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CRIA O “SELO ESTADUAL DE QUALIDADE DO
AÇAI”  PARA  ESTABELECIMENTOS  QUE
PRODUZEM  BEBIDAS  E  ALIMENTOS  DE
CONSUMO HUMANO DERIVADOS DO MESMO.

        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 instituído o “SELO ESTADUAL DE QUALIDADE DO AÇAI”.

Art. 2º O Selo Estadual de qualidade do Açaí, será concedido aos estabelecimentos que cumpram os
requisitos mínimos obrigatórios referentes à higiene e segurança alimentar no armazenamento, manipulação,
preparação e comercialização do Açaí, definidos em conformidade com as normas previstas e editadas pela
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA- (RDC- 216/2004; Regulamento Técnico de Boas Pratica
para Serviços de Alimentação).

Art. 3º O “Selo Estadual de Qualidade do Açaí” será regulamentado pela Secretaria Estadual de Saúde e
disciplinará sobre: 

I- A estrutura de gestão do selo;
II- Os critérios de adesão, manutenção e renovação do selo;
III- Os direitos e deveres das partes;
IV- Formato do selo;
V- Prazo de validade do selo.

Parágrafo Único: o regulamento de que trata o “caput deste artigo será estabelecido por meio de portaria, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A competência administrativa para cuidar da saúde pública é concorrente entre União, Estados, Distrito
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Federal e Municípios, cabendo-lhes o dever de atuação em uma das áreas mais sensíveis do Estado
moderno.

"Constituição Federal - Artigo 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência"

Assim, administrativamente, todos os entes federativos possuem competência para assegurar a efetividade e
plenitude da saúde pública, inclusive no tocante aos serviços de vigilância sanitária, devendo o exercício
dessa competência, porém, para se evitar desnecessários embates entre os diversos entes federativos,
pautar-se pelo princípio da predominância do interesse. Como bem salientado pelo doutor, escritor e
doutrinador Ives Gandra Martins, "A saúde é, todavia, no elenco das finalidades a que o Estado está
destinado a dedicar-se, talvez, a mais relevante e que mereça atenção maior" 

Em seguida, o artigo 24 da Constituição Federal prevê as regras de competência concorrente entre União,
Estados e Distrito Federal, estabelecendo quais as matérias que deverão ser regulamentadas de forma geral
por aquela e específica por estes.

"Constituição Federal - Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde".

O artigo 24 da Constituição Federal prevê as regras de competência concorrente entre União, Estados e
Distrito Federal, estabelecendo quais as matérias que deverão ser regulamentadas de forma geral por
aquela e específica por estes.

Essa previsão é complementada pelo artigo 200, inciso I, da Constituição Federal que prevê competir ao
sistema único de saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e fiscalizar e inspecionar
alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo
humano. Isto posto, determina a Constituição competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente, dentre outras importantes matérias, sobre defesa da saúde.

O Projeto de Lei em epigrafe, além de farta legislação que nos subsidia na sua apresentação, se  justifica na
preocupação em proteger a saúde populacional pautado na prevenção e merece prosperar visto a
popularidade dos benefícios nutricionais da fruta denominada açaí; dos inúmeros apreciadores/consumidores;
vastos pontos de consumo (fixos e itinerantes) e a profusão de produtos adulterados que podem provocar
malefícios para a saúde da população (inclusive na transmissão de doenças gravíssimas.)

A criação de um selo de qualidade tem como escopo garantir a procedência do açaí em consonância com as
normas estabelecidas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA-. Nobres Pares é imperioso
oferecer uma boa qualidade desse produto a quem vai consumir, principalmente com relação à procedência
e a higiene do local e na forma de preparo. Casos de transmissão de inúmeras doenças, principalmente a de
Chagas, já foram contabilizados por diversas regiões do País.

Entre tantos cuidados, para fornecer o selo de qualidade, necessário, quando da regulamentação deste,
observar:

Higiene: atenção com as máquinas, as vasilhas de e a lavagem das frutas/caroços;
Polpa comercializada: As embalagens devem conter o número de registro do produto junto ao Ministério da
Agricultura;
Pontos de venda: Os cuidado com a limpeza são fundamentais para afastar risco de contaminação com todo
e qualquer tipo de alimento consumido, com o açaí não é diferente;

Congelamento: O congelamento da polpa do açaí elimina a possibilidade de contrair a doença de Chagas.
Mas o congelamento mínimo é de 20°C negativos pelo menos por 8 horas. O congelador da geladeira não é
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recomendado, pois não alcança a temperatura de -20°C. As empresas que comercializam o produto devem
congelá-lo em câmara, onde a temperatura passa de -30°C, isso sem contar antes com a pasteurização e a
higienização.

Pasteurização: O açaí pasteurizado também elimina a possibilidade de contrair a Doença de Chagas. No
processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos a temperaturas entre 80°C
e 90°C, e depois é imediatamente resfriada (temperatura que passa de -30°C).

Neste diapasão todos ganham com a criação deste selo, empreendedores que fornecem produtos de
qualidade e o consumidor final no que diz respeito a sua saúde. Por todo o exposto, reconhecendo e
respeitando os empreendedores/comerciantes que observam todas as normas da Vigilância Sanitária e
pensando na saúde de nossa população que “tomou gosto” pelo Açaí, apresento a matéria em epigrafe
esperando que a mesma seja recepcionada pelos meus Nobres Pares e ao final aprovada para ulteriores
providencias.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Março de 2018

 

Mauro Savi
Deputado Estadual
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