
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 
 

Pelo presente, fica notificado o estabelecimento CASA DE CARNES BOI NOBRE, 
inscrito no CNPJ sob o n° 23.999.334/0001-16, de que na data de 24/08/2020 foi 

lavrado contra si o Auto de Infração n° 26/2020 em fase de constatação da seguinte 

irregularidade: ultrapassar quantidade máxima permitida dentro do estabelecimento, 

conforme municipal 72/2020 que descreve medidas essenciais para atendimento que 

determina o número máxima de 3 (três) clientes, afim de evitar aglomeração dentro do 

estabelecimento; assim como os funcionários que devem usar a máscara de proteção 

respiratória corretamente cobrindo nariz e boca durante todo o período de atendimento 

afim de evitar contaminação e propagação do novo coronavírus. Infringindo os 

seguintes dispositivos legais: inciso IV do artigo 1º do decreto municipal 72/2020 e 

incisos XIX e XX do artigo 122 da lei estadual 10083/1998. Fixando o prazo de 10 

(dez) dias a contar da publicação deste, para a apresentação de defesa ou impugnação, 

junto à Vigilância Sanitária de Guapiara, localizada na Rua Sete de Setembro, 92, 

Centro, Guapiara, São Paulo. 

 

 

 

Pelo presente, fica notificado o Estabelecimento ALISSON MATEUS DE 
OLIVEIRA, inscrito no CNPJ sob o n° 33.536.466/0001-65, de que na data de 
25/08/2020 foi lavrado contra si o Auto de Infração n° 27/2020 em fase de constatação 

da seguinte irregularidade: ultrapassar quantidade máxima de clientes, conforme termo 

de ciência assinado pelo responsável o qual determina o máximo de 6 (seis) clientes, 

assim como não cumprir o espaçamento determinado pelo decreto municipal e equipe 

de vigilância sanitária. Infringindo os seguintes dispositivos legais: artigo 2 do decreto 

municipal 89/2020 e incisos XIX e XX do artigo 122 da Lei Estadual N° 10.083/1998, 

fixando o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste, para a apresentação de 

defesa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária de Guapiara, localizada na Rua Sete 

de Setembro, 92, Centro, Guapiara, São Paulo. 

 


