
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: ARP ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI ME. 
 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 26.214.099/0001-18 
Endereço: Avenida 1, nº 464 – Centro- Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Marcio José Rossit 
 
Auto de infração nº 3543907/747 de 07 de junho de 2017 no qual incorreu em infração 
sanitária por: 

1) Estar em funcionamento sem o cadastro junto à Vigilância Sanitária; 
2) Estar realizando manipulação de alimentos em área física inadequada para a 

atividade. 
 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 07/06/2017: o interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 19/06/2017: o interessado apresentou defesa onde solicitou um prazo de 90 dias 
para conclusão das pendências que geraram o A.I. acima. Propusemos o deferimento da 
mesma. 
Em 18/10/2017: estivemos no local para acompanhamento do A.I. o interessado foi 
notificado sob nº 585 a comparecer à Vigilância Sanitária em 18/10/17 para verificar a 
situação cadastral da empresa e terá dez dias para cumprimento da mesma. 
Em 08/03/2018: propomos o encerramento do processo, pois o interessado sanou as 
irregularidades de geraram o A.I, realizando o cadastro junto à VISA, em 21/02/18  e 
adequação da área física. 
 
______________________________________________________________________ 
 
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. 
 



 
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 higiene, 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: 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: JORGE LUIZ GERMANO FILHO 
Ramo de Atividade: Cabeleireiro. 
CPF/CNPJ: 23386607/0001-57. 
Endereço: Av: 16, nº 1552 – Jardim São Paulo – Rio Claro – SP. 



Responsável Legal: Jorge Luiz Germano Filho. 
 
Auto de infração nº 3543907/814 de 06 de março de 2018 no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Estar o estabelecimento em pleno funcionamento sem licença dos Órgãos Sanitários 

competentes; 
2) Obstar, retardar ou dificultar a ação fiscalizadora da Autoridade Sanitária 

competente, no exercício de suas funções. 
 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/03/2018 foi protocolado pelo Escritório Objetivo uma declaração que o 
estabelecimento somente trabalha com portas fechadas. 
Em 10/04/2018 foi realizado inspeção no estabelecimento, sendo cumpridos os itens do 
Auto de Infração e com isso propomos o cancelamento do mesmo. 
 
 
Razão Social: ROSANGELA PESSOA – ME 
Ramo de Atividade: Cabeleireira. 
CPF/CNPJ: 10970320/0001-28. 
Endereço: Av: 16, nº 1552 – Jardim São Paulo – Rio Claro – SP. 
Responsável Legal: Rosangela Pessoa – ME. 
 
Auto de infração nº 3543907/816 de 06 de março de 2018 no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Estar o estabelecimento em pleno funcionamento sem licença dos Órgãos Sanitários 

competentes; 
2) Obstar, retardar ou dificultar a ação fiscalizadora da Autoridade Sanitária 

competente, no exercício de suas funções. 
 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/03/2018 foi protocolado declaração que o estabelecimento somente trabalha com 
portas fechadas. 
Em 10/04/2018 foi realizado inspeção no estabelecimento, sendo cumpridos os itens do 
Auto de Infração e com isso propomos o cancelamento do mesmo. 
 
 
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 e Termo Multifuncional nº 

3543907/521, de 09/03/2018, nos quais 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 cárneos (linguiça e espetinhos) sem autorização e 
licença do S.I.M. 
Foram inutilizados: 6.01 kg de linguiça calabresa artesanal, 17.7 kg de linguiça 
artesanal, 6.03 kg de espetinho de carne, 5.7 kg de espetinho de frango, 10.5 kg de 
nassa para linguiça, 2.7 kg de queijo sem identificação, 39.5 kg de carnes diversas 
sem identificação, 1.2 kg de caldo de mocotó, 2 kg de chouriço, 8.3 kg de frango, 
4.6 kg de frango temperado, 5.3 kg de salgadinhos Le Pastine fora da validade, 15.1 
kg de carne salgada. Totalizando 125 kg de produtos impróprios para o consumo. 

 
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 nº 3543907/529 e Notificação de recolhimento de multa nº 
3543907/125, tendo 30 dias para efetuar o pagamento. 
 

 
Razão Social: MARCELO ANTÔNIO PAVÃO ME 
Ramo de Atividade: Fabricação de outros pordutos alimentícios não especificados 
anteriormente 
CPF/CNPJ: 62.402.300./0001-54 
Endereço: Av 53 , nº 1220 Jardim Kennedy 
Responsável Legal: Marcelo Antônio Pavão 
 
Auto de infração nº 3543907/815, no dia 07 de março de 2018 , no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Apresentar o Manual de Boas Práticas com informações insuficientes, sem 

comprovar o treinamento de funcionários, sem comprovação de qualificação dos 
fornecedores, sem comprovação de calibração, sem comprovação de rastreabilidade 
dos produtos, ou seja, um manual que não se comprova os procedimentos; 

