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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS. 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 192/2015 

AUTOR: DEPUTADO MARCOS BRUNO 

EMENTA: “Obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais 

prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza 

localizados no Estado do Espírito Santo a fornecerem aos consumidores 

protocolo de atendimento e dá outras providências.” 

 

 

RELATÓRIO 

 O presente Projeto de Lei nº 192/2015, de autoria do Deputado 

Marcos Bruno, “obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais 

prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza 

localizados no Estado do Espírito Santo a fornecerem aos consumidores 

protocolo de atendimento e dá outras providências.” 

 O projeto foi protocolado no dia 17/05/2017 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 22/05/2017, e encontra-se publicado na página 

65 do Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 30/05/2017, conforme fl. 

07 dos autos. 

 A iniciativa recebeu Parecer nº 371/2017 na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

parecer favorável de nº 06/2017 na Comissão de Defesa do Consumidor 

e do Contribuinte.  

Identificador: 33003700320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Por fim, o Projeto de Lei em análise vem a esta Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas para exame e parecer, na forma do disposto no art. 42 do 

Regimento Interno (Resolução n. 2.700/09).  

É o relatório. 

2. PARECER DO RELATOR 

O presente Projeto de Lei nº 192/2017, de autoria do 

Deputado Marcos Bruno, que “obriga os estabelecimentos comerciais 

e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de 

qualquer natureza localizados no Estado do Espírito Santo a fornecerem 

aos consumidores protocolo de atendimento e dá outras providências.” 

Os Pareceres emitidos pelas Comissões visam, na realidade, a 

facilitar o trabalho do Plenário, que terá à disposição o estudo da 

proposição sob as perspectivas de cada Comissão Temática pertinente. 

A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas compete analisar o mérito da proposição 

no que diz respeito às normas contábeis, econômicas e financeiras 

aplicáveis aos entes públicos. 

A Ciência das Finanças, em seu sentido amplo, consiste, 

segundo Aliomar Baleeiro na: 

 

(...) disciplina que, pela investigação dos fatos, 

procura explicar os fenômenos ligados à 

obtenção e dispêndio do dinheiro necessário 

ao funcionamento dos serviços a cargo do 

Estado, ou de outras pessoas de direito 

público, assim como os efeitos outros 

resultantes dessa atividade governamental. 

Sob esse ponto de vista é uma ciência 

Identificador: 33003700320038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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ontológica, isto é, um julgamento de existência 

– “o que é” e “por que é.1 

Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, 

controle e tomada de contas, a proposição não possui óbice à 

aprovação, pois, além de ser relevante e oportuna no atendimento ao 

interesse da coletividade, não gera aumento de despesa ou redução de 

receita para a Administração Pública Estadual. 

Ex positis, concluímos que o Projeto de Lei em apreço atende 

aos pressupostos de mérito para ser aprovado, razão pela qual 

sugerimos a adoção do seguinte parecer: 

 

Parecer nº ________/2017 

A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º192/2017, de autoria do Senhor Deputado Marcos 

Bruno. 

Sala das Comissões, em       de                         de 2017. 

__________________________________ Presidente 

__________________________________ Relator 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

__________________________________ Membro 

 

                                                           
1 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à Ciências Finanças: Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.8. 
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