
                                                                                                                         

DES 

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM) e da Gerência de 

Informática, esclarecem que para instalar o executável da versão 

ser: 

1. Se, no computador não foi instalada, em nenhum momento, a versão de teste 2.72 bastará 

que o usuário faça o “download” do

Digital (www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <S

<Instalação>. 

 

2.  Se, no computador estiver instalada a versão de teste 2.99 o usuário apenas deverá fazer o 

“download” do arquivo que 

(www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <

a. Se não existir dados inseridos na versão 2.99 que precisem ser migrados para a 

versão 3.0 pode-se iniciar normalmente a digitação/i

b. As duas versões (2.99 e 3.0) poderão funcionar 

c. Caso existam dados inseridos na versão 2.99 que o usuário necessite migrar para a 

versão 3.0, o procedimento deverá ser:

i. Deve-se iniciar o sistema 

ii. Acessar a opção <Sistema>

iii. Acessar <Transferência de Dados>;

iv. Selecionar <Exportação>;

v. Salvar o arquivo gerado em uma pasta

d. Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados destas 

duas versões são diferentes não será possível restau

e. Para restaurar o arquivo expo

i. Deve-se iniciar o sistema 

ii. Acessar a opção <Sistema>

iii. Acessar <Transferência de Dados>;

iv. Selecionar <

v. Localizar o arquivo exportado da versão 2.99;

vi. Clicar em <Importar>.

 

3.  Se, no computador encontra

teste 2.72 sendo que a mesma não foi atualizada para a versão de teste 2.99:

a. A instalação da versão 2.72 gerou a criação de um banco de dados que irá impactar 

no funcionamento da versão 3.0;

b. A versão 3.0 será instalada, mas não será possível o acesso a mesma;

c. As duas versões (2.72 e 3.0) não poderão funcionar simultaneamente no computador;

d. Desta forma quando for iniciada a versão 3.0 o sistema irá apresentar a seguinte 

situação: 

i. Após a instalação da versão 3.0, na hora de 

mensagem: 

                                                                                                               

DES – Instalação versão 3.0 

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM) e da Gerência de 

esclarecem que para instalar o executável da versão 3.0 da DES o procedimento deve 

Se, no computador não foi instalada, em nenhum momento, a versão de teste 2.72 bastará 

que o usuário faça o “download” do arquivo que encontra-se disponível no portal BHISS 

Digital (www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <Sistemas>, menu <DES>, submenu 

Se, no computador estiver instalada a versão de teste 2.99 o usuário apenas deverá fazer o 

que encontra-se disponível no portal do BHISS Digital 

(www.pbh.gov.br/bhissdigital), opção <Sistemas>, menu <DES>, submenu <Instalação>:

Se não existir dados inseridos na versão 2.99 que precisem ser migrados para a 

se iniciar normalmente a digitação/inserção dos dados na versão 3.0;

As duas versões (2.99 e 3.0) poderão funcionar simultaneamente no computador;

Caso existam dados inseridos na versão 2.99 que o usuário necessite migrar para a 

versão 3.0, o procedimento deverá ser: 

se iniciar o sistema – versão 2.99; 

Acessar a opção <Sistema>; 

cessar <Transferência de Dados>; 

Selecionar <Exportação>; 

Salvar o arquivo gerado em uma pasta. 

Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados destas 

duas versões são diferentes não será possível restaurar a cópia de segurança gerada;

Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser: 

se iniciar o sistema – versão 3.0; 

Acessar a opção <Sistema>; 

cessar <Transferência de Dados>; 

Selecionar <Importação>; 

Localizar o arquivo exportado da versão 2.99; 

Clicar em <Importar>. 

Se, no computador encontra-se instalada, ou já esteve instalada anteriormente, a versão de 

sendo que a mesma não foi atualizada para a versão de teste 2.99:

A instalação da versão 2.72 gerou a criação de um banco de dados que irá impactar 

cionamento da versão 3.0; 

A versão 3.0 será instalada, mas não será possível o acesso a mesma;

As duas versões (2.72 e 3.0) não poderão funcionar simultaneamente no computador;

Desta forma quando for iniciada a versão 3.0 o sistema irá apresentar a seguinte 

Após a instalação da versão 3.0, na hora de iniciar o sistema aparece a 

 

 

A Secretaria de Finanças, através da Gerência de Tributos Mobiliários (GETM) e da Gerência de 

