
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: WENBIN & ZICONG LTDA ME 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 29.090.140/0001/80 
Endereço: Rua 4, nº 1053, Centro, Rio Claro - SP. 
Responsável Legal: Wenbin Zhen 
 
Auto de infração nº 3543907/829 e Termo multifuncional nº 3543907/528, de 27 de 
março de 2018 no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Estar em funcionamento com atividade de lanchonete sem realizar o cadastro nesta 

Vigilância Sanitária; 
2) Manter animal nas dependências da lanchonete; 
3) Armazenar alimentos de consumo pessoal, sem condições de uso, vencidos, junto 

com alimentos destinados ao comércio; 
4) Produzir salgados em condições sanitárias inadequadas; 
5) Manter objetos pessoais diversos espalhados pela cozinha e área de estocagem. 

 
Foram inutilizados aproximadamente 45 kilos de produtos cárneos diversos, sem 
condições de uso/vencidos e lacrados/interditados a máquina de frios (lacre 0001284) e 
cilindro de massas (lacre 0001208). 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 28/03/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 04/04/2018: O interessado realizou o cadastro junto à Vigilância Sanitária, sanando 
a infração descrita no item 1. Quanto às outras infrações, haverá acompanhamento por 
parte desta VISA. 
 

 
Razão Social: DORTA E SANTOS SUPERMERCADO LTDA - ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 14608976/0001-56 
Endereço: Rua Jacutinga nº 1470 – Jd. Olinda 
Responsável Legal: Lucia Helena Moreira dos Santos Dorta. 
 
Auto de infração nº 3543907/828 e Termo Multifuncional de inutilização de produtos nº 
3543907/525 de 27 de Março de 2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
 
1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Estar realizando atividade incondizente com o espaço do estabelecimento; 
3) Utilizar ingredientes sem a devida identificação, bem como apresentando-se 

alterados; 



4) Não obedecer os padrões de identidade, qualidade e segurança determinados pela 
legislação vigente; 

5) Expor a venda produtos fora do prazo de validade. 
Ficou determinado ainda a paralisação imediata da produção de salgados no local.  
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 27/03/2018 a interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para manifestar defesa. 
Em 05/04/2018 a interessada apresentou junto a esta VISA a defesa do Auto de 
Infração, onde alega estar tomando as providências cabíveis para sanar todas as 
irregularidades apontadas. Solicitou ainda um prazo de 30 dias para regularizar a parte 
de produção de salgados. 
Em 20/05/2018 retornamos ao estabelecimento e constatamos que as adequações 
solicitadas não foram cumpridas. Convocamos o interessado para reunião nesta VISA 
no dia 22/05/2018. 
Em 22/05/2018 os proprietários tomaram ciência do Auto de Imposição de Penalidade 
de Interdição Parcial nº 543 (paralisação da comercialização de salgados e de carnes 
temperadas) e terão 10 (dez) dias, a contar da data da ciência do Auto para interposição 
de recurso. 
 
 
Razão Social: MINIMERCADO CANHONI LTDA ME 
Ramo de Atividade: Minimercado 
CPF/CNPJ: 09242501/0001-59 
Endereço: Rua 6 A, 527 Vila Alema. 
Responsável Legal: Zilda Maria Cardoso Canhoni 
 
Auto de infração nº 3543907/808, de 08/02/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por: 1) Não realizar o controle de pragas e exames médicos; 2) Não manter os padrões 
de higiêne, qualidade e segurança definidos a partir de normas técnicas aprovadas pelo 
orgão competente; 3) Estar em situação irregular cadastral nesta Vigilancia Sanitária. 
 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 28/02/2018 a responsável protocolou nesta Vigilância Sanitária a defesa do auto de 
infração nº 3543907/808 com entrega da documentação pendente pela responsável Srª 
Zilda Maria: cópia do laudo de controle de pragas; exames médicos (hemograma e 
parasitológico) em procedência; guia do pagamento das taxas, em inspeção constatamos 
que o estabelecimento esta limpo e organizado, em boas condições de higiêne. 
Propomos pelo deferimento da licença de funcionamento após renovação 2018. Licença 
de funcionamento foi deferida em abril de 2018. 
 

