II Seminário de Segurança Alimentar: Serviços e Sistemas de Inspeção de
Alimentos - Avanços Necessários

Porto Alegre, 23 de outubro de 2015.

CARTA À SOCIEDADE

As entidades signatárias, conscientes da proposta e dos efeitos que surgem do II
Seminário de Segurança Alimentar: Serviços e Sistemas de Inspeção de Alimentos
- Avanços Necessários, vêm informar e publicamente se comprometer com o que
segue:

No decorrer do ano de 2015, após o alinhamento dos conceitos e atuações relacionadas
à Segurança Alimentar do “I Seminário: ALIMENTOS (IM)PRÓPRIOS AO CONSUMO”,
em 2014, o MPRS, por meio do CAOCON, comprometeu-se a articular com o MAPA,
SEAPI e VISA junto aos gestores dos Municípios, que não possuem o SIM (Serviço de
Inspeção Municipal), a criação deste serviço e a adesão destes ao SISBI (Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e/ou SUSAF (Sistema Unificado
de Atenção à sanidade agroindustrial familiar e de pequeno porte), durante a realização
do “II SEMINÁRIO SEGURANÇA ALIMENTAR:”.
Diante da constatação de que a cada dia novas situações de doenças derivadas da
alimentação humana estão surgindo, e a defasagem dos sistemas de inspeção em
virtude da inoperância dos Municípios e da falta de compreensão sobre a relevância da
matéria, foi organizado o presente Seminário.
Os consumidores, sem terem acesso às informações adequadas, sem terem nos seus
municípios serviços de inspeção adequados, ficam à mercê de toda sorte de problemas à
saúde e à própria vida quando da ingestão de alguns alimentos (fatos e vícios do produto,
arts. 12 e 18 do CDC, Lei 8078/90).
O encontro, em suas temáticas, mostrou quem somos o que fazemos, propiciando o
conhecimento do cenário nacional, estadual e municipal dos sistemas de inspeção
sanitária;
Tornou visível, fruto da cultura e das práticas de fabricação irresponsáveis, o
desconhecimento do consumidor e as limitações da fiscalização;
Este Seminário reafirmou o sentimento da importância de integração entre o Ministério
Público e todos os órgãos com atuação no trabalho de inspeção de alimentos e vigilância
sanitária.
Assim sendo, os participantes apresentam as seguintes PROPOSTAS, cada um em sua
área de atuação:

ARTICULAÇÃO
- Criar uma rede de atuação entre todos os órgãos públicos e sociedade civil organizada
afetos à segurança alimentar para fortalecer e incrementar os serviços de fiscalização e
de inspeção de alimentos;
- O Comitê de Alimentos do Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor se
compromete a encaminhar ao Poder Legislativo em âmbito nacional e estadual as
alterações e criações legislativas pertinentes ao tema da segurança alimentar, conforme
pautas abordadas neste Seminário.
- Incluir o Centro de Apoio Operacional Criminal no grupo de discussão, ampliando o
combate às atividades não legalizadas (clandestinas) na produção de alimentos.
- Incluir a Delegacia do Consumidor no grupo de discussão, ampliando o combate às
atividades não legalizadas (clandestinas) na produção de alimentos.
FISCALIZAÇÃO
Manter e aumentar a fiscalização integrada, aplicando a legislação pertinente;
Acompanhar e estimular as ações de divulgação estabelecidas no Acordo de Cooperação
Técnica celebrado entre Ministério Público do RS, Ministério Público Federal, pela
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul - Núcleo do Consumidor e da Ordem
Econômica; a Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul – SFA-RSMAPA; Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária do RS, Secretaria Estadual da
Saúde do RS, PROCON/RS, departamento vinculado à Secretaria da Justiça e dos
Direitos Humanos do RS, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do
RS - CONSEA e Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor – FEDC,
objetivando dar continuidade a atuação conjunta com vistas a publicizar aos
consumidores a nominata das empresas que tenham sido condenadas na esfera
administrativa pelo fornecimento de alimentos impróprios ao consumo.
Ampliar a experiência de compartilhamento de informações oriundo do Termo de
Cooperação Técnica de produtos lácteos para todo o segmento de alimentos.
Realizar eventos de conscientização e mobilização, para evitar danos aos consumidores
em geral, na medida em que são os vulneráveis da relação de consumo;
Implementar e efetivar atuações integradas de prevenção e de fiscalização de alimentos
impróprios ao consumo, seja no âmbito administrativo, cível e criminal;
A Vigilância Sanitária (VISA) da Secretaria Estadual Saúde do Rio Grande do Sul,
como órgão integrante do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) dentro do
Sistema Único de Saúde (SUS) reitera seu compromisso de acordo com suas
competências legais a:
- Coordenar no âmbito do Estado as ações de vigilância sanitária na área de alimentos
através do Núcleo de Vigilância de Produtos (NVP), da Divisão de Vigilância Sanitária
(DVS), do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual da
Saúde.

