
Nota Fiscal Eletrônica 

Acessar a página www.passaquatro.mg.gov.br, ir a SERVIÇOS e clicar em NFS-e que será redirecionado para 
a tela de autenticação do usuário e precisará informar o Usuário (Login) e Senha que a prefeitura repassou, 
após o preenchimento destas informações há a necessidade da alteração de senha caso seja o primeiro 
acesso. 

 

Ou escolher a outra forma disponível, que consiste em: após a liberação da Prefeitura de Login e Senha 
para o acesso ao módulo, basta acessar o módulo Nota Fiscal-e através do portal 
www.prefeituramoderna.com.br, escolhendo assim o Município de Passa Quatro e clicar sobre a imagem 
referente ao módulo Nota Fiscal-e. 

 

Logo o mesmo será direcionado a tela de autenticação do usuário e precisará informar o Usuário (Login) e 
Senha que a prefeitura repassou, após o preenchimento destas informações há a necessidade da alteração 
de senha caso seja o primeiro acesso. 

 



Cadastrar Nota Fiscal Eletrônica 

Clique na aba CADASTRAR e informe o CNPJ ou CPF para quem você está emitindo a nota. Depois informe a 
atividade prestada, e logo abaixo informe os campos unidade (Em letras, ex.: UN), quantidade (Em 
números, ex.: 01,02,03), descrição do serviço, valor unitário e valor total. Deverás selecionar a cidade de 
prestação do serviço, sendo depois, você digita o código de segurança e basta clicar em Cadastrar nota 
fiscal. 

Sendo após o preenchimento dos Serviços prestados o cálculo do ISS é feito automaticamente pelo sistema, 
caso algum campo tenha sido preenchido erroneamente o sistema irá acusar ao usuário impedindo assim o 
cadastramento da nota até ajuste do campo preenchido indevidamente. 

Após o cadastramento da nota o sistema irá sincronizar a nota de forma automática e simultânea no livro 
fiscal (MEUISS) permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações de 
emissão de notas. 

 

 



Cancelar Nota Fiscal 

Caso haja a necessidade de um cancelamento de notas, basta clicar na aba CANCELAR o sistema irá lhe 
direcionar a página de cancelamento de notas, sendo para cancelar a nota há alguns critérios definidos pela 
Prefeitura. (Obrigação nota substituta, Obrigação do campo Motivo, Tempo para cancelamento da nota 
entre outras). 

 

Configurar Conta E-mail 

Após ter os dados do seu provedor de e-mail. Clique na aba NOTA E-MAIL e após em*Configurar conta de 

e-mail. Informe os dados corretamente digitando-os nos campos e clique em ALTERA. 

Siga os exemplos de configurações logo abaixo da página. Obs.: As informações devem ser todas digitadas 

nos campos e não copiadas e coladas. O sistema apresenta exemplos auxiliares para configuração de 

contas Gmail e Hotmail, conforme ilustração abaixo. 

Caso o seu provedor seja outro, você deve entrar em contato com o mesmo para que lhe passem os dados 

para preenchimento adequado. 

 



 

Enviar Nota E-mail 

Após a configuração do e-mail pessoal para envio das notas, basta através da aba NOTA EMAIL digitar a 
nota que deseja enviar por e-mail, preencher o e-mail que deseja enviar (o sistema irá apresentar por 
default o e-mail preenchido na nota) após o preenchimento do código de segurança basta clicar no 
botão Enviar E-mail para o envio da nota. 

 

 



Imprimir Nota Fiscal 

Clique na aba RELATÓRIO. Informe a data que a nota foi cadastrada ou número da nota e clique em GERAR 
RELATÓRIO. Ao lado da nota terá a opção IMPRIMIR. 

Para a impressão da nota basta clicar no botão [+] Imprimir, após clicar neste, o sistema irá abrir a nota 
conforme layout padrão ABRASF 1.0. 

Na aba relatório é possível gerar um relatório com todas as notas geradas dentro de um determinado 
período ou com filtros específicos como nº nota, valor da nota entre outros, sendo após a geração do 

relatório é possível a impressão individual de cada nota retornada no relatório. 

 

 

 

 



Consolidar Período 

Refere-se à consolidação (fechamento) do período, no qual automaticamente serão gerados débitos do 

período. Na consolidação, informa-se também o faturamento de vendas da empresa, caso haja. 

Acessar a página www.passaquatro.mg.gov.br, ir a SERVIÇOS e clicar em MEU ISS que será redirecionado 

para a tela de autenticação do usuário. 

 

Ou acessar www.prefeituramoderma.com.br, escolher o município de Passa Quatro e clicar em MEUISS. 

Atenção: será possível efetuar a consolidação sempre no mês imediatamente posterior ao faturamento, até 

o vencimento do ISS, que é todo dia 20. Caso o contribuinte não o faça, o sistema automaticamente 

consolidará (dia 21 de todo mês) e havendo notas fiscais emitidas sujeitas ao pagamento de ISS, será gerada 

guia para pagamento acrescida de multa.  

Após autenticação ir a PERÍODOS e clicar em CONSOLIDAR PERÍODO. 

 

 

 

 



 

Importante: para empresas do Simples Nacional pode ou não ser gerado o débito à pagar, dependendo da 

metodologia adotada pela prefeitura e parametrizada no sistema. 