 
Razão Social: CARLOS ANDRE DE SOUZA ME  
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Carnes 
CPF/CNPJ: 072999138-53 
Endereço: Rua 30, nº 481  Jardim Paulista 
Responsável Legal: Carlos Andre de Souza  
 



Auto de infração nº 3543907/819, de 09/03/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 

1) Estar o estabelecimento em pleno funcionamento sem licença dos Órgãos Sanitários 
competentes ou contrariando as normas legais vigentes;  

2) Não atender aos padrões de qualidade, identidade e segurança exigido para produtos 
de interesse à saúde;  

3) Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção à saúde e Boas Práticas 
aplicáveis; 

4) Comercializar produtos e fabricá-los sem a devida identificação; 
5) Fabricar e comercializar produtos carneos (linguiça, espetinhos) sem autorização e 

licença do S.I.M. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 09/03/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 28/03/2018: O interessado não apresentou defesa e foram lavrados Auto de 
imposição de penalidade número 3543907/529 e Notificação de recolhimento de multa 
número 3543907/125, tendo 30 dias para efetuar o pagamento. 
 
 
Razão Social: SILVA E BARBOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 60.437.647/0035-56 
Endereço: Rua 14 BE, n° 41, Bairro do Estádio, Rio Claro – SP. 
Responsável Legal: Nelson Lopes da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/833 e Auto de imposição de penalidade de inutilização nº 
532, de no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Incoreu em infração sanitária por expor á venda produtos alimenticíos fora da 
temperatura preconizada pela legislação em freezers mantido somente com gelo. 
Dispositivo legal infringido: Art 107, 110 ,122 anexos XI, XIX, XX da lei Estadual n° 
10083 de 23/09/1998, combinados com os artigos 24,31,34 da portaria CVS 05 de 
09/04/2013. 
 
ACOMPANHAMENTO:  
Em 12/04/2018: O interessado deu ciência do referido Auto de infração e terá 10 dias 
para manifestação. 
Em 18/04/2018: O interessado apresentou a defesa ao auto de infração, declarando a 
correção de imediato e inutilizando os produtos. A empresa declarou que não irá mais 
deixar os produtos perecíveis expostos na área de venda fora da temperatura ideal. 
Estaremos acompanhando as atividades do estabelecimento. 
 

 
Razão Social: FESTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação 
CPF/CNPJ: 975542840004-42 
Endereço: Rodovia Constantine Peruchi s/n Zona Rural 
Responsável Legal: Manoel Monteiro Junior 
 



Auto de imposição de penalidade cautelar nº 3543907/518, de no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Não atender os padrões de identidade, qualidade e segurança, deferidos a partir de 
Normas técnicas aprovadas pelo orgão competente, bem como não cumpriu com as 
normas de Boas práticas de fabricação e prestação de serviços. 
2) Manter área de Masseira em más condições de higiene. 
3) Permitir que cubas e equipamentos, pisos, superfíces e toda a produção permaneçam 
com acúmulo de sujidades e resíduos de massas por abandono de todos os funcionários 
durante a produção. 
4) Apresentar o depósito de matéria prima com ingredientes deteriorados, inclusive com 
fezes de roedores e gatos. 
5) Apresentar depósitos de produtos acabados com vãos nos portões, mercadorias 
expostas ao ataque de roedores e outras pragas. 
6) Não realizar controle de pragas recente e ter armazenados cerca de 2.000kg de 
biscoitos para o consumo. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 02/05/2018 : O intessado deu ciência do Auto e téra 10 dias para manifestação. 
 

