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Notificações de violação
As notificações de violação são uma ferramenta educacional que a Divisão de Saneamento usa para
informar os residentes quando eles não cumprem as políticas, portarias, leis ou regulamentos atuais da
Cidade ou do Estado. Se você recebeu um Aviso de Violação em seu carrinho de lixo ou reciclagem
fornecido pela cidade de Framingham ou em um item que foi deixado na calçada da cidade, abaixo você
encontrará uma explicação para cada categoria de violação.
Aviso de violação explicado
Excede o limite do carrinho:
O descarte de lixo e reciclagem é limitado ao tamanho do carrinho fornecido. Não sobrecarregue seu
carrinho. Carrinhos sobrecarregados apresentam problemas de coleta, como lixo derramado na rua e
podem não ser recolhidos. Certifique-se de que a tampa está fechada e a abertura da tampa do carrinho
está voltada para a rua. Cada unidade tem direito a um carrinho de lixo e um carrinho de reciclagem.
Materiais recicláveis:
Regulamento de proibição de resíduos de Massachusetts CMR 310 CMR 19.017 proíbe o descarte de
materiais recicláveis em seu carrinho de lixo. Os moradores de Framingham são solicitados a reciclar
apenas os seguintes materiais em seus carrinhos de reciclagem na calçada:
• Papel
• Papelão
• Plásticos
• Latas de Alumínio e Aço
• Recipientes de vidro
Certifique-se de que todos os materiais reciclados estejam vazios, limpos e secos. Consulte a Lista de
Materiais de Proibição de Resíduos do Departamento de Proteção Ambiental de Massachusetts
(MassDEP).
Material perigoso:
A cidade não aceita nenhum tipo de material perigoso em seu carrinho de lixo ou reciclagem. Exemplos
de materiais perigosos comuns encontrados em carrinhos incluem tintas a óleo e látex líquidas,
diluentes, produtos químicos, baterias, lâmpadas fluorescentes, televisores, monitores de computador,
fluidos de veículos e peças automotivas. Mais informações sobre materiais proibidos e técnicas de
descarte adequadas podem ser consultadas aqui.
Material de construção:
Restos de construção são estritamente proibidos na coleta de lixo. Seu carrinho não será recolhido até
que os detritos sejam removidos. Os materiais de construção comumente encontrados em carrinhos de
lixo e reciclagem incluem madeira e pó de madeira, fibra de vidro, revestimento de vinil, portas, placas
de gesso e pisos.

Resíduos de Quintal:
Folhas, grama, restos de plantas, troncos e arbustos, incluindo árvores de Natal vivas, não são aceitos
em seu carrinho de lixo ou reciclagem. A Divisão de Saneamento realiza coletas de folhas na calçada
(resíduos de quintal) e coletas de arbustos na primavera e no outono. A coleta de árvores de Natal
ocorre em janeiro. Consulte aqui o calendário de recolhimento deste ano. Residentes com uma
Permissão do Centro de Reciclagem válida também podem utilizar o Yard Waste Facility na Dudley Road
sazonalmente.
Reciclagem contaminada:
Sua reciclagem é considerada contaminada quando seu carrinho contém:
1. Qualquer coisa que não seja:
• Papel
• Papelão
• Plásticos
• Latas de Alumínio e Aço
• Recipientes de vidro
2. Quando os itens acima não estiverem razoavelmente limpos
Saiba mais sobre a reciclagem adequada consultando a página de reciclagem da cidade. Ou consulte o
Waste Wizard, que pode ser instalado gratuitamente em seu dispositivo móvel. Baixe o aplicativo
FramWorks em seu dispositivo Google ou Apple.
Carrinho Bloqueado por Objeto:
Os carrinhos de lixo e reciclagem devem estar acessíveis aos veículos de coleta automática. Os motivos
comuns pelos quais os carrinhos não são coletados incluem:
1. Espaço incorreto entre os carrinhos: Os carrinhos devem ser espaçados de 2 a 3 pés de
distância com a abertura da tampa voltada para a rua.
2. Muito perto de objetos: Os carrinhos não devem estar a menos de 3 pés de qualquer objeto,
incluindo veículos, caixas de correio, postes, hidrantes, ou colocados sob cabos de energia,
cestas de basquete, etc.
3. Não coloque carrinhos em cima ou atrás de bancos de neve.
Sacos de plástico/filme:
O MassDEP proíbe a reciclagem de sacos plásticos e filmes na calçada. As sacolas plásticas podem ser
recicladas em sua mercearia local. Não embale materiais recicláveis. Os recicláveis ensacados são
descartados como resíduos sólidos.
Colocação Tardia/Antecipada:
Deixe seus carrinhos na calçada o mais tardar às 7h no dia da coleta e não antes das 18h. no dia anterior
à coleta. Por favor, retire o seu carrinho do meio-fio depois de ter sido recolhido.
Vestuário/Têxteis:
Roupas e têxteis são altamente recicláveis e podem ser facilmente descartados agendando uma coleta de
têxteis usando o serviço de doação de roupas da Prefeitura conhecido como programa de Reciclagem
Simples, ou indo ao Centro de Reciclagem localizado na Avenida Mt Wayte 255. O Centro de Reciclagem
está aberto apenas para residentes autorizados.

