
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 272/2022 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 272/2022 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

clínicas e os hospitais veterinários do 

Estado do Espírito Santo instalarem, em 

local visível e de fácil leitura, o alvará de 

funcionamento do estabelecimento e o 

registro profissional do médico 

veterinário. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As clínicas e os hospitais veterinários do Estado do Espírito Santo são obrigados a 

instalar, 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; 

 

III - não renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, quando a Lei 

específica exigir;  

 

IV- inobservância às exigências da presente Lei. 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350031003300310030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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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) Valores 

de Referência do Tesouro Estadual –VRTEs. 

 

Paragrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro. 

 

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.” 

 

Sala das Sessões, 10 de junho de 2022. 

 

 

Janete de Sá- PSB 

Deputada Estadual – PSB 

 

 

Em 13 de junho de 2022. 

 

_____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho  

Diretor de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 

ETL nº 357/2022 
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