
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3840/2018 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.201/11 

(Programa Municipal de coleta de 

medicamentos vencidos ou estragados). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1º A Lei nº 5.201, de 11 de novembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

I - ficam acrescidos ao art. 2º os §§ 3º e 4º, com as seguintes redações: 

“Art. 2º (...) 

(...) 

§ 3º Entende-se por recipientes para descarte: 

I - ser constituído de material compatível com a natureza e as propriedades do resíduo 

a ser acondicionado; 

II - possuir dispositivo de vedação de forma a não possibilitar o vazamento durante o 

manuseio e transporte; 

III - ser identificado conforme as ABNT NBR 16725 E ABNT NBR 7500, 

preferencialmente da cor transparente conforme ABNT NBR 12809/2013 e Resolução 

Conama 275.   

§ 4º Acima dos recipientes de coleta deverá constar placa com a seguinte expressão:  

“Descarte aqui seus medicamentos vencidos ou estragados” (AC) 

II - fica acrescido o art. 2º- A, com a seguinte redação: 

“Art. 2º-A. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final dos 

medicamentos, vencidos ou estragados: 

I - lançamento in natura a céu aberto; 

II - queima a céu aberto ou em aberto em recipientes, instalações ou equipamentos 

não adequados; 

III - lançamentos em corpos d’água, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades 

subterrâneas naturais ou artificiais, em redes de drenagem de águas pluviais, de 

esgotos, de eletricidade, de gás natural ou de televisão a cabo, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas a inundações.” (AC) 
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III - o artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a multa no valor 

correspondente a 1.500 (mil e quinhentos) VPRTM’s, dobrada a cada reincidência, 

sem prejuízo das eventuais sanções previstas na legislação federal, estadual e 

municipal pertinente.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Vila Velha, 19 de junho de 2018. 
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Presidente 
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