 
Razão Social: LUIZ ANGELO CECCATO ME 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Carnes 
CPF/CNPJ: 57628547/0001-53 
Endereço: Rua 5, n°30 – Jardim Village 
Responsável Legal: Luiz Angelo Ceccato 
 
Auto de infração nº 3543907/ 830 de 02/04/2018, no qual incorreu em infração sanitária 

por: 
1) Estar em pleno funcionamento sem licença dos Órgãos Sanitários competentes ou 

contrariando as normas legais vigentes;  
2) Não atender aos padrões de qualidade, identidade e segurança exigido para produtos 

de interesse à saúde;  
3) Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção à saúde e Boas Práticas 

aplicáveis; 
4) Comercializar produtos e fabricá-los sem a devida identificação; 
5) Fabricar e comercializar produtos carneos (linguiças, espetinhos) sem autorização e 

licença do S.I.M. 
 
Termo multifuncional de 02/04/2018: Foram inutilizados 1.59 toneladas de produtos 
cárneos diversos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 02/04/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
O interessado não manifestou nenhuma defesa dentro do prazo estimado de 10 dias. 
Até o final do prazo previsto para o exercício do direito de defesa (10 dias) o infrator 
não se manifestou. Propomos pela imposição de penalidade de multa. Dispositivos 
infligidos: artigos 107, 110 e 112 incisos IV e VI, 122 incisos 1, IV, XI do código 
sanitário do estado de São Paulo em conjunto com a Portaria CVS 05 de 09/04/2013. 



Em 27/04/2018 foi protocolado nesta VISA: Renovação 2018; Laudo de desinsetização; 
Exames médicos (hemograma e parasitológico); o proprietário também certifica que não 
esta mais produzindo produtos cárneos. 
Em 03/05/2018 estivemos em fiscalização e retorno no local em conjunto com fiscal da 
Secretaria do Meio Ambiente, podemos averiguar que o local estava limpo, organizado, 
as estruturas físicas e os utensílios foram reformados e trocados. Estaremos em 
acompanhamento após liberação do órgão competente que realizou a interdição. 
 

 
Razão Social: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES 
S.A. 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 13574594/0081-70 
Endereço: Shopping Center Rio Claro 
Responsável Legal: Iuri de Araujo Miranda 
 
Auto de infração nº 3543907/ 832 de 03/04/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
1. Não entregar documentação exigida: exames médicos dos funcionários, laudo de 

desinsetização, laudo de limpeza do ar condicionado e renovações 2017 e 2018; 
2. Estar em pleno funcionaento sem licença do órgão competente e contrariando as leis 

vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 10/04/2018: A interessada deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 27/04/2018: Findo os 10 dias do Auto de Infração número 3543907/832, foram 
entregues: 1. Plano de manutenção, operação e controle para ar condicionado; 2. Laudo 
do controle de pragas; 3. ASOs dos funcionários. 
Em 03/05/2018: Transcorridos os 10 dias para defesa do Auto de Infração número 
3543907/832 não foram realizadas as renovações pendentes. Assim, o Auto de 
Imposição de Penalidade de advertência número 3543907/537 foi lavrado e a 
interessada terá 10 dias para interposição de recurso. 
 

 
Razão Social: ALBERTO MARTINS ROHRIG. 
Ramo de Atividade: Loja de conveniência. 
CPF/CNPJ: 13988208/0001-02 
Endereço: Avenida 8ª, n.180, Cidade Nova 
Responsável Legal: Alberto Martins Rohrig. 
 
Auto de infração n° 3543907/837, no qual incorreu infração sanitária por: 
1. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 

contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 16/04/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 



Em 27/04/2018: Findo os 10 dias do Auto de Infração número 3543907/837 não houve 
manifestação ou defesa do interessado. 
Em 03/05/2018: Transcorridos os 10 dias para defesa do Auto de Infração número 
3543907/837 não houve manifestação do interessado. Assim, foi lavrado o Auto de 
Imposição de Penalidade de advertência número 3543907/536. O interessado terá o 
prazo de 10 dias para interposição de recurso. 
 
