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LEI N° 3.408, DE 05 DE MAIO DE 2015 
(ORIGEM: LEGISLATIVO) 

DISPOE SOBRE A DEVOLUCAO DE 
MEDICAMENTOS VENCIDOS OU 
DETERIORADOS AOS 
ESTABELECIMENTOS QUE Os 
COMERCIALIZAM, AO POSTO DA 
VIGILANCIA SANITARIA E_ SUA 
CORRETA DESTINACAO FINAL NO 
MUNICIPIO DE MUZAMBINHO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° As farmacias, drogarias, Posto da Vigilancia Sanitaria e distribuidoras de 
medicamentos em operagéo no Municipio de Muzambinho, disponibilizarao espacos 
adequados em seus estabelecimentos para receberem em devolucgdo, os medicamentos com 

data de validade vencidos ou deteriorados e inserviveis ao uso pela populacdo, evitando 
intoxicagdes com seu uso inadequado ou seu descarte indevido no meio ambiente. 

Art. 2° Apos sua devoluciéo aos estabelecimentos referidos nesta lei, os 
medicamentos seréo acondicionados em embalagens separadas de outros tipos de lixo e 
recolhidos pelas concessionarias que operam na coleta das farmacias, drogarias e 
distribuidoras de medicamentos, e serao encaminhadas para sua destinac&o final adequada, 
observadas as disposi¢ées legais da Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal da Saude. 

Art. 3° Os espagos reservados para a recepg4o dos medicamentos devolvidos devem 
ser localizados em pontos de visibilidade, para que a populacdo tome conhecimento. 

Art. 4° Cabe a Administragéo Municipal divulgar em todos os meios de 
comunica¢4o este servico de extrema necessidade, prevenindo a contaminagdo e ingestdo 
destes medicamentos, e a todos orientando sobre a destinagao adequada destes produtos. 

Art. 5° O poder Executivo regulamentara esta Lei em 180 (cento e oitenta dias) 

contados a partir da data de sua publicacdo. , 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Muzambinho-MG, 05 de maio de 2015. 
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