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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CEP 33.000. • ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI NQ 1. 220/87 

''ALTERA O ART. 29 DA LEI NQ 830/78, DO CD 
DIGO TRIBUTTRIO MUNICIPAL''. 

A C~mara Municipal de Santa Lu~a decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Artigo 19 - Ficam inclu1dos no Art. 29 da Lei M~ 

nicipal nQ 830/78, que trata da incidência do Imposto So
ure Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, os seguintes 
1tens: 

-67- Cobranças e recebimentos por conta de tercej 
ros, inclusive direitos autorais, ~rotestos e t1tulos, su! 
tação de protestos, devolução de t1tulos não pagos, manu
tenção de t1tulos vencidos, fornecimentos de posição de ' 
ccbrança ou recebimento e outros serviços correlatos da 
cobrança ou recebimento ( este 1tem abrange tambem os se~ 

viços prestados por instituições autorizadas a funcionar' 
pelo Banco Central ); 

-68- Instituições financeiras autorizadas a funci~ 
nar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; 
cmissQo de cheques; sustação de pagamento de cheques; or
dens de pagamento e de creditas, ~or qu~lquer meio; ~mis

são e renovação de cartões magneti cos; cc,nsul tas em term_:i_ 
nais eletrõnicos; ~agamentos por conta de terceiros; in
clusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de 
ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segu~ 
da via de avisos de lançamento de estrato de contas,· ~mi! 
são de carnês ( neste 1tem não estã abrangendo o ressarc_:i_ 
mento, a instituições financeiras, {e gastos com portes ' 
cio Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, neces
sãrios ã prestação dos Serviços ). 

-69- Comunicações telef5nicas de um para outro a
parelho dentro do mesmo munic1pio. 

Artigo 29 - As informações individualizadas so

Lre serviços prestados a terceiros, necessãrios ã compro 
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vaçao dos fatos geradores citados nos ]tens 67 e 68, se
rão prestadas pelas instituições financeiras na forma pre~ 

crita pelo inciso II do Art. 197 da Lei nQ 5.172, de 25 

de outubro de 1966 - CÕdigo Tributãrio Nacional. 
Artigo 39 - Os ltens inclu1dos pela presente Lei 

terão o percentual de 3% ( três por cento ) sobre a renda' 
0ruta. 

Artigo 49 - Esta Lei entrarã em vigor a partir ' 
da data de sua publicação, revogadas as disposições em con 
trãrio. 
Mando, portanto, a quem o conhecimento da presente Lei pe~ 

tencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente co 
mo nela se contem. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, 29 de dezembro de 1987. 
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