ANEXO I – DECRETO 6.477/2019
TERMO DE COMPROMISSO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
PEQUENOS GERADORES
1. DADOS DO GERADOR
Razão social:
Nome de Fantasia:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
Representante legal:
Pessoa para contato:
2. INFORMAÇÕES GERAIS
Descrição das atividades:
Horário de funcionamento: ________________________________
3. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS
Tipo de material

Orgânicos

Restos e cascas de frutas, legumes, verduras e ovo, sobras
de comida, saquinhos de chá, bagaço de cana, pó de café
inclusive o coador de papel, restos de grãos ou farinhas
crus, guardanapos e papel toalha com sujeiras oriundas da
alimentação, etc.

Quantidade

kg/dia

Resíduos de poda, folhas/gramas

Rejeitos

Rejeitos
Perigosos

Recicláveis

Lixo de banheiro

kg/dia

Papel, vidros, plástico, metal contaminado (que não pode ser
encaminhado para a coleta seletiva)

kg/dia

Outros

kg/dia

Pilhas/Baterias
Lâmpadas
Outros
Plástico
Papel/Papelão
Vidro
Alumínio
Óleo de cozinha usado

un./ano
un./ano
un./ano
kg/dia
kg/dia
kg/dia
kg/dia
L/dia

Outros
Eletroeletrônicos Eletroeletrônicos
4. SEGREGAÇÃO (SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS) E ACONDICIONAMENTO
Os resíduos gerados nesta Unidade Geradora são segregados e acondicionados observando o
seguinte:
( ) LIXO RECICLÁVEL OU SECO: Segregados e acondicionados em lixeira identificada como
LIXO SECO e, posteriormente, são entregues para a Coleta Seletiva realizada pela Cooperativa
e Associação dos catadores de Paraguaçu Paulista nos dias programados para coleta.
( ) LIXO ORGÂNICO E REJEITOS: Segregados e acondicionados em lixeira identificada como
LIXO ÚMIDO. Esses resíduos são devidamente embalados e disponibilizados nos dias
programados para a realização da coleta de lixo realizada pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista.

( ) Esta Unidade Geradora realiza ou encaminha para produção de compostagem os resíduos
orgânicos oriundos de restos e cascas de frutas, legumes, verduras e ovo, sobras de comida,
saquinhos de chá, bagaço de cana, pó de café inclusive o coador de papel, restos de grãos ou
farinhas crus etc.
( ) RESÍDUOS PERIGOSOS
Os resíduos perigosos oriundos da manutenção ou das atividades desta Unidade Geradora são
segregados, devidamente acondicionados e disponibilizados de acordo com o descrito abaixo:
(Preencher apenas o que é gerado no estabelecimento)
FORMA DE
ACONDICIONAMENTO

DESCRIÇÃO

(

DESTINO

) RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS

Os eletroeletrônicos são entregues para __________________________________________no
endereço______________________________________________________________________
5.COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Indique a empresa, órgão ou entidade, devidamente licenciada, que realiza a coleta e transporte
de cada tipo de resíduo, até a sua disposição final. Preencher apenas os campos que contenham
os tipos de resíduos gerados no estabelecimento.
Dias de
Responsável
Tipo de material
recolhimento
pelo
entrega
recolhimento

Orgânicos

Restos e cascas de frutas,
legumes, verduras e ovo,
sobras de comida, saquinhos
de chá, bagaço de cana, pó de
café inclusive o coador de
papel, restos de grãos ou
farinhas crus, guardanapos e
papel toalha com sujeiras
oriundas da alimentação, etc..
Resíduos
folhas/gramas

de

poda,

Lixo de banheiro
Rejeitos

Papel, vidros, plástico, metal
contaminado (que não pode ser
encaminhado para a coleta
seletiva)
Outros

Rejeitos

Pilhas/Baterias

Perigosos

Lâmpadas
Outros
Plástico
Papel/Papelão

Recicláveis

Vidro
Alumínio
Óleo de cozinha usado
Outros

Eletroeletrônicos

Eletroeletrônicos

6. DECLARAÇÃO
DECLARO, que cumprirei o presente Termo de Compromisso a partir da data infra, separando e
destinando os resíduos conforme informado nos itens 3 e 4, podendo o Departamento Municipal
de Meio Ambiente e a Fiscalização Municipal, em caso de descumprimento, aplicar as sanções
administrativas pertinentes.
Paraguaçu Paulista-SP, ________ de _____________ de _______.
Assinatura do responsável legal: __________________________________
RG nº_______________________
CPF nº ______________________
Carimbo da Empresa:

