
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA ENVIO DA DES-IF

INSTRUÇÕES:

1- Acessar o link no site da Prefeitura Municipal de Bauru.

2- Preencher Usuário e Senha.

3- Em “Contribuinte Online”, página “Início” clicar no ícone “Declaração Fiscal”

4- Na página “Cadastros Relacionados” clicar em “Continuar”

5- Na página “Declaração Fiscal Eletrônica” clicar em “Serviços de Bancos”

6- Na página “Declaração de serviços de Instituição Financeira” clicar em “DES-IF”

7- Na janela “Arquivos da DES-IF” enviar os seguintes tipos de arquivo:

7.1 - Demonstrativo Contábil, que deverá ser entregue ao Fisco até o último dia do mês
subsequente ao encerramento do semestre, contendo:
a)  identificação  da  declaração  e  da  dependência  (Registro  “0400  –  Identificação  do
Estabelecimento)
b) balancetes analíticos mensais (Registro “0410 – Balancete Analítico Mensal”)
c) o demonstrativo de rateio de resultados internos (Registro “0410 – Balancete Analítico
Mensal”  -  grupo  COSIF  7.8.0.00.00-1  ou  quando  houver  lançamentos  de  estorno  em
contas de receita e/ou despesa,  conforme item 4.2.9 – b  do Manual ABRASF 3.1.

OBSERVAÇÃO  1:  O  arquivo  do  Demonstrativo  Contábil  deve  ser  enviado
separadamente,  ou  seja,  com  as  informações  referentes  a  cada
Dependência/Agência vinculada à Inscrição Municipal correspondente (uma única
inscrição municipal no arquivo).
OBSERVAÇÃO  2:  De  acordo  com  a  legislação  do  município  de  Bauru,  o
Demonstrativo Contábil deverá conter as contas dos grupos nº 5 (Resultados de
Exercícios Futuros), 7 (Contas de Resultados Credoras) e 8 (Contas de Resultados
Devedoras).

7.2 - Apuração Mensal do ISSQN, que deverá ser gerada e entregue ao Fisco até o dia 15
do  mês  seguinte  ao  da  competência  dos  dados  declarados,  contendo  os  seguintes
registros:
a)  identificação  da  declaração  e  da  dependência  (Registro  “0400  –  Identificação  do
Estabelecimento)
b)  demonstrativo  da  apuração  da  receita  tributável  e  do  ISSQN  mensal  devido,  por
subtítulo (“Registro 0430 - Demonstrativos das Contas”)
c)  demonstrativo  da apuração do ISSQN mensal  a  recolher  (0440 -  Demonstrativo  de
Recolhimento Mensal); e
d)  informação,  se  for  o  caso,  da  ausência  de  movimento,  por  dependência  ou  por
instituição.(“Registro 0430 - Demonstrativos das Contas”)

OBSERVAÇÃO: De acordo com a legislação do município de Bauru, a Apuração
Mensal deverá  conter  as  contas  dos  grupos  nº  5  (Resultados  de  Exercícios
Futuros),  7  (Contas  de  Resultados  Credoras)  e  8  (Contas  de  Resultados
Devedoras).



7.3  - Informações Comuns aos Municípios, que deverá ser apresentada ao Fisco até o
último dia do mês de janeiro de cada ano ou antes, quando houver alteração, composto
dos seguintes registros:
a) identificação da declaração 
b)  plano  geral  de  contas  comentado  –  PGCC;  (Registro  0100  -  Plano  de  Contas
Comentado)

OBSERVAÇÃO: O Plano Geral de Contas Comentado - PGCC deverá conter todos
os  grupos  do  COSIF,  sendo  que  para  os  grupos  contábeis  1.0.0.00.00-6  a
9.9.9.99.99-5 fica obrigatório o desdobramento do Subgrupo, Título e Subtítulo.

c) tabela de tarifas de serviços da instituição (0200 - Tabela de Tarifas Bancarias); e
d) tabela de outros serviços.

7.4 -  Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis, que deverá ser gerado,
anualmente,  até  o  último  dia  do  mês  de  janeiro  de  cada  ano,  ocorrendo  a  entrega
somente  quando  solicitado  pelo  Fisco  Municipal,  contendo  o  demonstrativo  das
partidas dos lançamentos contábeis.

Outras informações sobre o modelo ABRASF 3.1:

- Arredondamento tipo 1.
- Tipo de Consolidação: 2
- Contas sem movimentação contábil devem ser informadas.
-  Arquivos  separados  por  agência,  por  Inscrição  Municipal,  para  esse  teste  enviar  somente
arquivos referentes à Inscrição Munnicipal indicada. 
- Declaração retificadora do tipo substitutiva.


