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 Importar Bilhetes de Diversão Pública 
 
 
O Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços (DES) permite a importação de Bilhetes de 
Diversão Pública emitidos originários de outros sistemas do declarante para o sistema DES a 
partir de arquivo ASCII. Para isto, é necessário que o declarante esteja previamente cadas-
trado em “Informações Cadastrais”. 
 
Esse arquivo deverá ter sido gerado no formato texto com caracteres em MAIÚSCULO e os 
seus registros seguirão o "layout" pré-definido. 
 
 
Campo 01 CNPJ ou CPF do declarante 
Posição 1 a 14 
Tamanho 14 

Conteúdo Informe o CNPJ ou CPF do declarante com 14 posições. Se necessá-
rio, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. 

 
 
Campo 02 Código do Serviço prestado do Bilhete  
Posição 15 a 19 
Tamanho 5 

Conteúdo 
Informe o Código do Serviço do Bilhete com 05 posições. Se necessá-
rio, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este 
deve pertencer à lista de serviços. 

 
 
Campo 03 Tipo do Bilhete  
Posição 20 a 20 
Tamanho 1 

Conteúdo 
Informe o Tipo do Bilhete com 01 posição, sendo: 
C - Bilhete Consumido 
H - Bilhete Autorizado 

 
 
Campo 04 Data de emissão ou autorização do Bilhete  
Posição 21 a 30 
Tamanho 10 

Conteúdo Informe a data de emissão do Bilhete no formato dd/mm/aaaa. Deverá 
ser superior à 01/01/1900. 
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Campo 05 Número Inicial da seqüência de Bilhetes
Posição 31 a 38 
Tamanho 8 

Conteúdo 
Informe o Número Inicial da seqüência de Bilhetes com 08 posições. Se 
necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posi-
ções. Este número deverá ser maior que zero. 

 
 
Campo 06 Número Final da seqüência de Bilhetes  
Posição 39 a 46 
Tamanho 8 

Conteúdo 
Informe o Número Final da seqüência de Bilhetes com 08 posições. Se 
necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posi-
ções. Este número deverá ser maior que zero e não deverá ser menor 
que o número inicial. 

 
 
Campo 07 Quantidade de Bilhetes  
Posição 47 a 54 
Tamanho 8 

Conteúdo 
Informe a Quantidade de Bilhetes com 08 posições. Se necessário, 
preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este nú-
mero deverá ser maior que zero. 

 
 
Campo 08 Valor do Bilhete
Posição 55 a 69 
Tamanho 15 

Conteúdo 

Informe o Valor do Bilhete (valor unitário) com 15 posições. Se neces-
sário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. 
Campo obrigatório caso Tipo do Bilhete C (Consumido), sendo que este 
valor deverá ser maior que zero. Incluir os centavos, sem ponto decimal 
e não utilizar R$. 
 
Exemplo:  
R$ 500,85 – 000000000050085 
R$ 500,00 – 000000000050000 

 
 
Campo 09 Número da Autorização   
Posição 70 a 77 
Tamanho 8 

Conteúdo 
Informe o Número da autorização do Bilhete com 08 posições. Se ne-
cessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. 
Campo obrigatório quando o Tipo do Bilhete for H (Autorizado), sendo 
que este número deverá ser maior que zero.  
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Campo 10 Observações do Bilhete 
Posição 78 a 277 
Tamanho 200 

Conteúdo 
Informe neste campo a quantidade de cupons ou “Tickets” inutilizados 
(discriminar os números e os motivos da inutilização) com 200 posições. 
Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até comple-
tar as posições.  

 
 
Campo 11 Situação 
Posição 278 
Tamanho 1 

Conteúdo 
Informe: 
T – Operação Normal (tributação conforme documento emitido); ou 
F – Operação não tributável pelo Município de São Paulo, executada em 
outro município. 

 


