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Autenticação nas funcionalidades BHISS Digital  

 AMBIENTE DE TESTES/HOMOLOGAÇÃO 

Prezados Contribuintes, 

Tendo em vista a alteração do processo de autenticação nas funcionalidades do BHISS Digital 

(NFS-e, Guias, Protocolos (DES e DES-IF), Controle de Acesso, AIDF, Parcelamento, entre outros) , 

apresentamos abaixo a tela do CAS (Central de Autenticação do Usuário) que será, 

PROVISORIAMENTE, apresentada quando forem acessados  os sistemas disponibilizados no 

ambiente de TESTES/HOMOLOGAÇÃO. 

Veja o passo-a-passo para visualizar a tela: 

1. Para  acessar as funcionalidades do ambiente de homologação/testes, clique no link – 

BHISS-Testes: 
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2. Nesse ambiente estão disponíveis todas as aplicações de “teste” do BHISS Digital. 

 

Atenção: No ambiente de homologação é possível realizar simulações de cadastramento no portal 

BHISS Digital, geração de procurações eletrônicas, proceder ao "download" da DES ou DES-IF, 

credenciamento para emissão da NFS-e, geração de NFS-e, cancelamentos, substituição, envio de 

lotes de RPS, bem como todas as funcionalidades disponibilizadas no ambiente de produção.  

 

Todos os atos e fatos, bem como os documentos e as NFS-e geradas neste ambiente não têm valor 

jurídico já que o mesmo está conectado ao ambiente de homologação/testes da SMF/PBH. 

 

Aqui será tomado como exemplo a autenticação no sistema de Geração de Notas Fiscais 

de Serviços Eletrônica – NFS-e: 
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3. Clique em  “Autenticação”: 
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4. Aqui você irá visualizar a tela “PROVISÓRIA”  de Autenticação  que será usada APENAS no ambiente de testes / homologação BHISS Digital: 

Observação: Para o ambiente de produção (“oficial”) já estão sendo implementadas as novas telas definitivas. 

O restante é normal:   

 - Usuário: Digitar o CNPJ ou CPF completo sem traços ou pontos.  

 - Senha:  Informar a senha utilizada no ambiente de homologação. 

 