- Avaliar e acompanhar os processos de descentralização das ações de VISA aos
municípios, além de assessorar, supervisionar, normatizar e capacitar.
- Realizar ações de forma suplementar ou complementar junto às 19 Coordenadorias
Regionais de Saúde (CRS) da Secretaria Estadual da Saúde e aos municípios.
- Articular ações junto ao IPB-LACEN/RS, laboratório oficial do Estado, para as
demandas de análises de alimentos.
- Integrar-se aos demais órgãos e instituições na realização de ações necessárias à
defesa dos consumidores de alimentos.
- Atuar na redução da informalidade na produção de alimentos de origem animal, por
meio das ações de fiscalização, de educação sanitária, do incentivo na regularização de
agroindústrias, e da capacitação dos serviços de inspeção municipais.
- Intensificar as ações em relação à aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPFs)
com ênfase na segurança e qualidade dos alimentos dentro das empresas com registro
estadual.
- Divulgar os Sistemas SISBI e SUSAF, com ênfase na ampliação da adesão dos
municípios gaúchos.
- Além das ações de inspeção atualmente realizadas, a SFA-RS compromete-se a
incrementar as ações de Educação em Defesa Agropecuária e de Fomento às Boas
Práticas Agropecuárias (BPAs) e de Fabricação (BPFs) com ênfase na segurança e
qualidade dos alimentos, com os vários elos da cadeia produtiva, avançando na
aplicação do conceito “da fazenda à mesa”.
- A SFA-RS compromete-se a incrementar o trabalho conjunto com o Sistema “S”
(SENAI, SEBRAE e SENAR) no fomento às Boas Práticas Agropecuárias e de
Fabricação, com ênfase na segurança e qualidade dos alimentos, principalmente
através da implantação do Programa de Alimento Seguro (PAS) em diversas cadeias
produtivas.
- A SFA-RS compromete-se em articular o intercâmbio e a troca de experiências entre
os diversos níveis de inspeção no estado, possibilitando a realização de estágios para
fiscais e estudantes da área e cursos de capacitação em conjunto com outras
entidades.
- A SFA-RS compromete-se em articular a participação de outras instituições nas
ações de fomento à estruturação dos serviços de inspeção oficiais visando ofertar à
população produtos de origem animal e vegetal inspecionados de qualidade e seguros
para o consumo.
- O Ministério Público compromete-se a dar ágil andamento aos procedimentos que
visem à criação dos serviços de âmbito municipal, bem como às denúncias oriundas
dos consumidores por alimentos impróprios disponibilizados ao consumo, bem como
às denúncias advindas pela inércia do Poder Público.

A coibição da produção e comercialização de produtos não legalizados (clandestinos)
desempenha um papel fundamental à saúde dos consumidores e, para tanto, também
depende do bom andamento do SISBI e do SUSAF. Somente com o apoio dos órgãos
envolvidos (MAPA, SEAPI, VISAs) é que teremos ganhos reais neste quesito.

Todos os participantes deste Seminário se comprometem a implementar as
medidas especificadas nesta carta à sociedade.

ASSINAM:

Ministério Público Estadual

Ministério Público Federal

Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Rio Grande do
Sul - MAPA

Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS - SEAPI

Secretaria Estadual da Saúde - CEVS

Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos - Procon/RS

Procon Municipal de Porto Alegre

Conselho e Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul

Conselho e Sindicato dos Nutricionistas no Estado do rio Grande do Sul

Conselho e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul

FEDC - Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado do Rio Grande do
Sul
AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados

