
 

Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

        O Vereador que este subscreve apresenta a consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

                                                                            

PROJETO DE LEI Nº: 152/2017 

                                                                         

Dispõe sobre a devolução de        

medicamentos vencidos ou 

deteriorados aos estabelecimentos 

que os comercializam e sua correta 

destinação final, no Município de 

Bagé e dá outras providências. 

     Art. 1º As farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos em operação no 

Município de Bagé, disponibilizarão espaços adequados em seus estabelecimentos 

para receberem em devolução, os medicamentos com data de validade vencida ou 

deteriorada e inservível ao uso pela população, evitando intoxicações com seu uso 

inadequado ou seu descarte indevido no meio ambiente. 

     § 1º O recebimento dos medicamentos será feito independente da origem de sua 

aquisição, dispensado de apresentação de comprovante fiscal. 

     § 2º O estabelecimento não se obriga a fornecer recibos, conceder descontos ou 

devolução do valor pago pelo medicamento vencido, não utilizado ou inservível 

entregue para descarte. 

     Art. 2º O responsável pelo estabelecimento abrangido por este Lei deverá 

proporcionar o correto armazenamento, triagem e o envio periódico dos medicamentos 

recolhidos ao seu fabricante ou a Concessionária que opera a Coleta de Resíduos 

Sólidos no município. 

     Parágrafo único - Os estabelecimentos deverão manter levantamentos confiáveis 

sobre o volume de produtos descartados anualmente. 

     Art. 3º Após sua devolução aos estabelecimentos referidos nesta lei, os 

medicamentos serão acondicionados em embalagens separadas de outros tipos de 

lixo e recolhidos pelas Concessionarias que operam a Coleta de Resíduos Sólidos no 

município e encaminhadas para sua destinação final adequada, observadas as  

 

 

 

disposições legais da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e Atenção a Pessoa 

com Deficiência.  



     Art. 4º Os espaços reservados para a recepção dos medicamentos devolvidos 

devem ser localizados em pontos de fácil aceso aos clientes e consumidores dos 

estabelecimentos e identificados através de cartazes com os dizeres: 

“DEVOLVA AQUI OS MEDICAMENTOS VENCIDOS OU DETERIORADOS EVITE 

INTOXICAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.” 

    Art. 5º A Secretaria de Saúde e Atenção a Pessoa com Deficiência  poderá fazer 

campanhas periódicas em TV’s, jornais, revistas, rádios, diário oficial da cidade e nos 

sites da administração municipal, alertando a população para os riscos de manter 

medicamentos vencidos ou deteriorados em suas residências, informando onde os 

mesmos poderão ser devolvidos com segurança. 

    Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da sua publicação. 

    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. 

    Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das sessões, 30 de junho de 2017. 

 

Vereador RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

Líder da Bancada do PTB 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

       A destinação inadequada dos medicamentos inservíveis contamina o meio 

ambiente e ameaça a saúde de toda população; apesar do descarte inapropriado 

representar uma ameaça à saúde, o Brasil não dispõe de uma legislação que 

determine o que fazer com remédios que venceram. Enquanto tramita no Congresso 



Nacional o Projeto de Lei 2.121, que obriga a rede farmacêutica a se responsabilizar 

pelo descarte, nos antecipamos, com a criação deste projeto de Lei, orientando os 

usuários a procurar farmácias e drogarias. Também está em curso, no âmbito do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), acordo setorial que vai implantar coleta e 

restituição dos resíduos ao setor, com responsabilidade das empresas em reaproveitar 

e dar destinação ambientalmente adequada aos produtos recolhidos.  

     A maioria dos brasileiros dá o mesmo destino aos remédios que não são mais 

utilizados ou perderam a validade. Mas vaso sanitário e lata do lixo não são lugares 

ideais para efetuar o descarte, já que o remédio descartado libera substâncias tóxicas 

que podem contaminar o meio ambiente e causar problemas de saúde. Por isso, não 

podem ser tratados como lixo comum. “Tratar incorretamente esses resíduos” pode 

contaminar o solo, lençóis freáticos, lagos, rios e represas, e atingir a fauna e flora que 

participam do ciclo de vida da região afetada; o descarte aleatório de medicamentos, 

vencidos ou não, pode afetar diversos ecossistemas.  

  

      Quando o medicamento é despejado no vaso sanitário ele pode percorrer dois 

caminhos diversos: ou cai na rede de esgoto ou infiltra no solo através da fossa 

séptica. Os sistemas de tratamento de água ainda não dão conta de eliminar algumas 

substâncias e elas acabam atingindo rios e mares. O descarte no lixo simples não é 

diferente, já que o chorume dissolve e absorve os produtos químicos que muitas vezes 

atingem o lençol freático. 

  

      Além do descarte dos medicamentos e de suas embalagens, advertimos que é 

preciso também ter cuidado com as excreções. “Alguns medicamentos para câncer 

podem sair ativos nas fezes e na urina vários dias depois de administrados, trazendo 

risco para a família e para o meio ambiente”, exemplifica. Segundo ele, o paciente e 

sua família deveriam ser orientados, quando necessário, sobre como podem 

neutralizar o medicamento no próprio domicílio.  

  

     Todas as unidades básicas de saúde da capital paulista fazem o recolhimento de 

medicamentos vencidos. No entanto, no Brasil, a maior parte dos pontos de coleta 

ainda se encontra em estabelecimentos privados. “Nas capitais e em grandes 

municípios, as grandes redes de farmácia fazem o recolhimento”, a falta de aterros 

sanitários ou incineradores em muitos municípios, medida necessária para conter a 

contaminação, e aponta como uma solução a obrigatoriedade da produção de  

 

medicamentos fracionados — que permitiria ao usuário receber apenas a quantidade 

necessária para o seu tratamento. 

  

     A vantagem dos medicamentos fracionados é que eles individualizam os 

receituários e não permitem sobras. “Mas esse sistema implica em uma mudança 

muito grande em todo o setor. O farmacêutico deixa de ser aquele que apenas entrega 

a caixa e passa a ter um papel orientador. Não é só um vendedor do produto”, há 

ainda, o risco de os medicamentos vencidos, se jogados no lixo doméstico ou mesmo 

armazenados sem cuidado, serem utilizados e reaproveitados por terceiros.  

 



     Acrescentamos que é preciso debater a questão, pois a sobra de medicamentos 

pode induzir ao mau uso. “Muitas vezes as pessoas fazem uso de medicamentos 

vencidos que não terão eficácia alguma e correm o risco de intoxicar o próprio 

organismo”, sinaliza, informando que a automedicação é uma das maiores 

responsáveis pelos registros por intoxicação em todo o país. 

 

 

Sala das comissões, 03 de julho de 2017. 

 

Vereador RAMÃO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

Líder da Bancada do PTB 


