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LEI nº.288/2022. 

 
INSTITUI A NOTA FISCAL DE SERVIÇ0S ELETRÔNICA NFS-E, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHAO, ESTADO DE MARANHAO, faz saber que o 

plenário da Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, que, conforme este instrumento jurídico, devem ser emitida 

por ocasião da prestacão de servico, em substituicão aos documentos fiscais convencionais utilizados. 

 

Parágrafo Único. Considera-se Nota Fiscal Eletronica-NFS-e, o documento emitido e armazenado 

eletronicamente na base de dados informatizada sob a responsabilidade do Município de Milagres do Maranhão, com o 

objetivo de registrar e documentar as operações relativas a prestacão de serviços, de existência exclusivamente digital, 

com validade jurídica plena e cuja autorização de emissão será fornecida pela Secretária de Administração. 

 

Art. 2°. 0 Poder Executivo Municipal defini atraves de decreto municipal as regras para emissão da nota fiscal de 

servic;o eletronica aos prestadores de serviços obrigados a emissão da NFS-e no interesse da Administração Tributária. 

 

  Parágrafo Único. Os contribuintes não sujeitos, na forma do  regulamento, a obrigatoriedade de emissão da NFS-e, 

que optarem espontaneamente pela emissão desta modalidade de Nota Fiscal, ficará sujeito aos dispositivos desta Lei e a 

sua regulamentação acontecerá em caráter definitivo e irretratável através de decreto municipal emitido a partir da sanção 

da presente lei.  

 

   Art. 3°. A emissão da NFS-e será elemento definitivo para constituição do crédito tributário e representará a confissão de 

dívida da operação realizada, constituíndo-se em instrumento hábil e suficiênte para exigência do crédito tributário. 

 

  Art. 4°. Com a data da publicação da presente Lei, o Poder Executivo regulamentará as normas relativas ao modelo, 

acesso, uso e emissao da NFS-e, em todos os aspectos pertinentes. 

 

  Art. 5°. Aplica-se a NFS-e as demais normas previstas na legislação municipal. 

  Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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 MANDO, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei nº. 288/2022, pertencerem 

que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. Ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de 

Administração e Finanças a faça publicar, imprimir e correr. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Milagres do Maranhão (MA), aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, 

28º Aniversário de Emancipação Política Administrativa.  

 

José Augusto Cardoso Caldas  
Prefeito Municipal 

 

 CERTIFICO que nesta data publiquei a presente Lei nº. 288/2022, por meio de Edital, tendo sido afixado um exemplar no mural 

desta Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, Estado do Maranhão, e demais locais de acesso ao público. 

 

Milagres do Maranhão (MA), 20 de setembro de 2022. 

Antônio de Pádua Veras Lopes 
Secretário Municipal de Administração 
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