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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA N° 04/2021 
 

                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa jurídica CAMILO MENK VALÊNCIA inscrita no CNPJ 

sob o n° 05.007.255/0001-08, de que na data de 29 de Março de 2021, foi lavrado contra si o Auto 

de Imposição de Penalidade n° 011/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: 

Realizar a entrega de mercadoria na frente do estabelecimento, sendo que estamos na fase vermelha 

do Plano de São Paulo para contingência do carona vírus, permitir somente o delivery. Infringindo 

os seguintes dispositivos legais: artigo 92, 93, 94, 110 e 111 incisos XIX e XX do artigo 122° da lei 

estadual 10083/1998 e decreto municipal 46 e 47 de 2021. 

 

Pelo presente, fica notificada a pessoa jurídica GISERLEIA FERREIRA DE LIMA inscrita no 

CNPJ sob o nº. 32.612.295/0001-43, de que na data de 23 de Março de 2021, foi lavrado contra si o 

Auto de Imposição de Penalidade n°. 010/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: 

Realizar a venda de mercadorias presencialmente, sendo que o decreto municipal veta a venda 

presencial, permitindo somente o Delivery das mercadorias.  Infringindo os seguintes dispositivos 

legais: artigo 92, 93, 94, 110 e 111 incisos XIX e XX do artigo 122° da lei estadual 10083/1998 e 

decreto municipal 46 e 47 de 2021. 

 

Trata o presente, fica notificada a pessoa física ALISSON MATHEUS DE OLIVEIRA, inscrita no 

CPF sob o n° 381.931.818-67, de que na data de 29 de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto 

de Infração n° 007/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: descumprir 

determinação vigente que proíbe o consumo no local de bebidas alcoólicas e funcionamento de 

bares, considerados atividades não essencial pelo Plano de São Paulo para contenção e disseminação 

do novo coronavírus. Infringindo os seguintes dispositivos legais: artigos 92, 93, 94, 110 e incisos III 

e XX do artigo 122° da lei estadual 10083/1998. 

 

Pelo presente, fica notificada a pessoa física ALISSON MATHEUS DE OLIVEIRA, inscrita no 

CPF sob o n° 381.931.818-67, de que na data de 29 de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto 

de Imposição de Penalidade n° 012/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: 

descumprir determinação vigente que proíbe o consumo no local de bebidas alcoólicas e 

funcionamento de bares, considerados atividades não essencial pelo Plano de São Paulo para 

contenção e disseminação do novo coronavírus. Infringindo os seguintes dispositivos legais: artigos 

92, 93, 94, 110 e incisos III e XX do artigo 122° da lei estadual 10083/1998. 

 

Trata o presente, fica notificada a pessoa física ALISSON MATHEUS DE OLIVEIRA, inscrita no 

CPF sob o n° 381.931.818-67, de que na data de 29 de março de 2021, foi lavrado contra si o Termo 

de Apreensão de Produtos Temporário n° 001/2021 em fase de constatação da seguinte 

irregularidade: descumprir determinação vigente que proíbe o consumo no local de bebidas 

alcoólicas e funcionamento de bares, considerados atividades não essencial pelo Plano de São Paulo 

para contenção e disseminação do novo coronavírus. Infringindo os seguintes dispositivos legais: 

artigos 92, 93, 94, 110 e incisos III e XX do artigo 122° da lei estadual 10083/1998. 

 
Publicado em 30/03/2021. 
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