
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 

Razão Social: Q JÓIA LANCHONETE LTDA ME 
Ramo de Atividade:  Lanchonete 

CPF/CNPJ: 02 116 658/0001-99 

Endereço: Rua 2 nº 1132 – Centro 

Responsável Legal: Carlos Eduardo Ribeiro 

 

Auto de infração nº 3543907/702 de 27 setembro de 2016, no qual incorreu em infração 

sanitária por: 

1) Manter abertura de janelas e portas da área de produção e estoque, sem telas; 

2) Ausência de coifa com motor na área de produção; 

3) Manipuladora de alimentos ultilizando bijouterias durante a realização de suas 

atividades na cozinha.  

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 29/09/2016: O interessado deu ciência deste Auto de infração e terá 10 dias para 

manifestação. 

Em 11/10/2016: O interessado apresentou cronograma para sanar irregularidades que 

geraram o A.I. 

Em 16/12/2016: Estivemos no local verificamos que os itens 1 e 3 foram sanados, sendo 

que o item 2 ficou pendente e a coifa com motor na área de produção não foi instalada. 

Em 16/12/2016: Foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de Advertência sob nº 

3543907/464. 

Em 21/12/2016: O interessado deu ciência ao A.I. Penalidade de Advertência e terá dez 

dias para apresentar defesa. 

Em 20/02/2017: O interessado sanou todas as irregularidades que geraram A.I. e A.I. 

Penalidade de Advertência nº 3543907/464, com isso encerramos o processo e 

encaminhamos para arquivamento. 

 

 
Razão Social: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ramo de Atividade: Serviço de Vacinação e Imunização Humana. 
CPF/CNPJ: 00.955.107/0001-93 

Endereço: Avenida 02 nº238 - Centro 

Representante Legal: Djair Claudio Francisco 

 

Auto de infração nº 3543907/713, no qual incorreu em infração sanitária por: 

1. Apresentar imunobiológicos sem condições de uso, por ficarem sem refrigeração por 

um longo periodo de tempo. 

 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2017 o interessado deu ciência no Auto de Infração.  



Em 02/02/2017 foi lavrado o A.I. Penalidade nº 3543907/466 de apreensão e 

inutilização dos imunobiológicos. 

Em 02/02/2017 foi lavrado Termo Multifuncional nº 3543907/429 sendo descartados 22 

mil doses de imunobiológiocos: VIP, DTP, pentavalente, triplice viral, varicela, febre 

amarela, meningocócica C, pneumocócica 10, pneumocócica 23, dupla adulto,influenza, 

hepatite B, hepatite A, HPV, Rotavirus, VOP, soro antilanômico, soro antitetânico, soro 

antiescorpiônico, soro antibotrópico, soro aracnideo, soro elapidico. 

 

 

Razão Social: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Ramo de Atividade:  Lanchonete 

CPF/CNPJ: 42.591.651/0728-02 

Endereço: Avenida 03, 1410 Jardim Claret 

Responsável Legal: Paulo Sérgio de Camargo 

 

Auto de infração nº 3543907/715 de 27 de feveiro de 2017, no qual incorreu em 

infração sanitária por: 

1. Não manter os padrões de identidade, qualidade e segurança definidos a partir de 

normas técnicas aprovadas pelo órgão competente bem como o não cumprimento das 

norams de boas práticas de fabricação e prestação de serviços; 

2. Não realizar o controle eficaz de pragas, principalmente na área de vendas; 

3. Manter resíduos de alimentos nas mesas e lixeiras lotadas, contribuindo para a 

proliferação de moscas. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 27/02/2017: O interessado deu ciência deste 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. 
 


