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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  o
programa  denominado  “Banco  Alimentar
Contra  a  Fome”  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 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o programa
denominado “Banco Alimentar Contra a Fome”.

         Art. 2º O programa de que trata esta Lei terá a finalidade de redistribuir alimentos excedentes,
perecíveis e não, provenientes do reaproveitamento das sobras alimentícias, industrializadas ou não,
preparadas ou não, junto às indústrias, cozinhas industriais, restaurantes, mercados, supermercados,
hipermercados, sacolões, feiras, mercados populares e demais estabelecimentos congêneres, para que
venham a ser classificados e posteriormente doados a entidades de caráter assistencial sem fins lucrativos.

     § 1º - Entende-se por sobra alimentícia os produtos que, por qualquer razão, sejam considerados
inadequados a comercialização, mas que não sofreram alterações nas propriedades que garantem
condições plenas e seguras para o consumo humano.

       § 2º - Para fins do consignado no caput deste artigo, entende-se por alimentos perecíveis aqueles de
origem animal e vegetal aptos ao reaproveitamento e consumo, devendo estes últimos, no mínimo,
apresentarem mais de setenta e cinco por cento de sua polpa em boas condições de conservação.

        § 3º - Os alimentos perecíveis, antes de serem doados às entidades sociais habilitadas a participar do
programa, caso necessário, deverão ser limpos, higienizados e conservados em ambiente climatizado, para
que não percam suas propriedades nutritivas.

          § 4º - Para os fins desta Lei, entende-se por alimentos não perecíveis aqueles que se encontram
próximo ao prazo de validade estabelecido pelo fabricante, desde que apresentem suas embalagens intactas
e estejam completamente hábeis ao consumo humano com segurança.

     Art. 3º Caberá a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, juntamente com o Núcleo de
Ações Voluntárias (NAV), organizar e estruturar o Banco Alimentar Contra a Fome, determinando os critérios



de coleta e de distribuição dos alimentos, a fiscalização a ser exercida, bem como o credenciamento e o
acompanhamento das entidades doadoras e beneficiárias do programa.

     Parágrafo único. Para a consecução do programa de que trata esta Lei, fica autorizada a celebração de
parcerias, convênios e outros instrumentos congêneres com organizações não governamentais, entidades
religiosas, cooperativas e associativas que realizem trabalho voluntário, bem como com entidades e órgãos
de outras Unidades da Federação, em especial com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

    Art. 4º - A responsabilidade pela classificação dos alimentos perecíveis e não perecíveis doados,
determinando se os mesmos encontram-se em condições de consumo e se podem ser doados às entidades
sociais habilitadas, ficará a cargo da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, por intermédio
de seu corpo técnico.

      Parágrafo único. Após a realização da classificação e avaliação dos alimentos por parte do Poder Público,
os fornecedores do Banco Alimentar Contra a Fome, salvo comprovada má-fé, não poderão ser
responsabilizados por eventuais danos oriundos do consumo dos produtos doados.

       Art. 5º Os recursos necessários à implantação e à operacionalização do Banco Alimentar Contra a Fome
deverão ser disponibilizados pelo Poder Executivo Estadual.

      Art. 6º O Poder Executivo, a título de estímulo, poderá conceder incentivos fiscais às pessoas jurídicas
que colaborarem regularmente com a doação de alimentos ao programa de que trata esta lei.

    Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a criar um selo distintivo com o objetivo de identificar os
estabelecimentos doadores de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome.

      Art. 8º Os Municípios mato-grossenses poderão, mediante convênio, aderir ao programa de que trata
esta lei.

       Art. 9º A regulamentação desta Lei ficará a cargo do Poder Executivo.

     Art. 10 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

        Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Como cediço, a fome e o desperdício de alimentos estão entre os maiores problemas que o Brasil enfrenta,
constituindo-se em um dos maiores paradoxos de nosso país, já que produzimos milhões de toneladas de
alimentos por ano e somos um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, ao mesmo tempo
em que temos milhões de excluídos sem acesso ao alimento em quantidade e/ou qualidade para que se
mantenham, primeiramente, vivos e, quando assegurada a sobrevivência, com saúde e capacidade
adequada ao desenvolvimento humano.

A economia brasileira caminha para ser a maior exportadora de alimentos do mundo[1], sendo nossa
agricultura forte o suficiente para atender às necessidades internas e externas, além de se consubstanciar
em significativa fonte de divisas para a higidez da balança comercial nacional. Mesmo assim, em pleno
século XXI, o acesso à alimentação continua sendo um problema para milhões de brasileiros, situação esta
de fácil verificação, empiricamente, em uma simples visita a população residente na zona periférica desta
Capital.