 
Razão Social: ANA PAULA MARCHIORI RIO CLARO - EPP 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 05503250/0001-68 
Endereço: Avenida 76, n.331 – Jardim Village 
Responsável Legal: Ana Paula Marchiori Furquim de Camargo 
 
Auto de infração nº 3543907/827 de 23 de março de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1. Manipuladores de alimentos não seguirem os padrões de higiene pessoal e 
vestimenta; 
2. Não apresentar exames médicos dos manipuladores, laudo do controle de pragas e 
limpeza do ar condicionado; 
3. Manter produtos expostos a venda sem a devida identificação; 
4. Reincidência no descongelamento de carnes em temperatura ambiente; 
5. Manter botijão P13 na área interna; 
6. Não apresentar certificado do curso de boas práticas na manipulação de alimentos; 
7. Proibido a fabricação de produtos carneos sem autorização do S.I.M. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 23/03/2018: a interessada deu ciência no Auto e terá 10 dias para se manifestar. 
Em 06/04/2018: A proprietaria protocolou nesta VISA a defesa do auto de infração nº 
354390/827, com a seguinte documentação: Renovação 2018; Cópia do laudo de 
controle de pragas; Cópia do laudo de limpeza do ar condicionado; Exames médicos dos 
manipuladores de alimentos; Cópia do certificado do curso de boas práticas na 
manipulação de alimentos. 
Em vistoria sanitária podemos averiguar que o botijão P13 foi retirado da área de 
padaria, os produtos fabricados foram identificados e datados e a área de açougue estava 
limpa, os frangos estavam sendo descongelados em refrigeração. Todavia o 
manipulador de carnes estava com barba e as portas estavam abertas. Orientamos 
novamente e retornaremos para averiguar as boas praticas. 
Em 16/04/2018: Estivemos em retorno para acompanhar o auto de infração nº 
3543907/827 e podemos constatar em inspeção que o estabelecimento se encontrava 
conforme, todos os itens do Auto foram cumpridos e sanados. Licença liberada. 
 
 
Razão Social: ARMAZÉM RIO CLARO COM. DE BEBIDAS E CONEXOS 
LTDA. 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Bebidas 
CNPJ: 24.990.925/0001-95 
Endereço: Rua 14, 1009, Cidade Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Bruna Ap. Marone Dias. 
 



Auto de infração nº 3543907/813, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada na área de 
atendimento e vendas do estabelecimento, onde haviam produtos empilhados sem a 
placa do aviso de proibição quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de 
bebidas alcoólicas por menores de 18 anos e misturados com outros produtos não 
alcoólicos como refrigerantes, energéticos e outros. Ainda constatou-se, em 
acompanhamento às vendas efetuadas no período da inspeção que, o estabelecimento 
deixou de exigir a apresentação de documento oficial de identidade para comprovação 
de maioridade, mesmo quando o cliente aparentava ser muito jovem. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/526, de 23/03/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por expor à venda/comercialização bebidas 
alcoólicas dispostas de maneira conjunta em estantes ou locais com produtos não 
alcoólicos; a infração foi constatada na área de atendimento e vendas do 
estabelecimento, onde haviam produtos empilhados sem a placa do aviso de proibição 
quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 
18 anos e misturados com outros produtos não alcoólicos como refrigerantes, 
energéticos e outros. Ainda constatou-se, em acompanhamento às vendas efetuadas no 
período da inspeção que, o estabelecimento deixou de exigir a apresentação de 
documento oficial de identidade para comprovação de maioridade, mesmo quando o 
cliente aparentava ser muito jovem. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/124, de 23/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
O interessado apresentou defesa do Auto de Infração, a qual foi indeferida pela 
gerência. 
Em 23/03/2018: Foi entregue à interessada  o Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e a Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. A interessada recusou-se a assinar o termo sendo a ciência do 
documento dada por testemunha. 
Em 06/04/2018, foi protocolada a Defesa do Auto de Imposição de Penalidade nº 
3543907/526. 
Em 16/04/2018, a Defesa do Auto de Imposição de Penalidade (Modalidade Multa)  
nº3543907/526.  foi indeferida pela gerência.  
Em 17/04/2018, o interessado recusou-se a assinar a resposta da Defesa do Auto de 
Imposição de Penalidade (Modalidade Multa) nº 3543907/526. O documento foi 
entregue com a ciência dos fiscais e o interessado foi orientado para ir até a VISA e 
gerar o boleto do pagamento de multa, que poderá ser pago em até 30 dias a contar da 
data da ciência da entrega do documento, que foi no dia 17/04/2018. 
Em 26/04/2018, foi protocolada uma solicitação de parcelamento de multa em 10 
parcelas. Esta solicitação foi indeferida. 
 
