
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Rio Claro 
Ramo de Atividade: Departamento de alimentação escolar 
CPF/CNPJ: 45.774.064/0001-88 

Endereço: Rua 06 bloco17, nº 3262 – Alto do Santana. 

Representante Legal: Mario Davi do Amaral Veiga 

 

Auto de infração nº 3543907/712, Auto de Imposição de Penalidade de Inutilização e 

Apreensão nº 3543907/465, Termo Multifuncional de apreensão e inutilização nº 

3543907/428 de 04 de Janeiro de 2017, no qual incorreu em infração sanitária por:  

1) Apresentar produtos cárneos diversos destinados à Alimentação Escolar 

deteriorados por ficarem fora da temperatura de congelamento. 

2) Não possuir sistema de emergência para falta de energia (gerador similar). 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 04/01/2017: O interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 

defesa.  

Dia 16/01/2017: O interessado deu entrada com defesa ao AI. 

Dia 20/01: Deu entrada nos documentos tais como: relatório de manutenção das 

cãmaras frias, contrato com empresa de alarmes e sistema de segurança, cópia dos 

emails que enviou à Elektro solicitando relatório do dia do ocorrido e o BO feito na 

Delegacia Seccional de Rio Claro. 

 

 

Razão Social: NATALIA SILVA BOMFIM ME 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 17.927.683/0001-20 

Endereço: Avenida 17 nº861- Bairrro Saúde 

Representante Legal: Natalia Silva Bonfim 

 

Auto de infração nº 3543907/699, no qual incorreu em infração sanitária por: 

1. Manipulador de alimentos cozinhar sem proteção nos cabelos, utilizar adornos, sem o 

uniforme adequado na cor clara. 

2. Manter na área interna da cozinha, botijão P13. 

3. Nao realizar manutenção em lampadas, mantendo a área de armazenamento escura. 

4. Datar todos os alimentos congelados e refrigerados (data de aquisição/data de 

validade). 

5. Telar a boqueta. 



6. Apresentar exames médicos dos manipuladores. 

 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 16/11/2016 o interessado deu ciência no Auto de Infração e terá 10 dias para 

apresentar sua defesa. 

Em 02/12/2016 em acompanhamento do A.I. lavramos o A.I. Penalidade nº 

3543907/462 pois incorreu infração sanitária por não atender os itens 1, 4, 5 deste A.I. 

acima citado, deixando de sanar irregularidades do estabelecimento. 

Em 08/12/2016 a interessada tomou ciência e terá dez dias para defesa. 

Em 12/01/17 estivemos no local e verificamos que os itens que geraram o A.I. 

Penalidade não foram cumpridos. 

Em 16/01/17 a interessado compareceu à VISA para esclarecimentos por não cumprido 

o A.I. Penalidade de Advertência, comprometendo-se a sanar as irregularidades; 

Em 25/01/17 em vistoria ao local verificamos que todas as irregularidades que geraram 

penalidades foram sanadas: a manipuladora de alimentos estava devidamente 

uniformizada, foi apresentado resultado do exame médico da manipuladora (Alexandra) 

e os alimentos armazenados em freezers estavam devidamente identificados/datados. 

Propomos  o encerramento/arquivamento deste.  

 

 

Razão Social: FESTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
Ramo de Atividade:  Fabricação de biscoitos e bolachas 
CPF/CNPJ: 97.554.284/0004-42 

Endereço: Rodovia Estadual Constantine Peruchi Km 176 

Representante Legal: Marcus Vinícius Monteiro 

 

Auto de imposição de penalidade de multa  nº 3543907/461 ,  de 21  de Novembro de 

2016, referente ao Auto de infração nº 3543907/638 de 11/05/2016, no qual incorreu em 

infração sanitária por:  

1) Não atender os padrões de identidade , qualidade e segurança definidos a partir 

de normas técnicas aprovadas pelo órgão competente, bem como não cumprir as 

Normas de Boas Práticas de Fabricação e Prestação de Serviços. 

2) Apresentar o depósito de matéria prima em condições insatisfatórias de 

organização e limpeza. 

3) Não apresentar o Alvará de Utilização do prédio expedido pela Engenharia 

Municipal. 

4) Não tomar medidas de preucações para impedir a contaminação cruzada dos 

alimentos. 

5) Apresentar piso da área de produção em condições precárias. 

6) A maioria dos funcionários não trajavam uniforme adequado, ficando imposto a 

multa de 1.000 UFESPS. 

  

ACOMPANHAMENTO:  

16/11/2016 : Lavratura de multa através do AI penalidade de multa 3543907/461 no 

valor de 1000 UFESPs; 



09/12/2016 : Reunião nesta VISA com prazo para entrega de Plano de Ação para sanar  

todas as irregularidades . 

16/01/2017: Entrega da notificação de recolhimento de multa 3543907/110 no valor de 

R$ 25.070,00 ( vinte e cinco mil e setenta reais) pelo não cumprimento do acordo de 

entrega de Plano de Ação e a reinicidência das mesmas infrações. 

 

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. 
 


