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DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO

AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSOR WIDE INFORMACAO PREVIA

INF0RMAçA0 PREVIA N 2 21/99

1 - OBJETO

Projeto de Lei n 2 34/99, de autoria do Deputado Carlos Pimenta, que institui a garantia

do controle do nIvel de aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano em acôes

de orgãos püblicos.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/2/99.

2- PONTOS DE ATENçA0

2.1 - Garantir o controle do nIvel de aflatoxinas nos alirnentos é uma medida que

justifica por serem essas substâncias tOxicas produzidas por fungos que podem causar

diversas doencas no figado, nos pulmôes, nos rins e no intestino. Elas tern efeito

cancerIgeno e podem reduzir a resistència imunologica. Os fungos que as produzem são

bern adaptados ao clima quente e ümido, comurn em nosso Pals. Desenvolvem-se em

diversos tipos de alimentos, entre os quais os citados no art. 1 2 da proposição.

2.2 - Em linhas gerais, como medidas assecuratOrias de urn nIvel aceitável de

aflatoxinas nos alimentos, o projeto estabelece:

- uma série de medidas a serem exigidas do fornecedor e do órgao oficial adquirente,

incluindo provas e contraprovas e a apresentacao de laudo comprobatório da qualidade do

alimento;

- comunicaçao ao órgão de vigilancia sanitária dos alirnentos inadequados ao consumo;

- responsabilizacao do fornecedor pela destinacão dos alirnentos julgados inadequados

ao consumo humano, os quais poderão, a critério do orgão responsável pela saUde, ser

usados para outros fins.
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2.3 - Ha previsao de sancoes contra o fornecedor cujos produtos não forem

considerados adequados no exame de contraprova, entre as quais se destacarn multa de

100% sobre o valor da proposta de venda e suspensão, pelo prazo de urn ano, da

participacão em novos processos licitatórios para aquisiçao de alimentos pelo Estado.

0 valor arrecadado corn as multas terá destinacao especIfica: o Programa de Urgência

e Ernergencia da Secretaria de Estado da Saüde. 0 Estado terá como despesa irnediata os

gastos corn exame laboratoriais dos alimentos, quando os receber em doacão, além de

gastos corn a fiscalizacao.

2.4 - A proposição contém detalhes como a exigencia dos tipos de métodos

empregados para realizar as provas. Talvez fosse mais adequado deixar a descricao de tais

métodos ao decreto regulamentador do projeto, pois a evoluçao cientIfica poderia criar

técnicas mais adequadas ou mais baratas. Novo decreto poderia, portanto, prescrevé-las.

0 projeto trata de assunto bastante especIfico, cu seja, da compra de alimentos por

orgaos püblicos. Nesse ponto, respalda-se no art. 24, XII, da Constituicao da Repüblica, que

atribui ao Estado a prerrogativa de legislar, concorrentemente corn a União e o Distrito

Federal, sobre "proteção e defesa da saüde", bern como dela cuidar, juntamente corn a os

MunicIpios, praticando atos concretos que visem a defesa da satde e da assistência püblica,

consoante o disposto no art. 23, II, do referido texto constitucional. Nesse ültimo caso, está-

se diante da competência comurn a todos os entes do sistema federativo.

Além disso, é oportuno lernbrar que a saüde e "direito de todos e dever do Estado"1

conforme comando normativo consagrado no art. 196 da Carta Magna, direito este que deve

ser garantido "mediante polIticas sociais e econôrnicas que visem a reducão do risco de

doenca e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as ago- es e serviços para sua

promocão, proteçao e recuperaçao".

2.5 - Ao mencionar Orgãos da saüde, o projeto inclui os de vigilância sanitária.

A Lei Federal n 2 8.080, de 1990, que instituiu o sistema ünico de saüde, inclul, entre as

acôes de cornpetência estadual, "coordenar e, em caráter complementar, executar acaes de

vigilancia sanitária" (art. 17, IV, "b") e, entre as de cornpetència municipal, "executar acoes de

vigilancia sanitária" (art. 18, IV, "b").
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Convém lembrar, entretanto, que outros dispositivos legais ja regularnentam a matéria,

embora de forma mais abrangente. A Lei n 2 10.594, de 1992, que cria o Instituto Mineiro de

Agropecuaria - IMA -, estabelece, no art. 2, que essa instituicào tern, entre outras

atribuicaes, a finalidade de "fiscalizar o comércio e o uso de insumos e produtos

agropecuários, além de exercer a inspeçao vegetal". Diga-se, de passagem, que o IMA é

urna autarquia componente da administraçao indireta do Poder Executivo e está vinculado a

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgao responsável pelo

controle finalIstico das acöes realizadas pela mencionada autarquia.

0 Decreto n2 33.859, de 1992, que regulamenta a citada lei estadual, atribui a essa

entidade autárquica as seguintes competências:

"Art. 2 -

XII - baixar norma para as atividades de defesa sanitária e de saüde animal e vegetal,

cornercialização de insumo, inspecao de produto e subproduto agropecuário e agroindustrial;

XXIV - apreender e destruir vegetal, parte de vegetal, semente, produto ou

subproduto contaminado por doenca, praga ou fora de padrão, em trânsito ou em

estabelecimento de produçao e de comercializaçao (grifo nosso);

XXV - apreender e destruir produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, quando

contaminados cu fora de padrão, em trânsito ou em estabelecimento de produçao;

XXXII - classificar, tipificar e inspecionar produto e subproduto agropecuario;".

2.6 - Cabe, ainda, chamar a atençao para a Lei Federal n 9 6.437, de 1997, que

configura infraçOes a legislaçao sanitária federal, estabelece as sançôes respectivas e dá

outras providências, a qual tern embasado a atuacao da Vigilância Sanitária Estadual, que

também se ocupa da fiscalizaçao da qualidade dos alirnentos.

Da Lei Federal n 2 8.078, de 1990, que contém o Codigo de Defesa do Consumidor,

citaremos os seg Ui ntes dispositivos:

"Art. 8 - Os produtos e servicos colocados no mercado de consumo não acarretarão

riscos a saüde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e

previsIveis a sua funçao (...)".

"Art. 18- .....
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§ 6 2 - São improprios ao consumo:

II - Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,

corrompidos, fraudados, nocivos a vida ou a saüde, perigosos ou, ainda, aqueles em

desacordo corn as normas regularnentares de fabricação, distribuiçao ou apresentação;".

3- TRAM ITAçA0

0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as Comissöes de Constituicao e

Justica, de Saüde e de Fiscalização Financeira e Orcamentaria, para receber parecer.

Data da elaboração: 10/3/99
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