2) Necessidade de identificação específica de cada área da empresa; 
3) Sistema de exaustão que não é acionado automaticamente; 
4) Prateleiras de madeira no estoque de embalagem; 
5) Luminárias sem proteção; 
6) Ausência de Mapa de Risco; 
7) Pisos com avarias no andar superior. 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 07/03/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: SUPER VAREJÃO HORTIFRUTIGRANJEIRO REAL DE RIO 
CLARO LTDA 
Ramo de Atividade:Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Pred. Prod.Alim. 
- Supermercados  
CPF/CNPJ:69.070.639/0001-40 
Endereço: Av. 05,  nº 44/ Centro  
Responsável Legal: Vicente Alves Las Casas 
 
Auto de infração nº 3543907/822 e Termo Multifuncional nº 3543907/523, no qual 
incorreu em infração sanitária por: 



1) Estar comercializando mel com nº de registro do SIF falsificado. Foram inutilizados 
16 vidros de mel de 720 gramas da marca Kelly. 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 12/03/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 16/03/2018: O interessado protocolou nesta VISA, a defesa do auto, 
comprometendo-se a não comercializar mais o produto “Mel Kelly” que trata-se de 
alimento de origem animal, com número de SIF falsificado.  
Em 20/03/2018: A defesa do Auto de Infração foi deferida e o auto de infração 
cancelado. 
Em 22/03/2018: O processo foi encaminhado para arquivo. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
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 órgãos. 
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 interessada 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 órgãos. 
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 protocolou um cronograma de adequações para o 
estabelecimento perante à Vigilância Sanitária e outros órgãos. 
Em 12/03/2018: A Responsável Legal deu ciência no Deferimento dos prazos 
apresentados no cronograma, para a empresa CATMAKE - Distribuidora, a qual será 
acompanhada; porém deve ainda apresentar o contrato de prestação de serviços entre as 
partes (Fabricante/Distribuidora) e quais as medidas apontadas nos Autos de Infração 
serão tomadas para o recolhimento dos produtos expostos no mercado, com os rótulos 
irregulares, no prazo de 10 dias. 
 
______________________________________________________________________ 



 
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 órgãos. 
 
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. 
Em 19/02/2018: Foi lavrado Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/513 de 
Advertência por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
órgão de Vigilância Sanitária e demais órgãos. 
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. 
Em 02/03/2018: A empresa protocolou um cronograma de adequações para o 
estabelecimento perante à Vigilância Sanitária e outros órgãos. 
Em 12/03/2018: A empresa deu ciência no Deferimento dos prazos apresentados através 
de cronograma para regularização do estabelecimento, o qual será acompanhado. 
 

 
Razão Social: MM DONA BIBI IND. DE COMÉRCIO DE ESMALTES 
Ramo de Atividade: Fabricação de Cosméticos, produtos de perfumaria e Higiene 
Pessoal 
CPF/CNPJ: 24.341.038/0001-96 
Endereço: Rua 19,  nº 3959  Parque Universitário 
Responsável Legal: Daniele Jesus Di Mauro 
 
Auto de infração nº 3543907/818, de 07/03/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por:  
1) Funcionar empresa da área de interesse à saúde, sem Licença Sanitária, e por 
distribuir/disponibilizar ao consumo produtos sem Conformidade/Regularização junto 
aos órgãos de Vigilância Sanitária Municipal/Estadual/Federal e em desacordo com a 
legislação vigentes e normas técnicas e de Boas Práticas. 
2) Deverá retirar o produto do mercado, de todas as unidades disponíveis para venda, 
paralisar a produção e distribuição dos produtos, e atividades da empresa até completa 
regularização. 
A empresa terá 10 dias para apresentar defesa. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 16/03/2018: A empresa apresentou defesa, com medidas de paralisação da 
fabricação e distribuição dos produtos; e recolhimento dos produtos disponiveis no 
mercado. Solicitou de prazo de 90 dias para adequação da empresa. 



Em 27/03/2018: A empresa deu ciência no deferimento do prazo solicitado, com 
ressalva que apresente além dos documentos de regularização; relatório e Notas Fiscais 
correspondentes ao processo de comunicação de clientes; recolhimento e segregação 
dos produtos. 
 

 
Razão Social: JJR PIZZARIA RIO CLARO LTDA ME 
Ramo de Atividade: Fornecimento de alimentos preponderantemente para consumo 
domiciliar. 
CPF/CNPJ: 27.217.806/0001-92 
Endereço: Rua 6, nº 3059, Santana, Rio Claro, São Paulo. 
Responsável Legal: Juliana Henrique Oliveira 
 
Auto de infração nº 3543907/823, de 14/03/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por:  
1) Estar em plena atividade sem o cadastro junto à Vigilância Sanitária. 
 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 14/03/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 16/03/2018: O interessado entrou com cadastro do estabelecimento nesta VISA, 
conforme processo administrativo nº 12156/2018, com isso propomos o cancelamento 
do auto. 
 