 



Razão Social: ERIQUE PINTO DA SILVA 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 15.770.014/0001-61 
Endereço: Av. 10, nº 125- sala 3- centro, Rio Claro, São Paulo. 
Responsável Legal: Erique Pinto da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/825, de 21/03/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por:  
1) Estar em plena atividade sem o cadastro junto à Vigilância Sanitária. 
A empresa terá 10 dias para apresentar defesa. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 21/03/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 28/03/2018: O interessado deu entrada no cadastro junto a esta VISA. 
Em 23/04/2018: Propomos o encerramento e arquivamento do A.I. pois foi sanada 
irregularidade que gerou o mesmo. O interessado cadastrou-se nesta Vigilância 
Sanitária conforme processo administrativo nº 13704/18. 
 

 
Razão Social: JACKELINE RAMOS DE FREITAS 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 29.113.840/0001-40 
Endereço: Rua 2 nº 1439- Centro 
Responsável Legal: Jackeline Ramos de Freitas 
 
Auto de infração nº 3543907/810 lavrado em 23/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 1) Estar realizando atividade de restaurante sem o devido cadastramento 
junto à Vigilância Sanitária e Licença de Funcionamento. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 23/02/2018: A interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 09/03/2018 e 12/03/2018: Estivemos no local para acompanhamento do A.I. e nas 
duas datas, o estabelecimento encontrava-se fechado. Retornaremos em breve para nova 
vistoria. 
Em 24/04/2018: Propomos o arquivamento do processo, pois o mesmo encerrou as 
atividades no local. 
 

 
Razão Social: SANDRO DAMÁZIO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Mercearia 
CPF/CNPJ: 20.121.409/0001-73 
Endereço: Avenida 54 SE, nº 801 - Jardim Residencial Santa Eliza 
Responsável Legal: Sandro Damázio de Oliveira 
 



Auto de infração nº 3543907/807, de 08/02/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por: Não atender aos padrões de qualidade, identidade e segurança exigido para 
produtos de interesse à saúde; Expor à venda produtos sem origem certificada; 
Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção à saúde e Boas Práticas 
aplicáveis. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 08/02/2018 o interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 16/02/2018 o interessado apresentou Defesa do Auto de Infração, que foi indeferida 
pela gerência. 
Em 01/03/2018 o interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade nº 
3543907/516 e terá 10 dias para interposição de recurso. 
Decorridos os 10 dias da ciência do Auto de Imposição de Penalidade, o interessado não 
apresentou defesa do mesmo. 
 

 
Razão Social: VENTURA VENTURA LANCHONETE Ltda. 
Ramo de Atividade: Restaurante e Similares 
CNPJ: 02.492.355/0001-70 
Endereço: Avenida 6, nº 850, Mercado Municipal - Box 4 - Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Vivian Ventura 
 
Auto de Infração nº 3543907/854, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não afixar o aviso de proibição de prevenção ao consumo de álcool na infância e 
adolescência. 
 
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 3543907/520, de 22/03/2018, no qual 
incorreu em infração sanitária por não afixar o aviso de proibição de prevenção ao 
consumo de álcool na infância e adolescência. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/121, de 22/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
O interessado apresentou defesa do Auto de Infração, a qual foi indeferida pela 
gerência. 
Em 22/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
 
 
Razão Social: COVABRA SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 61.233.151/0009-31 
Endereço: Rua 8, nº 2248, Rio Claro - SP 



Responsável Legal: Cristiano Onofre Ferreira da Silva. 
 
