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Filtre sua pesquisa pela data da consulta ou situação em que a consulta se encontra: 

Enviar

Atendente Rita de Cássia Oliveira

Criação 28/01/2021

Prazo 04/02/2021

Produto Jurídico

Interessado Viviane Muller Menezes

Situação Encerrado

(http://www.igam.com.br)

(51) 99844-0441

Cursos (51) 3225-5719 

(51) 3017-4999

Assessoria (51) 3211-1527

(51) 8051-1919

(https://wa.me/555198440441?

text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20%20sobre%20os%20cursos%20do%20IGAM.)

(https://wa.me/555180511919)

 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igamrs/)

Rio Grande do Sul

Busque no site

(ht

Acesso restrito Sair (http://www
IGAM (http://www.igam.com.br) > Área para Clientes (http://www.igam.com.br/area-logada) >

Veri�cação de Consultas (http://www.igam.com.br/area-logada-veri�car-consulta)

Câmara Municipal De Carazinho

PRÓXIMOS CURSOS AO VIVO

Clique Aqui

(http://www.igam.com.br/aulas-ao-vivo)



PRÓXIMOS CURSOS EAD

Clique Aqui

(http://www.igam.com.br/cursos-online)



Veri�cação de Consultas
Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail

igam@igam.com.br.
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Consulta

do Cliente

( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 30834Em: 28/01/2021 - 13:52:21Sr. Presidente,Srs. Vereadores:EMENTA: Cria Programa Banco de Alimentos,

nos mercados e empresas do Município de Carazinho \E-mail alternativo para contato: Skype para contato: Telefone para contato: 54 3330-

2322\Celular para contato:

Arquivos

enviados

pelo cliente

Arquivo 1 (/upload/intranet/processo/2/vLThNO3J4fbPL0O7ZzsoMH3Ws3paIop5oRjuACYA.pdf)

Resposta

do

Consultor

             Prezados,

 

                                                          Em se tratando de doação de alimentos, de plano, cuida-se de assunto de saúde e vigilância sanitária, encontrando-se no

ordenamento jurídico brasileiro legislação sistêmica.

 

               Assim, o país adota um sistema único de saúde que integra a União, estados e municípios, e têm suas diretrizes previstas na CF/88, tendo

como princípios: (a) a hierarquia no sistema único entre os entes que compõem o sistema e; (b) as ações preventivas:

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação. (Grifou-se)

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem

um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços

assistenciais;(Grifou-se)

 

                               Assim, essas duas regras gerais (1) hierarquia no sistema e (2) atividades preventivas devem nortear as ações dos governos na

área da saúde, consoante estabelece a Lei nº 8.080, de 1990, sendo de competência da União de�nir e coordenar o sistema de vigilância

sanitária:

 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(...)

III - de�nir e coordenar os sistemas:

(...)

d) vigilância sanitária; (Grifou-se)

 

                                                             A mesma Lei prevê a competência estadual como a de coordenar em caráter complementar as ações relativas à vigilância

sanitária:

 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

...

b) de vigilância sanitária;

 

                               No que diz respeito aos municípios sua competência é, em articulação com sua direção estadual, planejar as ações de saúde e

executar as ações de vigilância sanitária:

 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

 (...)
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IV - executar serviços:

.....;

b) vigilância sanitária;

 

                               Especi�camente quanto à doação de alimentos por estabelecimentos do ramo, erroneamente se entendiam proibidas no Brasil,

quando o que de fato ocorria é que a rigidez no controle sanitário levava tais estabelecimentos a temem eventuais responsabilizações na esfera

civil ou penal por eventual distribuição de alimento contaminado. Tais regramentos partem de controle da Agência nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa), responsável pelo assunto, vez que a competência acerca da matéria é da União, exercendo os estados e município

competência supletiva, de acordo com o disposto na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que “de�ne o Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências”.

 

                               Até então, muitas das interpretações eram realizadas por meio das RDCs da Anvisa, pois a lei federal não tratava especi�camente

da doação, dentre as RDCs mais utilizadas estão:

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 Dispõe sobre

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 275, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002 Dispõe sobre o

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Veri�cação das Boas Práticas de Fabricação em

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.

 

                               Entretanto, em 2020 foi editada pela União a Lei nº 14.016, de 23 de junho de 2020, que “dispõe sobre o combate ao desperdício

de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano”. Assim, o tema foi disciplinado, trazendo, inclusive, liberdades que

colocam, aparentemente, os setores de vigilância sanitária de forma mais coadjuvante, pois não obriga que a distribuição seja realizada por

banco de alimentos devidamente licenciados, estabelecendo que podem ser realizadas de forma direta.

 

                               Sendo assim, no recorte da doação de alimentos, há desnecessidade de legislar sobre o tema, tendo em vista que a legislação

federal tratou do assunto, sendo possível a regulamentação em âmbito local pelo Poder Executivo, por meio do setor competente de vigilância

sanitária e, podendo, operar em atuação transversal com órgão gestor de assistência ou desenvolvimento social.

 

                                Contudo, ainda é preciso avaliar que o texto projetado teve a pretensão de criar banco de alimentos. A matéria, assim, precisa ser

analisada do ponto de vista da iniciativa legislativa. O parâmetro para a iniciativa legislativa está estabelecido na Constituição Federal e deve

ser adotado por simetria nas Leis Orgânicas Municipais.