De nada adianta haver superávit na disponibilidade de alimentos em nosso país se parte da população não
tem renda para consumir esses produtos ou se os alimentos, culturalmente, não fazem parte de sua dieta.
Em suma, o aumento da produção/exportação alimentícia não tem relação direta com a fome.

De outro vértice, não menos comum, o desperdício de alimentos graça em nossa sociedade, quer no
transporte entre o local de produção até consumidor final e, também, no acondicionamento inadequado
daqueles produtos, quer no dia a dia, onde toneladas de alimentos em condições adequadas ao consumo
humano --- e que, portanto, poderiam ser aproveitados --- são simplesmente jogados no lixo ou incinerados.

A par dessa triste realidade que se estende há tempos e não é exclusiva de nosso país, na década de 60 do
século passado moradores da cidade de Phoenix, no Arizona-EUA, motivaram diversas entidades
assistenciais locais a procurarem alternativas que ampliassem a capacidade de atendimento as pessoas
mais necessitadas.

Entre os voluntários que participaram desta iniciativa estava John Van Hengel, o qual desenvolveu
pioneiramente a idéia de um banco de alimentos, surgida a partir do depoimento de uma mãe de nove filhos,
pobre e com marido cumprindo pena. Segundo esta, a alimentação de seus rebentos só era possível em
função da coleta de produtos alimentícios que caiam de caminhões durante as descargas efetuadas nas
madrugadas em um supermercado vizinho que não eram recuperados por ninguém.

A partir disso, Van Hengel e outros voluntários organizaram uma coleta de alimentos nos supermercados de
Phoenix, nascendo assim, no ano de 1967, o St. Mary's Food Bank que existe ainda hoje na forma de uma
organização sem fins lucrativos que distribui anualmente mais de onze milhões de quilos de alimentos.

Com o apoio e incentivos governamentais, rapidamente aquela louvável idéia se espalhou pelos Estados
Unidos, sendo que, atualmente, há mais de duzentos bancos de alimentos, os quais fazem parte de uma
rede chamada America's Second Harvest que atende mais de vinte e três milhões de americanos em
situação de vulnerabilidade alimentar em todos os estados dos EUA.

No Canadá existem mais de seiscentos e quinze bancos de alimentos geridos pela Associação Canadense
de Bancos de Alimentos que, entre outros papéis, tem por finalidade encontrar soluções conjuntas com a
iniciativa privada e governo visando a solução de problemas relacionados à questão da vulnerabilidade
alimentar naquele país. A França conta hoje com setenta e nove bancos de alimentos distribuídos em
quatorze regiões.

A idéia também se disseminou com facilidade por outros países europeus, tendo sido criados bancos de
alimentos na Bélgica, Itália, Irlanda, Portugal[2], Grã-Bretanha, Polônia, Grécia, Espanha, entre outros, o que
desaguou, inclusive, na criação da Federação Européia de Bancos Alimentares.

Outros bancos de alimentos estão em pleno funcionamento no México, Uruguai, Argentina, Colômbia e
outros países da América Latina.



No Brasil, uma das experiências pioneiras é o Banco Municipal de Alimentos de Santo André-SP, criado no
ano de 2.000. Além deste, existem ainda bancos de alimentos nas seguintes urbes brasileiras: Embú das
Artes, Guarulhos, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Claro, São Carlos, CEASA Campinas, Diadema, Goiânia,
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, Campina Grande, entre outras.

A posteriori, outros bancos de alimentos foram e estão sendo implantados pelo país afora com o apoio do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Nessa toada, Mato Grosso não pode ficar alheio a esse significativo progresso social, razão pela qual a
instalação de um banco oficial de alimentos em nosso Estado é medida de extrema urgência de forma a
acalentar as necessidades mais prementes de nosso sofrido povo.

De se vê, portanto, que a propositura em mãos tem por escopo tutelar a vida, a saúde e a dignidade da
parcela mais necessitada de nossa sociedade, de modo a garantir efetividade plena aos direitos
fundamentais do cidadão estabelecidos pela Magna Carta brasileira.

Em face do exposto e a par do elevado conteúdo de justiça e alcance social contidos nesta proposição,
espero contar com o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da
Organ ização para  a  Cooperação e  o  Desenvo lv imento  Econômico  (OCDE) ,  i n
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/brasil-sera-maior-exportador-de-alimentos-do-mundo-
na-proxima-decada-aponta-onu.

[2] http://www.bancoalimentar.pt/
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