Auto de infração nº 3543907/851, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos de forma distinta 
dos demais produtos expostos à venda. Foram constatadas bebidas alcoólicas ao lado de 
paletes com refrigerantes, banca de doces e geladeira de carnes com ilha de bebidas 
alcoólicas entre elas, refrigerantes e energéticos em geladeira aberta juntamente com 
cervejas, ponta de gôndola contendo panetones juntamente com bebidas alcoólicas 
diversas. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa nº 3543907/523 de 22/03/2018, no qual 
incorreu em infração sanitária por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou 
estandes específicos de forma distinta dos demais produtos expostos à venda. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/118, de 22/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
O interessado apresentou defesa do Auto de Infração, a qual foi indeferida pela 
gerência. 
Em 22/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0004-37 
Endereço: Avenida 32, nº 550, Vila Aparecida, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Rosangela Maria de Souza. 
 
Auto de infração nº 3543907/852, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não afixar o aviso de proibição do consumo de produtos fumígenos no interior da 
loja. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa nº 3543907/521, de 22/03/2018, no qual 
incorreu em infração sanitária por não afixar o aviso de proibição do consumo de 
produtos fumígenos no interior da loja. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/119, de 22/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 



Em 22/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
Em 08/05/2018: Foi cancelada a multa e no lugar foi aplicada uma advertência para o 
estabelecimento. 
 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0004-37 
Endereço: Avenida 32, nº 550, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Rosangela Maria de Souza. 
 
Auto de infração nº 3543907/853, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou estandes específicos, de forma distinta 
dos demais produtos expostos à venda (ilhas contendo cervejas e água mineral), por 
afixar o aviso de proibição de consumo de álcool na infância e adolescência em 
desacordo com o modelo definido no Decreto Estadual que regulamenta a Lei Estadual 
nº 14592/2011 (sinalização nas geladeiras com placas em tamanho reduzido e em alguns 
locais, sinalização não original). 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/522, de 22/03/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por não dispor as bebidas alcoólicas em locais ou 
estandes específicos, de forma distinta dos demais produtos expostos à venda (ilhas 
contendo cervejas e água mineral), por afixar o aviso de proibição de consumo de álcool 
na infância e adolescência em desacordo com o modelo definido no Decreto Estadual 
que regulamenta a Lei Estadual nº 14592/2011 (sinalização nas geladeiras com placas 
em tamanho reduzido e em alguns locais, sinalização não original). 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/120, de 22/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 22/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
 
 
Razão Social: ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CNPJ: 05.789.313/0002-75 
Endereço: Av. Visconde do Rio Claro, 2230, Vila do Rádio, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Edilaine Franciele de Lima Sartori. 
 
Auto de infração nº 3543907/811, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 



estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de 
entrada (área de ofertas) e nas extremidades dos corredores do setor de bebidas não 
alcoólicas (refrigerantes), onde haviam produtos empilhados sem a placa do aviso de 
proibição quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por 
menores de 18 anos. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/524, de 22/03/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por expor à venda/comercialização bebidas 
alcoólicas dispostas de maneira conjunta em estantes ou locais com produtos não 
alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de entrada (área de ofertas) e nas 
extremidades dos corredores do setor de bebidas não alcoólicas (refrigerantes), onde 
haviam produtos empilhados sem a placa do aviso de proibição quanto ao 
consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/122, de 22/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 22/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
 
 
Razão Social: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A. 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista 
CNPJ: 06.057.223/0307-55 
Endereço: Av. Tancredo Neves, 450, Jd. Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Aparecido Guilherme da Costa 
 
Auto de infração nº 3543907/812, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de 
entrada (área defronte aos caixas), onde haviam produtos em oferta empilhados e no 
corredor da área de exposição/venda de produtos não alcoólicos em prateleiras e paletes 
sem a separação adequada e, em alguns pontos, sem a placa do aviso de proibição 
quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 
18 anos. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/525, de 23/03/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por expor à venda/comercialização bebidas 
alcoólicas dispostas de maneira conjunta em estantes ou locais com produtos não 
alcoólicos; a infração foi constatada no corredor de entrada (área defronte aos caixas), 
onde haviam produtos em oferta empilhados e no corredor da área de exposição/venda 
de produtos não alcoólicos em prateleiras e paletes sem a separação adequada e, em 
alguns pontos, sem a placa do aviso de proibição quanto ao consumo/oferta/permissão 
de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. 



