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PROJETO DE LEI Nº 272/2022 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: 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. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 272/2022, de autoria da Exma. Deputada 

Janete de Sá, que tem por finalidade dispor 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. 

O procurador designado emitiu parecer pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Conforme destacado na manifestação do subscritor sobre a 

constitucionalidade da proposição, “vislumbra-se que a sua medida visa 

regulamentar e garantir a efetivação dos direitos consumeristas de obtenção de 

informações claras, coesas e completas acerca dos profissionais responsáveis e 

que os serviços estão aptos e aprovados conforme a expedição de alvarás 

respectivos. Ao assim pretender, a proposição legislativa ora em apreço, passou a 
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integrar o acervo legislativo que almeja atender o direito dos consumidores de 

serviço, nos termos da obrigação estatal expressa no artigo 24, inciso V e VIII, da 

Constituição Federal.” 

Prosseguiu o eminente parecerista, “Além disso, a matéria possui amparo 

na Lei n° 8078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 31 que 

dispõe que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras e precisas (...) o Projeto em análise está em 

congruência com o artigo 4º do CDC, que prevê o direito à informação do 

consumidor dos produtos e serviços oferecidos pelo fornecedor, transpassado como 

‘’transparência’’, bem como com o artigo 6º, inciso III, do próprio CDC” 

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA, nos termos 

exarados. 

Vitória, 28 de junho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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