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Projeto de Lei no 005/12 de fevereiro de 2019'
ea
Estabelece procedimentos para o descaÍe
de medicamentos vencidos no

Emcnta:

coleta
município

de Barreiras e dá outras

providências.

ACAMARAMUNICIPALDEBARREIRAS,ESTADODABAHIA,nousode
Suas atribuições legais e regimentais,

APROVA:

Artigo lo - Os medicamentos vencidos

o'r"iíü* a.ã"rr^

e rarmaclas

em
deverão ser descaíados por seus usuários
no
e privadas' inclusive as de manipulação'

ftiuticas

município de Barreiras.

que, por sua vez, os encaminhará aos resper
adequada'
ironior". u .uu aestinação ambientalmente

"Coleta Seletiva de
deverá constar a seguinte expressão:
coleta
de
caixa
Na
§
Medicamento".
1o

informativo claro aos consumidores
lixo comum ou ainda

deverá ainda apresentar
§ 2o O estabelecimento
inup.opriado como no
sobre os riscos d" -"ai"a.eriJã"ããão

com ralos domésticos.

o-"capul" do artigo 1o desta lei terào o
30 - Os estabelecimentos de que trata
do disposto
ae sua publicáção para cumprimento
de 60 (sessenta) oiu',

Artigo
prazo
na lei.

"ánáJo'

nesta lei sujeitará o estabelecimento
4o - O não cumprimento do disposto
infraior á seguintes Penalidades:

Artiso

. advertência por escrito, com fixação de
disposto nesta lei;

I

ao
prazo de 30 (trinta) dias para adequação
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caso a
alvará de localização e funcionamento de atividade
cumulada com aplicação de
inegularidade persista, após notificação de advertência'
multa no valor de R$(...).

II

-

suspensão do

AÍigo

50

-A presente lei entra em vigor

na data de sua publicação'

Sala de seções, 12 de fevereiro de 2019

irüíointcues

DE MAcEDo

Vereador PHS
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JUSTIFICTIVA
procedimentos para o descaÍe
O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer
no município
ambientalmente correto de medicamentos vencidos não utilizados
Barreiras e dá outras providências.

ParaofarmacêuticoéimportanteacompanhareorientarocorretodescaÍedosresíduos
(RSS), evitando assim responder por ação ou omissão ao fiel
de serviços de saúde

cumprimento da lei.

vencidos' quer pelo
E gravissimo o problema do descarte inadequado de medicamentos
farmácias e drogaria'
p.ãp.io .onrr.idor, junto ao lixo domiciliar, quer pelas próprias
Barreiras' o principio da
Assim, visa a presente proposta instituir no município de
para o consuno'
logística reservas para os medicamentos vencidos ou inadequados
para
o recebimento
obiigando as farmácias e drogarias a instalarem pontos de coleta
desses produtos dos consumidores'

diretoria colegiada da ANVISANesse sentido, imPortante registrar que a resolução da
permite que esses
RDC n" 44 de 17 e agosto de 2009, em seu artigo 93,já
medicamentos á serem
estabelecimentos participem do programa de coleta de

(CONAMA)'
e á conselho nacional do meio ambiente
"omrnidude
atravésdaresoluçãon"358/2005,estabeleceasresponsabilidadessobreessesresíduose
saúde '
sobre o gerenciamento dos mesmos nos serviços de

descartados p"lu

o repasse desses produtos
O projeto determina ainda competir as farmácias e drogarias
por repassáJos aos
paia as distribuidoras que, poÍ sua vez, serão responsáveis
pelo descarte final
fab.icantes e importadàres de medicamentos, estes responsáveis
a legislação vigente'
ambientalmente adequado dos produtos vencidos, segundo

projeto, o qual garantirá a
Assim sendo, solicito aos ilusÚes pares aprovarem este
medicamentos vencidos e
eliminaçâo definitivo do problemá do descarte inadequado
provenientes dessa conduta comum nos
ainda cánscientizará a população dos maleficios
dias de hoje.

Vereador PHS
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