 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/123, de 23/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 23/03/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e na Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. 
 
 
Razão Social: MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios 
CPF/CNPJ: 03.453.835/0001-95 
Endereço: Rua 1, nº 2120-   Centro 
Responsável Legal: Maria Tereza dos Reis Massini 
 
Auto de infração nº 3543907/ 840, de 20/04/2018 e Termo multifuncional nº 
3543907/534 , no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Estar comercializando mel sem registro do produto junto aos órgãos competentes 

(SIM/SISP/SIF). 
Foram inutilizados 7 frascos mel com favo laranjeira 500 g; 3 frascos mel laranjeira 500 
g; 9  frascos mel laranjeira 1300 g embalado na chácara Rio Verde-Brotas e 6 frascos 
mel silvestre 1300 g embalado na chácara Rio Verde-Bebedouro.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/04/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: JULIA GUASTALI CESAR RIO CLARO EIRELI 
Ramo de Atividade: Minimercado 
CPF/CNPJ: 26.410.362/0001-44 
Endereço: Avenida 12, nº381 - Jardim Novo II 
Responsável Legal: Julia Guastali Cesar 
 
Auto de infração nº 3543907/ 842, de 26/04/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes; 
2. Não produzir produtos carneos sem a autorização do SIM. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 03/05/2018: A interessada deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
 
 
Razão Social: CATMAKE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLI - EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria. 



CPF/CNPJ: 26.389.467/0001-69 
Endereço: Rua 16 nº 1085 - Cidade Claret 
Responsável Legal: Ana Beatriz Cortez Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/805 lavrada em 02/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização 
junto ao órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Auto de infração nº 3543907/806 lavrada em 02/02/2018, por distribuir/disponibilizar 
ao consumo produtos irregulares, em desacordo com a legislação vigentes e normas 
técnicas, com risco ao consumidor, cujo rótulo está ilegível, para análise das 
informações pertinentes ao produto, como composição e indicações de uso. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: A interressada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 
Em 19/02/2018: Foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/514 de 
Advertência, com interdição dos produtos, suspensão de vendas, e proibição de 
propaganda, como medida cautelar. 
Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/514 de Advertência, lavrado em 
19/02/2018, por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
orgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento, da defesa impetrada pelo 
autuado referente aos Autos de Infração nº 3543907/805 e Auto de infração nº 
3543907/806, avaliadas em 16/02/2018, e com ressalva de que a empresa apresente 
cronograma de regularização perante esta Vigilância Sanitária. 
Em 02/03/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações pertinentes ao 
produto e à empresa para regularização. 
Em 19/03/18: A empresa apresentou contrato de prestação de serviços com a empresa 
terceirizada, responsável pela fabricação do produto, e documento de alteração de 
endereço,  estabelecendo-se no município de Mogi Mirim-SP. 
 

 
Razão Social: EDUARDO R. CRIVELLARI (STYLUS COSMÉTICOS) 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria  
CPF/CNPJ: 11.455.213/0001-24 
Endereço: Av.13 nº 1950 – Consolação 
Responsável Legal: Eduardo R. Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/804, lavrada em 02/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização 
junto ao órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 



Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/513 de Advertência, lavrado em 
19/02/2018, por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
orgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento, da defesa impetrada pelo 
autuado referente ao Auto de Infração nº 3543907/804, avaliado em 16/02/2018, com 
ressalva de que a empresa apresente cronograma de regularização perante esta 
Vigilância Sanitária. 
No dia 02/03/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações pertinentes ao 
produto e à empresa para regularização. 

 
 

O Gerente da Vigilância Sanitária, Sr. Agnaldo Pedro da Silva, respaldado 
pelo Art. 9º, 110, 122 Inc. XIX e XX da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998, torna 
público as ações desta Vigilância Sanitária. 
 
 


