
 
 
 
 
   LEI  Nº  2.461,  DE  27  DE  JUNHO  DE  2002 
 
 
     Acrescenta dispositivos, dá nova reda- 
     ção ao artigo 139, da Lei nº 1.501,   de 
     05 de dezembro de 1983  e   dá  outras 
     providências. 
 
     NELSON SCORSOLINI, Prefeito Municipal 
da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
     FAZ SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
     ARTIGO 1º - O Artigo 139 da Lei nº 
1.501, de 05 de dezembro de 1983 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
     “ARTIGO 139 – O descumprimento das 
disposições relativas à taxa de licença para localização, implica 
na imposição das seguintes penalidades:  
 
 I – deixar de promover a Inscrição no cadastro próprio até 
a data do início da atividade:............multa de 250% (duzentos e 
cinqüenta por cento) do valor de referência; 
 
 II – negar-se por não cumprir os termos de 
notificação:........ multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
do valor de referência; 
 
 III – deixar de comunicar qualquer alteração societária ou 
de atividade, de baixa ou de endereço:.......multa de 100% (cem 
por cento) do valor de referência; 
 
 IV – negar-se a apresentar o Alvará de Licença:.......multa 
de 50% (cinqüenta por cento) do valor de referência; 
 
 V – na reincidência, multa em dobro e imediata interdição 
do estabelecimento, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
    ARTIGO 2º - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
    Prefeitura Municipal da Estância de Santa Rita do 
Passa Quatro, 27 de junho de 2002. 
 
 
 
       NELSON  SCORSOLINI 
       PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
    Publicada nesta Prefeitura Municipal da Estância 
de Santa Rita do Passa Quatro, 27 de junho de 2002. 
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