 

                                Observe-se que o Supremo Tribunal Federal tem a�rmado, em seus julgados, de forma geral, que a iniciativa de matérias que se

relacionam ao exercício do Governo é de iniciativa privativa do Prefeito quando se relacionar às hipóteses associadas ao § 1º do art. 61 da

Constituição Federal, para o Presidente da República.  Neste sentido, o STF exarou decisão de repercussão geral no recurso extraordinário com

agravo nº 878.911, Rio de Janeiro, que deu Origem ao Tema 917[1].

 

                               Assim, a proposição não poderá ser de iniciativa da Câmara, neste sentido destacando-se ainda a seguinte decisão do TJRS: Ação

Direta de Inconstitucionalidade Nº 70068415397, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em

17/10/2016.

 

                            Deste modo, as medidas pretendidas, quando a proposição é de iniciativa da Câmara, não podem recair sobre servidores (cargos,

carreira, remuneração) ou não se vislumbra �xação atribuições ou mesmo interferência no funcionamento (serviços) e nas condições de

governabilidade.

 

                                                             Sendo assim, há inconstitucionalidade detectada, pois visa criar banco de alimentos, vez que versa sobre a estrutura na

administração, bem como é de se destacar que a gestão das ações na área de assistência social se organiza de forma sistêmica, constituindo-se

um sistema descentralizado e participativo, e neste contexto, dentre os entes federados, os Municípios, observados os princípios e diretrizes

estabelecidos legais, �xarão suas respectivas Políticas de Assistência Social, mediante instrumentalização local, abrigada pela funcionalidade da

administração pública municipal.
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                                Ademais, além de buscar criar programa de assistência social, estrutura (banco), ainda estabelece outras atribuições ao Poder

Executivo, como a regulamentação da matéria.

 

                                                              Diante do exposto, acerca do tema de fundo, no que respeita a possibilitar a doação de alimentos, resta con�gurada a

desnecessidade de legisla sobre o tema, vez que constante da competência legiferante da União, que já editou norma, cabendo ao órgão

competente do Poder Executivo diligenciar a regulamentação, se necessária em âmbito local. Ainda, com relação à criação de estrutura no

Poder Executivo se detecta inconstitucionalidade, tendo em vista que impõe obrigações ao Poder Executivo, interferindo na independência

entre os poderes.

 

                             Pode o Poder Legislativo encaminhar o assunto por meio de Indicação.

 

                            O IGAM permanece à disposição.

                                     

Rita de Cássia Oliveira                                           

 OAB/RS 42.721                                                                                

              Consultora do IGAM

 

[1]http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?

incidente=4744414&numeroProcesso=878911&classeProcesso=ARE&numeroTema=917

(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?

incidente=4744414&numeroProcesso=878911&classeProcesso=ARE&numeroTema=917)

Downloads Arquivo 1 (http://www.igam.com.br/area-logada-ver-arquivo-309751)

Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail igam@igam.com.br.

O manual do cliente tem várias informações importantes. Clique aqui (/upload/site/folder-
cliente2.pdf) para para fazer o download.

 
O IGAM se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando atender às expectativas de seus clientes através de: 

 
Primazia técnica e velocidade de resposta em seus atendimentos 

Excelência no atendimento ao telefone ou presencial  
Busca por novas tecnologias 

Melhoria contínua dos serviços 
Aperfeiçoamento e desenvolvimento constante dos colaboradores 

Manutenção da e�cácia do Sistema de Gestão da Qualidade

SOBRE O IGAM

Somos uma instituição que atende a órgãos e entidades públicas de todo o país nas áreas jurídica, contábil e de gestão pública. Desde 1992, construímos conhecimento

para o alcance da e�ciência governamental e parlamentar.

 (http://gestaopublica.igam.com.br/)  (http://www.igam.com.br/igampublicacoes/) 

 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igamrs/)  
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O IGAM, fundado em 1992, possui como sócios-diretores Paulo César Flores e André Leandro Barbi de Souza. O quadro funcional é composto por colaboradores efetivos altamente especializados nas áreas
jurídicas, de contabilidade, administração e com vivência prática em suas áreas de atuação. O produto de trabalho do IGAM é o conhecimento e a informação para os gestores, parlamentares e técnicos da

administração pública, disponibilizados por vários canais: periódicos, newsletters diárias, esclarecimentos por telefone, fax, internet ou pessoalmente, cursos para órgãos públicos presenciais e, ainda,
atendimento a demandas especí�cas do órgão ou entidade governamental.

ACESSO RÁPIDO

SOBRE O IGAM (http://www.igam.com.br/sobre-o-igam)

CURSOS (http://www.igam.com.br/listagem-de-cursos)

NOTÍCIAS (http://www.igam.com.br/noticias)

CONVERSAS PELO IGAM (http://www.igam.com.br/conversas-pelo-igam)

CONTATO (http://www.igam.com.br/contato)

SERVIÇOS (http://www.igam.com.br/servicos-para-orgaos-publicos)

TESTE DE AUTENTICIDADE DOCUMENTOS (http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-documentos)

TESTE DE AUTENTICIDADE CERTIFICADOS (http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-certi�cados)

WEBMAIL (http://webmail.igam.com.br)

IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)

ENVIAR

NEWSLETTER

Inscreva-se para receber novidades e informações do IGAM.

NOME

E-MAIL

CARGO

SETOR

ÓRGÃO

ONDE ESTAMOS

Rua dos Andradas, 1560 - 18º andar - Galeria Malcon - Centro 

Porto Alegre RS - CEP 90026-900 

Clique aqui para ver um mapa de nossa localização. (http://www.igam.com.br/contato)

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 9:00 as 17:30
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