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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física JEFFERSON FRANCO DA COSTA, inscrita no CPF 
sob o n°441.879.958-38, de que na data de 16 de Setembro foi lavrado contra si o Auto de 
Infração n° 43/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Por permanecer em 
ambiente publico sem o uso da máscara de proteção respiratória como determina a legislação 
vigente, a obrigatoriedade do uso da máscara para promoção e proteção da saúde nesse 
período de quarentena da pandemia covid 19; O que caracteriza infração Sanitária. Infringindo 
os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei Estadual 10.083 de 1998 
e inciso I do artigo 14º do decreto municipal 89/2020. 

 

Publicado em 22/09/2020. 

 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física JULIANO DIEGO DA SILVA FERREIRA , inscrita 
no CPF sob o n°328.060.698-58, de que na data de 15 de Setembro foi lavrado contra si o Auto 
de Infração n° 41/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Por permanecer em 
ambiente publico sem o uso da máscara de proteção respiratória como determina a legislação 
vigente, a obrigatoriedade do uso da máscara para promoção e proteção da saúde nesse 
período de quarentena da pandemia covid 19; O que caracteriza infração Sanitária. Infringindo 
os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei Estadual 10.083 de 1998 
e inciso I do artigo 14º do decreto municipal 89/2020. 

 

Publicado em 22/09/2020. 

                                                                                                                                                
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física DANIELA APARECIDA DE SOUZA CRUZ, 
inscrita no CPF sob o n°234.777.468-85, de que na data de 15 de Setembro foi lavrado contra si 
o Auto de Infração n° 42/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Por 
permanecer em ambiente público sem o uso da máscara de proteção respiratória como 
determina a legislação vigente a obrigatoriedade do uso da máscara para promoção e proteção 
da saúde nesse período de quarentena da pandemia covid 19; O que caracteriza infração 
Sanitária. Infringindo os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei 
Estadual 10.083 de 1998 e inciso I do artigo 14º do decreto municipal 89/2020. 

 

  Publicado em 22/09/2020. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física ISABELLI APRECIDA DA SEIXAS, inscrita no 
CPF sob o n°425.613.608-81, de que na data de 15 de Setembro foi lavrado contra si o Auto de 
Infração n° 39/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Por permanecer em 
ambiente público sem o uso da máscara de proteção respiratória como determina a legislação 
vigente, a obrigatoriedade do uso da máscara para promoção e proteção da saúde nesse 
período de quarentena da pandemia covid 19; O que caracteriza infração Sanitária. Infringindo 
os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX  do artigo 122° da Lei Estadual 10.083 de 1998 
e inciso I do artigo 14º do decreto municipal 89/2020. 

 

Publicado em 22/09/2020. 

 
 

                                              EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física BRENDA FRANCINI VIEIRA DE BARROS, 
inscrita no CPF sob o n°524.302.118-07, de que na data de 15 de Setembro foi lavrado contra si 
o Auto de Infração n° 40/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Por 
permanecer em ambiente público sem o uso da máscara de proteção respiratória como 
determina a legislação vigente, a obrigatoriedade do uso da máscara para promoção e proteção 
da saúde nesse período de quarentena da pandemia covid 19; o que caracteriza infração 
Sanitária. Infringindo os seguintes dispositivos legais: incisos XIX e XX do artigo 122° da Lei 
Estadual 10.083 de 1998 e inciso I do artigo 14º do decreto municipal 89/2020. 

 

Publicado em 22/09/2020. 

                                                                                                                                                             
                                                EDITAL DE NOTIFICAÇÃO                              
                                                                                                                                     
Pelo presente, fica notificada a pessoa física ANDREIA FABIANA CRAVO, inscrita no CPF sob 
o n°381.766.648-98, de que na data de 16 de Setembro foi lavrado contra si o Auto de Infração 
n° 46/2020 em fase de constatação da seguinte irregularidade: Obstar, retardar ou dificultar a 
ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente, no exercício de suas funções. Na data de 
quatro de setembro de dois mil e vinte, seu filho Adrian Henrique Nunes da Silva foi autuado por 
não utilizar máscara em via publica. A equipe fiscalizadora compareceu na residência de Adrian 
no dia oito de setembro de dois mil e vinte para pegar os dados do mesmo para inicio do auto 
de infração, porem sua mãe (a autuada) relatou que Adrian morava em Sorocaba e não possuia  
CPF. Em outra circunstancia foi ligado para a autuada e a mesma disse que Adrian não estava 
morando em Sorocaba nada, que tinha ido para Sorocaba passar alguns dias na casa de sua tia 
e que já havia retornado. Infringindo os seguintes dispositivos legais: inciso VIII do artigo 122° 
da Lei Estadual 10.083/1998. 
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                 Publicado em 22/09/2020                                                                                                


