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IMPORTANTE.
O ISSQN das Agências Bancárias estabelecidas no Município é declarado mensalmente
através da DES-IF – Declaração Eletrônica de Serviços das Instituições Financeiras,
utilizando-se para tanto o Webservice disponibilizado pela Prefeitura.
O acesso ao webservice mencionado acima ocorre a partir do cadastramento da
Agência no site da Prefeitura.
Para realizar o cadastro no site da Prefeitura, o usuário deve acessar o site institucional
da Prefeitura e nele localizar um dos link’s abaixo:

Clicando sobreo ícone acima o programa vai abrir o site que cuida do ISSQN no
Município.
Quando a nova página for disponibilizada o usuário deve localizar o “botão” abaixo
que dará acesso ao módulo do ISS de Bancos.

Clicando sobre o botão acima o programa vai mostrar os seguintes itens de menu:

O primeiro passo será providenciar o cadastro da Agência.

Ao clicar sobre o botão acima o programa vai abrir um formulário para que seja
informada a Inscrição Municipal e o CNPJ da Agência.
IMPORTANTE: Antes de iniciar o cadastro faça contato com a Prefeitura no sentido de
conferir o NÚMERO da Inscrição Municipal.
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Informados os dados solicitados acima, clique em Avançar. Estando corretos os dados
o programa vai abrir um novo formulário para que sejam informados o Código da
Agência e o Nome da Agência, Telefones e e-mail de contato. Os demais dados são os
constantes do cadastro da Prefeitura.

Informados os dados solicitados, clique em Avançar para prosseguir. O programa vai
permitir então que seja feito o cadastro do Usuário (Login).

Informados os dados de Login (CPF, Nome e e-mail do Usuário) cadastre a Senha
desejada e clique em Finalizar Cadastro.
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Finalizado o cadastro e as informações estando todas corretas o programa vai mostrar
uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso e direcionando
para a página de acesso ao programa.

No formulário que vai ser disponibilizado informe os dados do Login que foram
cadastrados e clique em Entrar.

Estando tudo correto o programa vai abrir o ambiente onde estão todas as
informações necessárias à administração do ISS de bancos.
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O menu interno do módulo do ISS de Bancos, apresenta os seguintes itens de Menu.

Vamos descrever o funcionamento de cada um dos itens acima para facilitar o
entendimento.

Este “botão” permite ao usuário do programa retornar sempre para a página principal
do cadastro.

O botão acima destina-se ao profissional de TI do Banco que vai preparar o sistema de
banco para se integrar via webservice com o sistema da Prefeitura gerando a DES-IF.
Clicando sobre o botão, o programa disponibilizará todos os recursos e informações
para que a integração possa ocorrer de forma simples e objetiva.

O principal item a ser acessado pelo profissional de TI é o Manual Webservice. A partir
dele a geração mensal do DES-IF ocorrerá sem dificuldades.
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O botão acima permite ao profissional de TI do banco a geração da Chave do
Webservice, imprescindível na geração dos arquivos XML.

Retornando à página principal do sistema.

Nesta página os itens de menu estão em forma de “palhetas” que apresentam as
seguintes funcionalidades.

Este conjunto vai mostrar os dados cadastrais da Agência/Banco junto a Prefeitura. Em
caso de erro nas informações, favor procurar a Prefeitura para correção.
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Este conjunto mostra a Classificação da Agência/Banco no CNAE registrado na
Prefeitura.

Já este conjunto mostra a Classificação na Tabela da Lei 116 da Agência/Banco no
cadastro da Prefeitura.

Este conjunto detalha os Tipos de Tributos a que a Agência/Banco está sujeita no
Município em relação à Prefeitura.

Este conjunto NÃO se aplica às Agências/Bancos.
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Este conjunto NÃO se aplica a Agência/Banco.

Este conjunto NÃO se aplica a Agência/Banco.

Esta palheta “Sócios” não se aplica aos bancos.

Através da Palheta MOVIMENTAÇÃO o programa permite a Agência/Banco acesso às
informações que compõem a DES-IF. Vamos detalhar abaixo as sub palhetas que
compõem este item de menu.

Este conjunto permite ao usuário da Agência/Banco ver todas as contas que já forma
cadastradas, que permitirão a geração mensal da DES-IF,
O programa permite que o usuário imprima o Plano de Contas para conferência, não
sendo permitida a alteração diretamente neste módulo.
Qualquer alteração no Plano de Contas deve ser feita via webservice.
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Este conjunto permite ao usuário ver todos os lançamentos realizados no DES-IF. O
programa abre um formulário para que o usuário informe a competência desejada e
mostra todos os lançamentos realizados e o fechamento da competência.

O relatório de cada competência pode ser visualizado por:
- Contas do Banco
- Contas Cosif.
- Pelos títulos da Lei 116
- Por alíquota
Em cada um dos relatórios acima é permitido ao usuário IMPRIMIR, não sendo possível
qualquer alteração, o que se for necessário, deverá ser feito via webservice.
Continuando o programa possibilita ainda o acesso ao conta corrente das guias
emitidas para recolhimento do ISSQN.
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Neste formulário o usuário pode realizar a consulta às guias emitidas a partir da
apuração da DES-IF, com seleção do período desejado. Estas guias dizem respeito
somente ao ISS Próprio da Agência.

NOTA: Em caso de extravio de guia gerada via webservice, é possível a impressão da
2ª. Via pesquisando no grid que é mostrado na consulta.

Usando o recurso abaixo – Guias Geral – o programa permite a pesquisa e mostra
todas as guias emitidas pela Agência/Banco que não digam respeito ao ISS Próprio.
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Finalmente temos a palheta que diz respeito à DOCUMENTAÇÃO da Agência/Banco
que, a pedido da Prefeitura deve ser anexada.

Para anexar qualquer documento que seja exigido pela Prefeitura basta ao usuário
clicar sobre Selecionar arquivo PDF, e seguir as orientações do próprio programa.

MUITO IMPORTANTE: Este módulo tem por finalidade permitir CONSULTAR por parte
do usuário da Agência/Banco todas as informações que foram repassadas via
webservice.
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