
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: RONALDO PETRUCELLI 
Ramo de Atividade: Depósito de Bebidas e Bar 
CPF/CNPJ: 27.468.017/0001-24 
Endereço: Rua 5, nº 440, Novo Wenzel, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Ronaldo Petrucelli 
 
Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/546 de Interdição de 08 de Junho de 
2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1-Manter em funcionamento estabelecimento com atividade de interesse à saúde, sem 
Licença da Vigilância Sanitária e dos outros órgãos competentes do município, em 
desacordo com a Lei 10.083 de 23/09/1998 - Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 08/06/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e terá 10 dias para manifestação. 
Em 04/07/2018: Findo o prazo de defesa ao infrator, o mesmo não se manifestou e, após 
chegar ao conhecimento desta Autoridade Sanitária, que o estabelecimento havia 
voltado a funcionar sem autorização foi lavrado Auto de Infração nº 3543907/871, de 
04/07/2018, no qual incorreu em Infração Sanitária por: retirar/romper selo de 
interdição colocado pela Autoridade Sanitária competente; manter em funcionamento 
estabelecimento comercial de interesse à saúde sem possuir Licença de Funcionamento 
da Vigilância Sanitária deste município e Autorização/Alvará dos demais órgãos 
municipais envolvidos na regularização/legalização do estabelecimento supracitado, 
desobedecer a determinação da Autoridade Sanitária do município. 
Em 04/07/2018: Foi lavrado Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/558, de 
04/07/2018, com Imposição de Penalidade de Multa no valor de 150 UFESP, em 
valores atuais, por incorrer nas infrações citadas no Auto de Infração nº 3543907/871 de 
04/07/2018. 
Em 20/07/2018: O interessado apresentou defesa alegando haver equívocos que não 
retratam a realidade dos fatos, ou seja a não retirada do selo de interdição e a falta de 
apresentação de Alvarás e Inscrições. 
 

 
Razão Social: PAMELA CRISTINA SILVA NUNES 
Ramo de Atividade: Comércio varejista em mercadoria em geral 
CPF/CNPJ: 18337768/0001-10 
Endereço: Rua 14, n°269, Bairro do Estádio, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Pamela Cristina Silva Nunes 



 
Auto de Infração nº 3543907/868, de 21 de junho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Comercializar gelo com o CNPJ 25.200.628/0001-61, cuja razão social é Gelo Certo 
Fabricação e Comércio de Gelo LTDA cuja a situação cadastral é "baixado" e extinta 
por encerramento voluntário, o que caracteriza empresa inexistente. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 28/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 12/07/2018: Estivemos no local para acompanhamento do auto e não verificamos a 
comercialização do produto acima citado, por parte da empresa. Propomos o 
encerramento do processo. 
 

 
Razão Social: ALEXANDRE ALTOMAR CIA LTDA 
Ramo de Atividade: Indústria de Salgados  
CPF/CNPJ: 038837880001-10 
Endereço: Av P 29, n° 57, Vila Paulista, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Alexandre Altomar  
 
Auto de Infração nº 3543907/865, de 11 de junho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por:  
1) Despejo inadequado de esgoto; 
2) Despejo inadequado de resíduos sólidos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 12/06/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 21/06/2018: Foi protocolado documento informando as ações corretivas adotadas 
pela empresa de modo a sanar o problema. 
Em 02/07/2018: Estivemos no local e verificamos que houve ligação à rede coletora de 
esgoto de parte da fábrica. Estamos aguardando cronograma de obras para conclusão. 
 

