
BHISS Digital 

ASSUNTO: Aproveitamento de senha do AIDFNet

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM)
a senha já cadastrada pelas empresas no sistema AIDFNet para uso no sistema BHISS Digital, 
considerando que: 

1. Todas as empresas/entidades estabelecidas em Belo Horizonte terão de se cadastrar no portal 
BHISS Digital para transmitirem 

2. A implantação ou alteração de sistemas criando novas regras e/ou obrigações para os usuários 
sempre gera algum impacto para os interessados;

3. É obrigação do poder público criar regras e funcionalidades que venham a mitigar estes 
impactos; 

4. Não pode o fisco municipal prescindir da segurança e do sigilo fiscal necessários a qualquer 
ação que venha a ser desenvolvida;

5. Existe um volume significativo de empresas que se cadastraram pessoalmente e com 
apresentação de documentação idônea para utilizar o AIDFNe
obtenção da Autorização de Impressão de

Por este motivo o procedimento adotado será:

• No dia 25/10/2012 todas as empresas que possuam senha para obtenção de AIDF 
nos sistemas da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte 
migrados para o sistema BHISS Digital;

• No ato da migração o sistema irá fazer um batimento com o banco de dados do BHISS 
Digital; 

• Se a empresa já estiver cadastrada 
desconsiderados, prevalecendo a senha cadastrada no BHISS Digital

• Se a empresa ainda não estiver 
serão inseridos no sistema eletronicamente;

• Para as empresas que ainda
AIDFNet será, automaticamente, criptografada no banco de dados do sistema BHISS Digital;

• A partir deste momento o 
senha que estava cadastrada no sistema AIDFNet;

• No primeiro acesso ao sistema BHISS Digital será solicitada a alteração da senha de forma 
que a mesma seja adaptada às regras d

• O sistema permitirá o acesso ao BHISS Digital, quantas vezes o usuá
senha não tenha sido alterada no primeiro acesso;

• No entanto aconselhamos a todos os usuários que façam a altera
acesso. 

ATENÇÃO:  

• Esta ação tem o objetivo de
acesso a sistemas desenvolvidos pela 

 

BHISS Digital – Cadastramento de empresas

Aproveitamento de senha do AIDFNet no portal BHISS Digital 

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM), optou por aproveitar 
pelas empresas no sistema AIDFNet para uso no sistema BHISS Digital, 

Todas as empresas/entidades estabelecidas em Belo Horizonte terão de se cadastrar no portal 
BHISS Digital para transmitirem a DES; 

implantação ou alteração de sistemas criando novas regras e/ou obrigações para os usuários 
sempre gera algum impacto para os interessados; 

obrigação do poder público criar regras e funcionalidades que venham a mitigar estes 

fisco municipal prescindir da segurança e do sigilo fiscal necessários a qualquer 
desenvolvida; 

xiste um volume significativo de empresas que se cadastraram pessoalmente e com 
apresentação de documentação idônea para utilizar o AIDFNet – sistema que permite a 
obtenção da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais na internet. 

Por este motivo o procedimento adotado será: 

odas as empresas que possuam senha para obtenção de AIDF 
nos sistemas da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte 
migrados para o sistema BHISS Digital; 

o sistema irá fazer um batimento com o banco de dados do BHISS 

estiver cadastrada no BHISS Digital os dados migrados do AIDFNet serão 
, prevalecendo a senha cadastrada no BHISS Digital;  

não estiver cadastrada no BHISS Digital os dados migrados do AIDFNet
s no sistema eletronicamente; 

ainda não estiverem cadastradas no BHISS Digital 
AIDFNet será, automaticamente, criptografada no banco de dados do sistema BHISS Digital;
A partir deste momento o “login” de acesso ao BHISS Digital será o CNPJ da 

cadastrada no sistema AIDFNet; 
No primeiro acesso ao sistema BHISS Digital será solicitada a alteração da senha de forma 
que a mesma seja adaptada às regras deste sistema; 
O sistema permitirá o acesso ao BHISS Digital, quantas vezes o usuário desejar, ainda que a 
senha não tenha sido alterada no primeiro acesso; 

conselhamos a todos os usuários que façam a alteração da senha no primeiro 

tem o objetivo de facilitar e diminuir o trabalho dos contribuintes que 
desenvolvidos pela SMF – Secretaria Municipal de Finanças; 

