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PROJETO DE LEI Nº , DE 2022 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

clínicas e hospitais veterinários 

instalarem em local visível e de fácil 

leitura o alvará de funcionamento do 

estabelecimento e o registro 

profissional do médico veterinário, em 

todo o Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º – As clinicas e hospitais veterinários do estado do Espírito Santo 

são obrigados a instalarem em local visível e de fácil leitura o alvará de 

funcionamento do estabelecimento e o registro profissional do médico 

veterinário. 

 

Art. 2º – É de responsabilidade do proprietário do estabelecimento a 

aquisição do alvará de funcionamento e do registro profissional, bem 

como a manutenção regular dos referidos documentos.                        . 

 

Art. 3º - O Alvará ficará suspenso, bem como o direito de prestação dos 

serviços, em caso de:                                             . 

 

I - Alteração da Razão Social ou da Firma; 

 

II - Alteração do Ramo de Atividade do Estabelecimento; 
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III - Não renovar, quando a Lei específica exigir, o AVCB (Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros); 

 

IV - Por inobservância as exigências da presente Lei. 

 

Parágrafo Único - Quando houver alteração da Razão Social, 

Denominação ou Firma e da Área Construída, o alvará poderá ser 

substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do evento. 

 

Art. 4º - O não cumprimento da referida Lei acarretará, além da 

suspensão do alvará de funcionamento, a aplicação de multa que poderá 

ser de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Valor de Referência do Tesouro 

Estadual (VRTE). 

 

Paragrafo único: O valor da multa poderá dobrar em caso de 

reincidência.  

 

Art. 5º - As penalidades aqui estabelecidas não derrogam outras, quer 

sejam civis, penais e/ou administrativas. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Vitória - ES, ___/__/2022. 

 

Janete de Sá- PSB 

Deputada Estadual – PSB 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei visa tornar obrigatório que as clínicas e hospitais 

veterinários coloquem em local visível o alvará de funcionamento do 

estabelecimento e o registro profissional do médico veterinário. 

As clínicas e hospitais veterinários são estabelecimentos comerciais que 

prestam serviço de atendimento médico aos animais e precisam de álvara 

municipal e estadual para funcionarem nos municípios capixabas e 

também ter um médico veterinário registrado responsável pelo serviço. 

Mesmo com essa obrigação prevista em Lei nem sempre os municípios 

conseguem realizar fiscalizações periódicas e impedir o funcionamento dos 

estabelecimentos irregulares.  

Prova disso foi a Clínica Veterinária do André Carolino, que foi interditada 

em uma ação conjunta da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da 

Assembleia Legislativa do ES, em parceria com a Polícia Civil, Conselho 

Regional de Medicina Veterinária e Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

da Prefeitura de Vila Velha. 

O próprio município confirmou que o local não tinha alvará conforme 

matéria publicada no site da prefeitura. 

Os tutores não tinham acesso às dependências do estabelecimento e 

ficaram estarrecidos com as inúmeras irregularidades encontradas no 

local. 

Com a obrigatoriedade da colocação do alvará de funcionamento e o 

registro do médico veterinário em local visível ao público nas clínicas e 
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hospitais veterinários os tutores terão uma garantia a mais de deixar seus 

animais de estimação em um local regular e com um profissional 

qualificado para realizar o serviço sem que haja irregularidades e nem 

negligências que possam levar seus animais à morte. 

Diante do exposto, apresento aos nobres parlamentares o presente 

Projeto e solicito, após discussão e votação, a aprovação do presente 

Projeto de Lei . 

 

 Sala das Sessões, em____ de _____ 2022. 

 

Janete de Sá 

Deputada Estadual-PSB 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340034003400330033003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-06-10T16:42:49-0300