 
Razão Social: RC CORDEIRO ALIMENTOS ARTESANAIS 
Ramo de Atividade: Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar  
CPF/CNPJ: 29918629/0001-05 
Endereço: Estrada dos Costas, 1609, Jardim Residencial das Palmeiras, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Rodrigo Carvalho Cordeiro 
 
Auto de Infração nº 3543907/872, de 11 de julho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão 
competente, contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 



Em 11/07/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
Em 18/07/2018: O interessado protocolou nesta Vigilância Sanitária pedido de 
prrorrogação de prazo por mais 60 dias para realizar o cadastro. Foram deferidos 30 dias 
de prorrogação. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: PANIFICADORA FAZENDA DE RIO CLARO LTDA EPP 
Ramo de Atividade: Padaria 
CPF/CNPJ: 01.484.420/0001-53 
Endereço: Rua 3A, nº348, Vila Alemã, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Caroline de Siqueira Pais 
 
Auto de Infração nº 3543907/857, de 11/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
 
1. Desobedecer ou ignorar o disposto na legislação vigente, destinada a preservação da 
saúde; 
2. Estar em funcionamento contrariando as normas legais vigentes; 
3. Expor à venda alimento sem padrão de identidade, qualidade e segurança inclusive 
sem prazo de validade (salgados expostos a temperatura ambiente) exigidos pela 
legislação; 
4. Utilizar utensílio inadequado na manipulação de alimentos (gilete); 
5. Obstruir passeio público com máquina de assados em desacordo com a legislação 
municipal vigente; 
6. Fazer funcionar equipamento inadequado e em precárias condições de funcionamento 
(máquina de assados e câmara fria); 
7. Apresentar antecedentes e circunstâncias agravantes; 
8. Não tomar providências para sanar as infrações; 
9. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias. 
Após ciência, a interessada terá 10 dias para apresentar defesa ou impugnação do auto 
de infração. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 06/07/2018: foi protocolado junto a esta VISA uma defesa onde a interessada alega 
ter sanado todos os itens que culminaram no Auto de Infração. A mesma foi indeferida, 
pois no retorno foram inutilizados produtos impróprios para o consumo. 
Em 11/07/2018: foi lavrado a Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/127 no 
valor de R$5.140,00 (cinco mil cento e quarenta reais). A interessada deu ciência na 
mesma data e terá 30 dias para retirar o boleto para pagamento da multa. 
 

 
Razão Social: GERUZA RODRIGUES DE SIQUEIRA FEITOSA - ME 



Ramo de Atividade: PADARIA E MERCEARIA 
CPF/CNPJ: 14.280.019/0001-43 
Endereço: Av. M-17 A, n. 792 – Jd. Cheverzon – Rio Claro - SP. 
Responsável Legal: Geruza Rodrigues de Siqueira Feitosa  
 
Auto de Infração nº 3543907/479, de 11/06/2018, no qual incorreu em Infração 
Sanitária por: 
1. Manter em funcionamento/atividade estabelecimento comercial de produtos 
alimentícios sem possuir Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária e em 
condições insatisfatórias de higiene e organização, diverso ao que preconizam as 
normas de boas práticas e a legislação em vigor, constituindo risco à saúde do 
consumidor. 
Dispositivo legal infringido: Artigos 115 e 122 Inciso I da Lei Estadual n° 10083 de 23 
de setembro de 1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 13/06/2018: O interessado protocolou nesta Vigilância parte dos documentos 
pendentes e apresentou solicitação de prazo para a completa regularização  do 
estabelecimento e solicitou reinspeção do estabelecimento para avaliação de 
desinterdição afirmando que todas as adequações físicas determinadas para o local 
foram executadas. 
Em 10/07/2018: Realizamos a reinspeção do local e verificamos que todos os itens que 
culminaram no Auto de Infração foram sanados. Toda a documentação foi apresentada e 
se apresentava válida. Entendemos que o local se apresenta ápto para desenvolver suas 
atividades. Assim, o Auto de Infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: DROGAL FARMACÊUTICA LTDA  
Ramo de Atividade: Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação 
CPF/CNPJ: 54.375.647/0111-61 
Endereço: Rua 14, nº 1.512, Santa Cruz, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Marcelo Delfini Cançado 
 
