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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA N° 03/2021 
 
                        

Pelo presente, fica notificada a pessoa física Maria Tereza Achour, inscrita no CPF sob o n° 
046.544.408-36, de que na data de 17 de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de imposição 

de penalidade n° 016/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: quebrar isolamento 

social estando suspeita de coronavírus, descumprindo a legislação vigente que determina que o 

paciente suspeito deva realizar isolamento social durante o período de quatorze dias, o que 

caracteriza infração sanitária. Infringindo os seguintes dispositivos legais: artigos 92, 93, 94,110 e 

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

 

                        

Pelo presente, fica notificado a pessoa física Alisson Matheus de Oliveira  inscrita no CPF sob o n° 
381.931.818-97, de que na data de 17de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de imposição de 

penalidade n° 017/2021em faze de constatação da seguinte inrregulariedade:  quebra de isolamento 

social estando de quarentena de corona vírus devido a familiar que coabita na residência estar 

confirmado conforme prevê o termo de responsabilidade aplicado na data12/02/2021. Descumprindo 

assim a legislação vigente e normas técnicas que determinam que tanto o paciente com firmado 

quanto os familiares que coabitam na mesma residência devem realizar isolamento social durante o 

período de dez dias após o inicio dos sintomas (período de transmissão) colocando o risco de 

propagar o corona vírus -19 em caso positivo.o que caracteriza inflação sanitária neste período de 

pandemia do corona vírus Ocorreu o flagrante no dia 18/02/2021 às 13:52h. Infringindo os seguintes 

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

10083/1998. 

 

Pelo presente, fica notificada a pessoa física Maria Tereza Achour, inscrita no CPF sob o n° 
046.544.408-36, de que na data de 17 de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de imposição 

de penalidade n° 016/2021 em fase de constatação da seguinte irregularidade: quebrar isolamento 

social estando suspeita de corona vírus, descumprindo a legislação vigente que determina que o 

paciente suspeito deve realizar isolamento social durante o período de quatorze dias, o que 

caracteriza infração sanitária. Infringindo os seguintes dispositivos legais: artigos 92, 93, 94,110 e 

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

 

                        

Pelo presente, fica notificado a pessoa física Alisson Matheus de Oliveira  inscrita no CPF sob o n° 
381.931.818-97, de que na data de 17 de março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de imposição 

de penalidade n° 017/2021em faze de constatação da seguinte inrregulariedade:  quebra de 

isolamento social estando de quarentena de corona vírus devido a familiar que coabita na residência 

estar confirmado conforme prevê o termo de responsabilidade aplicado na data 12/02/2021. 

Descumprindo assim a legislação vigente e normas técnicas que determinam que tanto o paciente 

com firmado quanto os familiares que coabitam na mesma residência devem realizar isolamento 

social durante o período de dez dias após o inicio dos sintomas (período de transmissão) colocando o 
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risco de propagar o corona vírus -19 em caso positivo.o que caracteriza inflação sanitária neste 

período de pandemia do corona vírus Ocorreu o flagrante no dia 18/02/2021 às 13:52h. Infringindo 

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

estadual 10083/1998. 

 

 

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 11 de Março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de Infração n°. 

008/2021 em faze de constatação da seguinte inrregulariedade: 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. 

 

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 15 de Março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de Infração n° 
013/2021 em faze 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 Alisson Mateus de Oliveira inscrita no CNPJ sob o n° 
33.536.466/0001.65, de que na data de 17 de Março de 2021, foi lavrado contra si o Auto de Infração n° 

014/2021 em faze de constatação da seguinte irregularidade: Realizar venda de bebidas alcoólicas, com 

atendimento público presencialmente permitindo que os clientes permaneçam no local jogando e consumindo 

bebidas alcoólicas, realizando assim atividades de bares durante o período da fase vermelha prevista no plano 

de contingência do corona vírus do estado de São Paulo. Descumprindo assim o decreto municipal que 

determina que os estabelecimentos bares ficam proibidos o consumo no local, atendimento ao público 
presencialmente e comercialização de bebidas alcoólicas. O que caracteriza Infração Sanitária, ocorreu em 

13/03/2021 ás 20h20min. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado em 18/03/2021. 
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