Cadastramento de empresas 

, optou por aproveitar 
pelas empresas no sistema AIDFNet para uso no sistema BHISS Digital, 

Todas as empresas/entidades estabelecidas em Belo Horizonte terão de se cadastrar no portal 

implantação ou alteração de sistemas criando novas regras e/ou obrigações para os usuários 

obrigação do poder público criar regras e funcionalidades que venham a mitigar estes 

fisco municipal prescindir da segurança e do sigilo fiscal necessários a qualquer 

xiste um volume significativo de empresas que se cadastraram pessoalmente e com 
sistema que permite a 

 

odas as empresas que possuam senha para obtenção de AIDF pela internet 
nos sistemas da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte terão os dados 

o sistema irá fazer um batimento com o banco de dados do BHISS 

ISS Digital os dados migrados do AIDFNet serão 

no BHISS Digital os dados migrados do AIDFNet 

no BHISS Digital a senha do sistema 
AIDFNet será, automaticamente, criptografada no banco de dados do sistema BHISS Digital; 

será o CNPJ da empresa e a 

No primeiro acesso ao sistema BHISS Digital será solicitada a alteração da senha de forma 

rio desejar, ainda que a 

ção da senha no primeiro 

facilitar e diminuir o trabalho dos contribuintes que já possuam 
Secretaria Municipal de Finanças;  



• A empresa poderá se cadastrar diretamente no BHISS Digital, c
aguardar até o dia 25/10/2012 para 
http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=servicos/manual.php

• A senha do BHISS Digital será utilizada nos eventos da DES, procuração eletrônica e NFS
se for o caso;  

• Não  haverá, neste momento, a migração do sistema AIDFNet para o BHISS Digital;
• Por este motivo esta migração não irá gerar nenhuma alteração na senha 

obtenção da AIDF – Autorizações de Impressão de Documentos Fiscais na internet;
• A alteração da senha no sistema BHISS Digital não irá alterar automaticamente a senha no 

sistema AIDFNet. Bem como a alteração da senha d
automaticamente a senha do BHISS Digital;

• Ou seja, processada a migração dos arquivos em 25/10/2012, não haverá nenhuma outra 
vinculação das senhas utilizadas nos 

 
PBH/SMF/SMAAR  

GETM – Gerência de Tributos Mobiliári

GINF - Gerência de Informática 

 

A empresa poderá se cadastrar diretamente no BHISS Digital, caso não seja do 
/10/2012 para o cadastramento eletrônico. Para o cadastramento: (Link:

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=servicos/manual.php
o BHISS Digital será utilizada nos eventos da DES, procuração eletrônica e NFS

Não  haverá, neste momento, a migração do sistema AIDFNet para o BHISS Digital;
Por este motivo esta migração não irá gerar nenhuma alteração na senha 

Autorizações de Impressão de Documentos Fiscais na internet;
A alteração da senha no sistema BHISS Digital não irá alterar automaticamente a senha no 

Bem como a alteração da senha do sistema AIDFNet não irá alterar 
automaticamente a senha do BHISS Digital; 
Ou seja, processada a migração dos arquivos em 25/10/2012, não haverá nenhuma outra 
vinculação das senhas utilizadas nos dois sistemas. 

Gerência de Tributos Mobiliários 

 

 

 

não seja do seu interesse 
o cadastramento: (Link: 

http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php?content=servicos/manual.php); 
o BHISS Digital será utilizada nos eventos da DES, procuração eletrônica e NFS-e, 

Não  haverá, neste momento, a migração do sistema AIDFNet para o BHISS Digital; 
Por este motivo esta migração não irá gerar nenhuma alteração na senha utilizada para 

Autorizações de Impressão de Documentos Fiscais na internet; 
A alteração da senha no sistema BHISS Digital não irá alterar automaticamente a senha no 

AIDFNet não irá alterar 

Ou seja, processada a migração dos arquivos em 25/10/2012, não haverá nenhuma outra 