3.0 da DES o procedimento deve 

Se, no computador não foi instalada, em nenhum momento, a versão de teste 2.72 bastará 

se disponível no portal BHISS 

istemas>, menu <DES>, submenu 

Se, no computador estiver instalada a versão de teste 2.99 o usuário apenas deverá fazer o 

se disponível no portal do BHISS Digital 

enu <DES>, submenu <Instalação>: 

Se não existir dados inseridos na versão 2.99 que precisem ser migrados para a 

nserção dos dados na versão 3.0; 

simultaneamente no computador; 

Caso existam dados inseridos na versão 2.99 que o usuário necessite migrar para a 

Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados destas 

rar a cópia de segurança gerada; 

se instalada, ou já esteve instalada anteriormente, a versão de 

sendo que a mesma não foi atualizada para a versão de teste 2.99: 

A instalação da versão 2.72 gerou a criação de um banco de dados que irá impactar 

A versão 3.0 será instalada, mas não será possível o acesso a mesma; 

As duas versões (2.72 e 3.0) não poderão funcionar simultaneamente no computador; 

Desta forma quando for iniciada a versão 3.0 o sistema irá apresentar a seguinte 

o sistema aparece a 



                                                                                                                         

ii. Mesmo após a seleção da opção <Sim>

o programa 

iii. Após a tentativa de atualização o programa 

inicializa o sistema.

e. Para solucionar o problema será necessário desins

2.72; 

f. Os procedimentos para a desinstalação segue

g. No entanto, antes da desinstalação do banco de dados da versão 2.72, deve

para: 

i. Se não existirem dados inseridos na versão 2.72 que precis

para a versão 3.0 pode

                                                                                                               

 

pós a seleção da opção <Sim> para início da atualização do sistema, 

o programa tenta fazer a atualização, apresentando a tela abaixo:

 

Após a tentativa de atualização o programa simplesmente “fecha

inicializa o sistema. 

ara solucionar o problema será necessário desinstalar o banco de dados da versão 

s procedimentos para a desinstalação seguem no tópico 4, a seguir;

No entanto, antes da desinstalação do banco de dados da versão 2.72, deve

Se não existirem dados inseridos na versão 2.72 que precisem ser migrados 

para a versão 3.0 pode-se simplesmente “deletar” o banco da versão 2.72;

 

para início da atualização do sistema, 

ão, apresentando a tela abaixo: 

fecha” a tela e não 

talar o banco de dados da versão 

no tópico 4, a seguir; 

No entanto, antes da desinstalação do banco de dados da versão 2.72, deve-se atentar 

em ser migrados 

se simplesmente “deletar” o banco da versão 2.72; 



                                                                                                                         

ii. Caso existam dados inseridos na versão 2.72 que o usuário necessite migrar 

para a versão 3.0, o procedimento deverá ser:

1. Deve

2. Acessar a opção <Sistema>

3. Acessar <Transferência de Dados>;

4. Selecionar <Exportação>;

5. Salvar o arquivo gerado em uma pasta;

iii. Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados 

destas duas versões são diferentes não será possível restau

segurança gerada;

iv. Após fazer a exportação dos dados 

2.72, vide procedimentos no tópico 4, a seguir;

v. Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser:

1. Deve

a.

b.

2. Acessar a opção <Sistema>

3. Acessar <Transferência de Dados>;

4. Selecionar <

5. Localiza

6. Clicar em <Importar>.

 

4.  Para desinstalar o banco de dados da versão 2.72, deve

a. O caminho para localizar o bancos de dados da DES no windows 7 é:

i. Selecionar <Sistemas (c)>;

ii. Localizar a pasta <BHISSDigital>

iii. Dentro desta pasta

1. O banco <DESh> se refere a versão 2.99, esta opção existirá se esta 

versão estiver instalada;

2. O banco <DES> se refere a versão 2.72;

iv. Selecionar a opção <DES> e clicar em <delete>;

v. Concluída a exclusão deste b

                                                                                                               

Caso existam dados inseridos na versão 2.72 que o usuário necessite migrar 

para a versão 3.0, o procedimento deverá ser: 

Deve-se iniciar o sistema – versão 2.72; 

Acessar a opção <Sistema>; 

cessar <Transferência de Dados>; 

Selecionar <Exportação>; 

Salvar o arquivo gerado em uma pasta; 

Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados 

destas duas versões são diferentes não será possível restau

segurança gerada; 

fazer a exportação dos dados “deletar” o banco de dados da versão 

2.72, vide procedimentos no tópico 4, a seguir; 

Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser:

Deve-se iniciar o sistema – versão 3.0; 

a. Se esta versão não houver sido instalada, basta instalar 

normalmente mediante “download” no portal;

b. Se já houver sido instalada basta clicar no icone criado na tela;

Acessar a opção <Sistema>; 

cessar <Transferência de Dados>; 

Selecionar <Importação>; 

Localizar o arquivo exportado da versão 2.72; 

Clicar em <Importar>. 