Auto de Infração nº 3543907/870, de 05/07/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: Estar comercializando medicamentos manipulados através da captação de receitas 
com prescrições magistrais/oficinais e realizando a intermediação entre empresas, cuja 
matriz (farmácia de manipulação) está estabelecida no município de Piracicaba-SP, e 
por expor à venda fórmulas que contenham substâncias anorexígenas: Anfepramona, 
Femproporex e/ou Mazindol; cujos insumos ainda não possuem registro na ANVISA 
atualmente. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 05/07/2018: O interessado deu ciência no Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 



Em 13/07/2018: A empresa protocolou defesa, com apresentação de liminar favorável à 
Drogal Farmacêutica Ltda, de Piracicaba/SP (Matriz), a qual será avaliada pelo Jurídico 
da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. 
Em 23/07/2018: A empresa deu ciência no Indeferimento da defesa, de acordo com a 
sentença favorável, emitida pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro/SP, 
corroborando para o amparo da decisão em proibir a comercialização, prescrição e 
dispensação de medicamentos que contenham as substâncias Anfepramona, 
Femproporex, e Mazindol e seus sais isômeros, bem como intermediá-los. 
Em 27/07/2018: Foi apresentada declaração informando que a empresa acatou o Auto 
de Infração, no que concerne a suspensão da venda e captação de receitas contendo os 
medicamentos supracitados. 
No que tange a legalidade do ato da empresa manipuladora de mesma razão social, em 
ter a atividade de produção centralizada em uma única unidade e intermediada entre as 
filiais da mesma empresa, das demais fórmulas, a empresa está amparada judicialmente 
através do mandato de segurança proferida no processo 2009.34.00.035349-1, pela 
Anvisa.  Assim sendo o Auto de Infração será arquivado. 
 

 
Razão Social: ALEX HUSSINI 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 13.453.313/0001-47 
Endereço: Rua 03, 1595 - Centro, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Alex Hussini 
 
Auto de Infração nº 3543907/ 873, de 12 de julho de 2018 no qual incorreu em infração 
sanitária por:  
1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Descumprir atos emanados das autorizades sanitárias. 
 
ACOMPANHAMENTO:  
Em 12/07/2018: A responsável pelo estabelecimento, Srª Telma, deu ciência ao Auto de 
Infração nº 3543907/873. O estabelecimento tem 10 dias úteis a contar desta data para 
apresentar defesa pertinente.    
Em 20/07/2018: Foi protocolado nesta VISA a defesa do auto de infração nº 3543907/ 
873 com documento de inclusão no cartão CNPJ para CNAE de restaurante.  Foi 
protocolado processo novo. Nada consta que abone as atividades do estabelecimento. 
 

 
Razão Social: META BIO INDÚSTRIAL LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos para saúde / Correlatos 
CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 
Endereço: Avenida 37 n°1907 – Bairro do Estádio 
Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/128, de 16/07/2018 no qual incorreu 
em infração sanitária por: 



Alterar especificação da matéria prima utilizada para fabricação do produto Âncora com 
aplicador descartável MetaBio, MS80034760032 (conforme A.I.3543907/620 de 
04/12/2015; encerrar a ação de campo “Âncora 2015” com resultado insatisfatório, 
contrariando o que preconizam as Normas Técnicas e de Boas Praticas aplicáveis e 
legislação. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 18/07/2018: Foi dado ciência. 
 

 
Razão Social: CLÍNICA DE REPOUSO CANTINHO DO BEM ESTAR LTDA ME 
Ramo de Atividade: Instituição de Longa Permanência para Idosos 
CPF/CNPJ: 17.772.818/0001-25 
Endereço: Av 04, nº1546 – Cidade Claret 
Responsável Legal: Vagner Ansanelo 
 
Auto de infração nº 3543907/850, de 08/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
1) Estar funcionado sem licença dos órgãos competentes (aprovação de projeto 

arquitetônico – Alvará de Utilização; Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros; 
Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária); 

2) Manipula produtos interesse à saúde sem padrões de identidade e, qualidade e 
segurança; 

3) Transgredir normas legais destinadas a proteção à saúde; 
4) Desobedecer ou ignorar o disposto nas normas legais relacionadas à saúde; 
5) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias usando à promoção, prevenção 

e proteção à saúde. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 11/06/2018: O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 21/06/2018: O interessado protocolou nesta VISA a defesa do Auto de Infração, 
sendo determinados prazos para adequações. 
 

