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OBRIGA  AS  FARMÁCIAS  A  RECOLHEREM
MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE
VENCIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam obrigadas as farmácias a receberem produtos farmacêuticos, que estejam com seus prazos
de validade vencidos ou fora de condições de uso.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se farmácia o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais
e oficiais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos situadas no Estado de
Mato Grosso.

§ 2º – Para efeito desta lei, considera-se o termômetro de medição da temperatura corporal e o mercúrio
utilizado no mesmo produto farmacêutico.

Art.  2º - Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja posologia não possa ser inteiramente
efetivada no prazo de validade ainda remanescente.

Art. 3º - Ficam obrigadas as farmácias a darem o descarte dos produtos farmacêuticos recebidos em
conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, da Lei
nº 7.862, de 19 de dezembro de 2002 e demais regulamentações da ANVISA, CONAMA e de órgãos
Estaduais, correlatas ao descarte de tais produtos.

Art. 4º - Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação desta lei, para
que as farmácias realizem o que for necessário para adequação física aos preceitos legais.

Art. 5º - Transcorrido o prazo concedido no artigo anterior, ficarão os estabelecimentos que descumprirem a
presente lei, sujeitos à seguintes penalidades:

I – Advertência: na primeira autuação, o estabelecimento será notificado para que regularize a pendência em
15 (quinze) dias;



II – Multa: persistindo a infração, será aplicada multa de 2.000 (dois mil) UPF/MT;

III – Interdição: se após 15 (quinze) dias da aplicação da multa não for regularizada a situação, inclusive com
o pagamento da multa imposta, o Estado procederá a interdição do estabelecimento, mantendo-se até que a
pendência seja integralmente satisfeita.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a fiscalização, as sanções penais e a forma do recolhimento da
multa.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A questão da destinação final dos medicamentos vencidos insere-se em um contexto abrangente e complexo.
Hodiernamente, vivemos em uma sociedade em que a geração de resíduos, incluídos entre eles
medicamentos vencidos, é uma demanda crescente, em virtude do aumento da produção de produtos
descartáveis.

Em relação à saúde humana, a preocupação com a destinação final dos medicamentos vencidos perpassa
diversos setores, dentre os quais insere-se a constante adaptação da atividade farmacêutica na busca por
novas posturas profissionais que beneficiem o ser humano na mantença de sua saúde através do uso
adequado e racional dos medicamentos, de maneira que, nem o corpo humano tenha seu equilíbrio alterado
por possíveis interações medicamentosas, nem a espécie humana sofra pela destinação final errônea de
medicamentos.É latente a preocupação com as intoxicações que podem ser causadas pelo uso inadequado
de medicamentos vencidos que foram descartados de maneira incorreta.

Quanto ao meio ambiente, uma das preocupações reside nas alterações que os medicamentos vencidos,
enquanto poluentes ambientais, podem causar na constituição normal da atmosfera e da superfície terrestre,
interferindo sobre o homem ou outros animais, vegetais e minerais.

Os resíduos de saúde são definidos no inciso X do art. 2º da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de
2005.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução considera-se:

X – resíduos de serviço de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços
definidos no art. 1º desta Resolução que, por suas características, necessitam de processos diferenciados
em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;

 Diz o art. 1º da Resolução:

Art. 1º Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo.

Pelo exposto, contamos com o inestimável apoio de nossos Nobres Pares para a aprovação desta
importante propositura para todos os Mato-Grossenses.
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