ser entregues no local 
onde efetua a compra).

ColoQue os resÍduos reCiClÁVeis
dentro dos eCopontos

oleÕes: apenas para os óleos 
alimentares usados, acondicionados 
em garrafas plásticas fechadas. 
lÂmpadas: entregue as lâmpadas 
usadas nos estabelecimentos onde 
efetuou a compra.

4.
reColha seletiVa

a utilização indevida dos recipientes de deposição 
está sujeito, a coima mínima de € 200

a máxima de € 22.500

resÍduos Verdes
resultam do tratamento de jardins
e do corte de árvores e de arbustos (relva, 
troncos, ramos aparas e folhagens) 

entregue os resíduos verdes nos seguintes 
locais, mediante o pagamento de taxa:

Centro de reColha de resÍduos
do Choilo
rua do choilo
(junto aos bombeiros voluntários)
2ª a 6ª feira: 8h-12h / 13h-16h

eCoparQue de setÚbal (poÇoilos)
estrada de algeruz
tel: 265 530 030
2ª a 5ª feira: 7h-16h / 6ª feira: 7h-15h 

eCoparQue de palmela
estrada palmela/moita
Gps: W 8o 58’ 49.29’’ / n 38o 36’ 57.56’’
tel: 212 139 600
2ª a 5ª feira: 9h-12h e 13h-18h
6ª feira: 9h-12h e 13h-17h

atenÇÃo às Queimadas!
sÓ pode FaZer Queimadas
de sobrantes de resÍduos Verdes 
de noVembro a abril, para eVitar 
inCêndios, Com ComuniCaÇÃo 
prÉVia aos bombeiros para o 
teleFone n.º 265 739 330

5.
reColha de resÍduos Verdes


