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Dispõe sobre a inclusão de produtos de origem orgânica
ou de base agroecológica na alimentação fornecida aos
pacientes dos hospitais da rede estadual,

A ASSEMBTEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

At't. Le Os hospitais das red:s pública e privada do Estado do Amazonas fornecerão
produtos de origem orgânica ou de L,ase agroecológica na alimentação aos seus pacientes.

Parágrafo único. A aquisição dos produtos alimentícios descritos no caput para a
alimentação dos pacientes ocorrerá da seguinte forma escalonada e gradual:

| - nos doze (12). primeiros meses da vigência desta lei deverá compor um percentual
mínimo de30%;

ll - nos doze (12) meses subsequentes, o percentual mínimo será de 50%; e

lll - a partir do 25e mês, o percentual mínimo de compra dos produtos orgânicos e de base
agroecológica será de 70%.

Art. 2e Caracteriza-se como produto orgânico, seja in natura ou processado, aquele obtido
em sistema orgânico de produção aFropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável
e não prejudícial ao ecossistema local, nostermos do art. Ze,caput, da Lei Federal ne L0,g31, de
23 de dezembro de 20031.

Art. 3e Na aquisição dos produtos orgânicos ou de base agroecológica, serão observados
os seguintes critérios:

I - quanto aos produtores orgânicos, terão preferência:

a) os cadastrados no cadastro \acional de produtores orgânicos;

b) os organizados em associaçôes e cooperativas;

c) os enquadrados no conceito de agricultura familiar; e

d) demais produtores.

ll - quanto à origem dos produtos orgânicos ou de base agroecológica, sendo urbano,
periurbano ou rural, terão preferênc a:

a) preferencialmente os produ;idos no Município onde se localize a unidade hospitalar;

1 Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras crovidências
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b) os produzidos no Estado dc Amazonas, quando em igualdade de condições de preço,
qualidade e prazo de entrega em relação aos produtos orgânicos provenientes dos demais
Estados da Federação; e

c) demais Estados da Federação.

Parágrafo único' Nas hipóteses de contratos de aquisição de gêneros alimentícios por
empresas terceirizadas deverão conter cláusulas prevendo sua nulidade em caso do não
cumprimento do percentual exigido nesta Lei.

Art.4e Esta Lei entra em vigorna data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLAÏI\/A Do EsTADo Do AMAZoNAS, em Manaus, ]-7 de
setembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, esta propositura visa melhorar a qualidade da
alimentação que é servida aos pacientes dos hospitais da rede públíca e privada de saúde do
Estado do Amazonas, pois é sabido qJe os alimentos orgânicos reúnem maís vitaminas, minerais
e outros nutrientes do que aqueles cultivados no âmbito da agricultura tradicional.

Além do que, esta iniciativa c.bjetiva também criar, progressivamente, uma cultura de
substituição dos alimentos oriundos da agricultura tradicional, na qualse observa o uso corrente,
absurdo de agrotóxicos, por aqueles de origem orgânica, nos hospitais da rede de saúde estadual.

Sobre o uso nefasto dos agrc,tóxicos, o lnstituto Nacional de Câncer (INCA), em nota
técnica, afirmou que:

"o modelo de cultivo com o intensivo uso de agrotoxicos gero grondes
malefícias, como poluição ombientol e intoxicação de trabolhadores e do
população em geral. (...). os efeitos adversos decorrentes da exposição
crônica aos ogrotóxicos podem dporecer muito tempo opós o exposilão,
dificultondo a correlação com o agente, Dentre os efeitos qssociodos à
exposiçfu Üônico a ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citodos
infertilifude, impotência, abortos, molformações, neurotoxicidade,
desregunçõo hormonol, efeitos sobre o sistema imunológico e cônce/,2.

Com base no que dispõe o ar:. 24, inc. Xll da Constituição Federa13, os Estados podem
legislar concorrentemente com os demais membros da federação sobre proteção e defesa da
saúde. Seguindo o mesmo raciocínio, a Constituição Estadual, em seu art. 1g, inc. Xlla, dispõe que
compete ao Estado legislar sobre aluJida matéria.

Desta feita, com o intuito de qle se promova o bem-estar e uma melhoria das condições
gerais de recuperação da saúde dcs pacíentes dos hospitais da rede pública do Estado do
Amazonas, é necessário atentar-se para esta necessidade de qualificação de alimentação que
lhes é servida. Portanto, peço o apoio dos ilustres membros desta casa Legíslativa para
aprovação do projeto de lei em tela.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 17 dC
setembro de 2019.
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3 Art' 24' compete à união, aos Estados e ao Eistrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] Xll - previdência social,proteção e defesa da saúde;
4 Art' L8' compete ao Estado, respeitadas as nornas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a Uniãosobre: [...] Xll - previdência social, proteção e debsa da saúde;
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