 
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. 
 

 
Razão Social: FLADIMIR JOSÉ REBUSTINI 04280450811 
Ramo de Atividade: Rotisserie 
CPF/CNPJ: 24.523.096/0001-30 
Endereço: Rua 06, nº 3110 Alto do Santana  
Responsável Legal: Fladimir José Rebustini 



 
Auto de infração nº 3543907/826, Auto de imposição de penalidade nº 3543907/528, no 
qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Expor à venda produto sem procedência e data de validade, sem validade e sem SIF e 
com características organolépticas já alteradas (presença de bolores e coloração 
alterada. 
Termo Mutlifuncional nº3543907/524: foram inutilizados 12,1 kg de queijo minas 
impróprio para o consumo humano. 
 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 22/03/2018: O prorietário deu ciencia dos Autos e terá 10 dias para apresentar 
manifestação. 
 

 
Razão Social: CONFEITARIA E PANIFICADORA PÃO DE OURO LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos de panificação industrial 
CPF/CNPJ: 56.401.250/0001-98 
Endereço: Rua 9 A, nº 40 - Vila Indáia 
Responsável Legal: Vicente Fernandes da Fonseca 
 
Auto de Infração nº 3543907/781 e Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 
3543907/399, no dia 30 de outubro de 2017, no qual incorreu em Infração Sanitária por: 
1) Falta de higienização em toda ádea de manipulação;  
2) Manipuladores com barba; 
3) Alimentos armazenados diretamente no chão da câmara fria; 
4) Falta de manutenção nos equipamentos (câmara fria toda enferrujada); 
5) Utilização de panos de algodão na área de produção; 
6) Manter paredes com infintração e bolores; 
7) Local sem supervisão de técnico responsável; 
8) Uso de instrumentos de madeira para retirar massa da modeladora; 
9) Produtos sem data de fabricação e validade; 
10) Usar plásticos sujos para cobrir massas; 
11) Manter entulhos na frente da empresa. 
  
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição de Equipamentos nº 3543907/527, no 
dia 16 de março de 2018, no qual incorreu em Infração Sanitária por: 
1) Falta de higienização em toda área de manipulação;  
2) Manipuladores com barba; 
3) Câmara fria enferrujada; 
4) Manter paredes com infiltração e bolores; 
5) Utilização de panos muito sujos na manipulação dos pães; 
6) Vender pães congelados sem possuir rotulagem, autorização dos órgãos competentes 
e não ter veículo refrigerado e adequado para o transporte de congelados; 
7) Manter vassouras e rodos dentro da área de produção; 
8) Manter equipamentos em péssimas condições de higiene; 
9) Não seguir operações de hifienização de instalações, equipamentos , móveis e 
utensílios. 
Dispositivos infrigidos: Art 39, 86, 110, 112 inciso V, 122 inciso XI, XIX e XX da Lei 
Estadual nº 10083 de 23 de Setembro de 1998, combinados com a Resolução RDC 275 
de 21/10/2002. 



 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 30/10/2017: o interessado deu ciência nos Autos e terá 10 dias para se manifestar. 
Em 30/11/2017: em visita, foi conferido que ainda faltava algumas providências a serem 
tomadas. O interessado foi notificado a comparecer nesta VISA.  
O interessado compareceu à esta VISA e se comprometeu a construir um cômodo para 
armazenar os “utensílios reservas”. Foi orientado ao mesmo que utilize termobox (ao 
invés de caixas de isopor) e ainda reforçado a necessidade de se ter uma pessoa 
responsável por acompanhar a produção. 
Em 16/03/2018: A interessada deu ciência da interdição dos equipamentos e terá 10 dias 
para manifestação. 
Em 21/03/2018: Após criteriosa limpeza do estabelecimento os equipamerntos foram 
desinterditados e a empresa estará sob acomapnhamento desta VISA. 
 
 
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 proprietária 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 (hemograma e parasitológico); 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 práticas. 
Em 16/04/2018: Estivemos em retorno para acompanhar o auto de infração nº 
3543907/827 e pudemos constatar em inspeção que o estabelecimento se encontrava 
conforme, todos os itens do Auto foram cumpridos e sanados. 
 
______________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 
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: 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. 
 
 
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.  
 
 
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, São Paulo. 
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. 
 

 
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. 
 
 
Razão Social: CATMAKE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELI EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Atcadista de Cosméticos 
CPF/CNPJ: 26.389.467/0001-72 
Endereço: Rua 16 nº1085 – Cidade Claret 
 
Termo Multifuncional nº3543907/518 de 05/03/2018 de liberação de produto 
interditado. 
1) O produto será liberado pois será devolvido ao fabricante. A empresa deverá 

apresentar a nota fiscal de devolução na Vigilância Sanitária. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 05/03/2018 o interessado tomou ciência e irá encaminhar a nota de devolução. 
 
 

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. 
 


