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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a empresa GUSTAVO DE QUEIROZ OLIVEIRA PNEUS-
ME/CENTER CAR, inscrita no CNPJ sob o n° 18.030.077/0001-70, de que na data de 10 de 
Setembro foi lavrado contra si o Auto de Imposição de Penalidade/Multa n° 32/2020 em fase de 
constatação da seguinte irregularidade: permitir a permanência de funcionários sem o uso da 
máscara de proteção respiratória no interior do estabelecimento, portanto descumprindo a 
legislação vigente que determina a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória 
no interior do estabelecimento com vistas a promoção e proteção da saúde dos usuários e 
trabalhadores, o que caracteriza infração sanitária neste período da quarentena da pandemia do 
coronavírus. Infringindo os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei 
Estadual 10.083 de 1998 e inciso XVI do artigo 1° do decreto Municipal 72 de 2020. 

 

Publicado em 11/09/2020. 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
                        

Pelo presente, fica notificada a empresa JOÃO ALANO LOOZE RAMOS /AÇOUGUE BOI 
NOBRE, inscrita no CNPJ sob o n° 23.999.334/0001-16, de que na data de 08 de setembro foi 
lavrado contra si o Auto de Imposição de Penalidade/ Multa n° 29/2020 em fase de constatação 
da seguinte irregularidade: Ultrapassar quantidade máxima permitida dentro do 
estabelecimento, conforme decreto municipal 72/2020 que descreve medicas essenciais para 
atendimento que determina o número máximo de 3 (três) clientes, a fim 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 período de atendimento a fim de 
evitar contaminação e propagação do novo coronavírus, contrariando os dispositivos legais da 
Lei Estadual 10083/1998, caracterizando infração Sanitária. Ocorreu o flagrante no dia 24 de 
agosto de 2020 às 12h30m. 

Publicado em 11/09/2020. 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
 

Pelo presente, fica notificada a pessoa física LEVINA DE FÁTIMA DE FREITAS , inscrita no 
CPF sob o n° 416.052.458-36, de que na data de 27/08/2020 foi lavrado contra si o Auto de 
Imposição de Penalidade/Multa n° 31/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: 
por descumprir a legislação sanitária vigente que determina o isolamento social com vista à 
promoção e proteção da saúde durante o período da pandemia do coronavirús . Ocorreu o 
flagrante no dia 27/08/2020 (vinte e sete de Agosto de dois mil e vinte) as 16:20 (dezesseis 
horas e vinte minutos), infringindo os seguintes dispositivos legais: decreto municipal 70/2020 
artigo I inciso XVII § 2 e Lei Estadual N° 10.083/1998 Artigo 122 Inciso XIX e XX, fixando o 
prazo de 10(dez) dias a contar da ciência do autuado, para a apresentação de defesa ou 
impugnação, junto à Vigilância Sanitária de Guapiara, localizada na Rua Sete de Setembro, 92, 
Centro, Guapiara, São Paulo. 

Publicado em 11/09/2020. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
 

Pelo presente, fica notificada a pessoa física LUCAS GREGORIO DA CRUZ, inscrita no CPF sob 
o n° 474.195.078-64, de que na data de 08/09/2020 foi lavrado contra si o Auto de Infração n° 
34/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: por permanecer em ambiente 
publico sem o uso da máscara de proteção respiratório como determina a legislação vigente a 
obrigatoriedade do uso da mascara para promoção e proteção da saúde nesse período de 
quarentena da pandemia de COVID-19. Ocorreu o flagrante no dia 04/09/2020 (quatro de 
setembro de dois mil e vinte) as 22:16 (vinte e duas horas e dezesseis minutos), infringindo os 
seguintes dispositivos legais: inciso I do artigo 14° do decreto municipal 89/2020 e Inciso XIX e 
XX do artigo 122° da Lei Estadual N° 10.083/1998, fixando o prazo de 10(dez) dias a contar da 
ciência do autuado, para a apresentação de defesa ou impugnação, junto à Vigilância Sanitária 
de Guapiara, localizada na Rua Sete de Setembro, 92, Centro, Guapiara, São Paulo. 

 

Publicado em 11/09/2020. 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a empresa Merco Passaro LTDA-ME, Merco Passaro, 
inscrita no CNPJ sob o n° 00.653.257-0001-42 de que na data de 06 de setembro foi lavrado 
contra si o Auto de Infração sanitária n° 32/2020 em fase de constatação da seguinte 
irregularidade: Ultrapassar quantidade máxima de clientes dentro do estabelecimento, conforme 
medidas de contenção de virulência do corona vírus. Ocorreu o flagrante no dia seis de 
setembro de dois mil e vinte às nove horas e quarenta e sete minutos. Havia no 
estabelecimento em torno de vinte e quatro clientes. Considerando o disposto no decreto 
municipal n° 72/2020 e lei n° 10.083 de 1998 artigo 122 inciso XX. Estando sujeito as penas 
capituladas no artigo lei n°10.083 artigo 122 inciso XX ; Item XVII do decreto municipal n° 
72/2020. Ocorreu o flagrante no dia 06/09/2020 às 09h47m. 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Publicado em 11/09/2020. 
 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a empresa ODAIR MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA 
36305672822, inscrita no CNPJ sob o n° 38.054.180/0001-67, de que na data de 08 de 
Setembro foi lavrado contra si o Auto de Infração n° 33/2020 em fase de constatação da 
seguinte irregularidade: por permanecer sem o uso da máscara, por permitir a permanência de 
clientes que não estavam consumindo dentro do estabelecimento sem o uso da máscara de 
proteção respiratória e por não se comprometer a realizar o controle do uso da máscara por 
seus clientes no interior do seu estabelecimento, portanto descumprindo a legislação vigente 
que determina a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória no interior do 
estabelecimento com vistas à promoção e proteção da saúde dos usuários e trabalhadores, o 
que caracteriza infração sanitária neste período da quarentena da pandemia do coronavírus. 
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Infringindo os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei Estadual 
10.083 de 1998 e inciso XVI do artigo 1° do decreto Municipal 72 de 2020. 
 

Publicado em 11/09/2020. 

 