Para desinstalar o banco de dados da versão 2.72, deve-se: 

O caminho para localizar o bancos de dados da DES no windows 7 é:

Selecionar <Sistemas (c)>; 

ocalizar a pasta <BHISSDigital> 

desta pasta poderemos ter dois bancos de dados; 

O banco <DESh> se refere a versão 2.99, esta opção existirá se esta 

versão estiver instalada; 

O banco <DES> se refere a versão 2.72; 

Selecionar a opção <DES> e clicar em <delete>; 

Concluída a exclusão deste banco a versão 3.0 irá funcionar normalmente.

 

Caso existam dados inseridos na versão 2.72 que o usuário necessite migrar 

Não utilizar a opção <Cópia de Segurança>, pois como os bancos de dados 

destas duas versões são diferentes não será possível restaurar a cópia de 

eletar” o banco de dados da versão 

Para restaurar o arquivo exportado o procedimento deve ser: 

sta versão não houver sido instalada, basta instalar 

normalmente mediante “download” no portal; 

Se já houver sido instalada basta clicar no icone criado na tela; 

O caminho para localizar o bancos de dados da DES no windows 7 é: 

O banco <DESh> se refere a versão 2.99, esta opção existirá se esta 

anco a versão 3.0 irá funcionar normalmente. 



                                                                                                                         

b. No windows XP caminho para localizar os bancos de dados da DES é: 

i. Selecionar <Sistemas (c)>;

ii. Localizar a pasta <BHISSDigital>;

iii. Selecionar <DES>;

iv. E, por fim, deletar a pasta <Database>;

v. Concluída a exclusão 

 

5. Caso o usuário queria fazer uma exclusão completa dos dados referentes a versão 2.72 

poderá também: 

a. Remover também as configurações do usuário a pasta “des” que se encontra dentro 

da pasta do usuário 

usuário se chama “bhiss”.

                                                                                                               

No windows XP caminho para localizar os bancos de dados da DES é: 

Selecionar <Sistemas (c)>; 

ocalizar a pasta <BHISSDigital>; 

elecionar <DES>; 

E, por fim, deletar a pasta <Database>; 

Concluída a exclusão deste banco a versão 3.0 irá funcionar normalmente.

Caso o usuário queria fazer uma exclusão completa dos dados referentes a versão 2.72 

emover também as configurações do usuário a pasta “des” que se encontra dentro 

 logado no Windows deverá ser excluída . No exemplo abaixo o 

usuário se chama “bhiss”. 

 

 
No windows XP caminho para localizar os bancos de dados da DES é:  

deste banco a versão 3.0 irá funcionar normalmente. 

 

Caso o usuário queria fazer uma exclusão completa dos dados referentes a versão 2.72 

emover também as configurações do usuário a pasta “des” que se encontra dentro 

logado no Windows deverá ser excluída . No exemplo abaixo o 



                                                                                                                         

b. Os arquivos de banco de dados, cópia de segurança, declarações, protocolos , 

exportações e importações são gravados como padrão nas subpastas “backup”, 

“database”, “declaração”, “exportação” e “importação” que se encontram dentro da 

pasta “C:\BHISSDigital

c. Para uma remoção completa do sistema essas pastas também deverão ser apagadas. 

Esse procedimento irá ocasionar a perda de todas as in

assim como as cópias de segurança, arquivos de importação e exportação, 

declarações e protocolos de entrega.

                                                                                                               

 
Os arquivos de banco de dados, cópia de segurança, declarações, protocolos , 

exportações e importações são gravados como padrão nas subpastas “backup”, 

claração”, “exportação” e “importação” que se encontram dentro da 

BHISSDigital\DES” conforme estrutura abaixo: 

Para uma remoção completa do sistema essas pastas também deverão ser apagadas. 

Esse procedimento irá ocasionar a perda de todas as informações contidas na DES, 

assim como as cópias de segurança, arquivos de importação e exportação, 

declarações e protocolos de entrega. 

 

Os arquivos de banco de dados, cópia de segurança, declarações, protocolos , 

exportações e importações são gravados como padrão nas subpastas “backup”, 

claração”, “exportação” e “importação” que se encontram dentro da 

 
Para uma remoção completa do sistema essas pastas também deverão ser apagadas. 

formações contidas na DES, 

assim como as cópias de segurança, arquivos de importação e exportação, 

 