 
Razão Social: CÉLIA DE SOUZA CARDOZO - ME 
Ramo de Atividade: Padaria com predominância de produção própria. 
CPF/CNPJ: 13.605.207/0001-31 
Endereço: Av. 8A nº 836- Cidade Nova. 
Responsável Legal: Célia de Souza Cardozo.  
 
Auto de infração nº 3543907/877, de 24 de Julho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Desobedecer ou não observar o disposto na norma vigente; 
2) Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias, visando a aplicação da 
legislação; 



3) Não obedecer aos padrões de identidade, qualidade e segurança alimentar 
estabelecidos em norma vigente (não telar aberturas da cozinha e área de produção, 
utilizar panos de algodão, não manter limpeza geral do estabelecimento, não apresentar 
cópia do curso de boas práticas, não manter alimentos em temperatura adequada para o 
consumo); 
4) Estar em pleno funcionamento sem licença dos órgãos competentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/07/2018: A interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 
defesa. 
 

 
Razão Social: ADRIANO ANDRÉ DE MELLO ME 
Ramo de Atividade: padaria com predominância de produção própria. 
CPF/CNPJ: 11.259.684/0001-67 
Endereço: Rua 9A nº 2148 - Vila Cristina, Rio Claro -SP 
Responsável Legal: Adriano André de Mello 
 
Auto de infração nº 3543907/879, de 24 de julho de 2018 , no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Desobedecer ou não observar o disposto na norma vigente; 
2) Descumprir atos emanados pelas autoridades sanitárias, visando a aplicação da 
legislação; 
3) Não obedecer aos padrões de identidade, qualidade e segurança alimentar 
estabelecidos em norma vigente (não retirar objetos em desuso da área de manipulação, 
manter a área de produção desorganizada e não manter as condições de higiene, não 
apresentar documentação solicitada em vistoria, não telar os vãos /aberturas da área de 
manipulação, não realizar a manutenção das lixeiras com pedal, utilizar instrumento 
inadequado para realizar o corte de pães, manter porta da área de manipulação sempre 
aberta); 
4) Estar em funcionamento sem licença dos órgãos competentes.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/07/2018 o interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias ara manifestar sua 
defesa. 
Em 31/07/2018 o interessado protocolou junto a esta VISA uma defesa onde alega que 
todos os itens que culminaram na aplicação do Auto de Infração estão em fase de 
finalização, de modo que retornaremos ao local para verificar tais itens.  
 

 
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, Rio Claro -SP 
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. 
Em 26/07/2018, após a desinterdição do estabelecimento, retornamos ao mesmo e 
verificamos que o local estava em boas condições de organização e higiene, o 
manipulador estava devidamente uniformizado e barbeado, a camara fria estava 
organizada, os produtos carneos estavam devidamente embalados e possuiam 
procedência. No entanto notificamos o interessado a apresentar nesta Vigilância 
Sanitária cópia do laudo do controle de pragas e cópia do certificado do curso de boas 
práticas. 
Em 06/08/2018 o interessado protocolou nesta Vigilância Sanitária os documentos 
pendentes e, portanto, está apto para o funcionamento. Assim o auto de infração foi 
arquivado. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: INSTITUTO DO RIM DE RIO CLARO S/C LTDA 
Ramo de Atividade: Hemodiálise 
CPF/CNPJ: 00.687.671/0001-72 
Endereço: Av.15, 355 - Centro 



Responsável Legal: Sidney Portilho do Nascimento  
 
Auto de Infração nº 3543907/901 de 31 de julho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por:  
Apresentar água de hemodiálise em desacordo com a legislação em vigor por apresentar 
endotoxinas bacterianas acima do valor máximo permitido. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 31/07/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
 

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. 
 


