
LEI Nº 776, DE 08 DE JUNHO DE 2007. 
 

 
                                            Estabelece Procedimentos e Critérios Disciplinares 

Para o Descarte de Pilhas, Baterias Usadas e 
Lâmpadas Fluorescentes, no tange ao Recebimento 
e Coleta. 

 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° As pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, e todos os demais produtos que contenham 

em sua composição ou estrutura de forma não substituível, chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
necessários ao funcionamento de qualquer tipo de aparelho, após seu esgotamento energético, ou 
impróprio para uso, deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou 
as redes de assistências técnicas autorizadas pelas respectivas indústrias, e estes repassarem aos 
fabricantes ou importadores, para que dêem a destinação final a cada produto, dentro das normas técnicas 
e legais adequadas, voltadas a preservação do meio ambiente.  

Art. 2º Os estabelecimentos que comercializam os respectivos produtos com a composição 
descrita no Artigo 1º, bem como rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante e importadores 
desses produtos, ficam obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas 
características sejam similares àquelas comercializadas, com vistas aos procedimentos referidos no 
Artigo 1º. 

Art. 3º As pilhas, baterias e demais produtos, recebidas na forma do Artigo 2º, serão 
acondicionadas adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas as normas ambientais e 
de saúde pública pertinentes, bem como as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, 
até o seu repasse a estes últimos. 
 Art. 4º Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final dos produtos constantes no 
Artigo1º: 
 I – lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais; 
 II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados, 
conforme legislação vigente; 
 III – lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou cacimbas, 
cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade ou telefone, 
mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação; 
 IV – depositados juntamente com os resíduos domiciliares para a coleta de lixo. 
 Art. 5º Sem prejuízos das sanções cíveis e penais, a infringência aos dispositivos da presente Lei, 
ficam sujeitas as penalidades administrativas, que serão aplicadas pelo Município. 
 Art. 6º Compete à vigilância sanitária do Município, dentro do limite de suas competências, a 
fiscalização relativa ao cumprimento das disposições desta Lei. 
 Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar através de Decreto a 
aplicação, sanções e penalidades previstas no Artigo 5º desta Lei, e no que mais necessitar, a fim de 
atendimento das finalidades previstas. 
 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 



 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 08 de Junho 
de 2007. 
 
 

ALZEVIR LOTÁRIO DE MARCHI 
Prefeito Municipal em Exercício 
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