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1. Enquadramento
Este manual destina-se a descrever o funcionamento do input “Prestação de Contas SEL”,
integrado no SIIAL.

2. Histórico de versões
Versão
1.0

Versão
inicial

2.0

3.0
4.0

Autores
Tamara Pessoa
Marco Amaral
Tamara Pessoa
Marco Amaral

Data
05-07-2017

Observações

19-10-2017




Marco Amaral
Marco Amaral

24-05-2018
30-08-2019




Alteração da validação n.º 14.
Nova funcionalidade: cópia de
dados do input do período anterior.
Atualização do Anexo IV
Atualização do Anexo IV

3. Acrónimos
DGAL
SEL
SIIAL

Direção-Geral das Autarquias Locais
Setor Empresarial Local
Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais

4. Entrada e autenticação no sistema
O registo do input “Prestação de Contas SEL” é realizado no SIIAL, disponível no Portal
Autárquico, acesso reservado (figura 1). A entrada nesta aplicação é efetuada por meio
das credenciais (utilizador e password) já existentes.

Figura 1: Acesso ao SIIAL

5. Registo de inputs
a) Ao entrar na aplicação, o utilizador deve aceder ao separador “Registo de inputs” e
efetuar uma pesquisa do(s) input(s) que pretende registar. Para tal, poderão ser
preenchidos vários campos, sendo que o relativo ao “Ano” é de preenchimento
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obrigatório, devendo selecionar o ano a que se refere o registo da informação. No campo
“Tipo Input” deverá ser selecionada a opção “Prestação de Contas SEL” e clicar em
“Procurar” (figura 2).

Figura 2: Pesquisa de inputs a registar

b) Como resultado da pesquisa, surge(m) o(s) input(s) a registar (figura 3). O registo pode
ser efetuado “Via ficheiro” ou “Via formulário”.

Figura 3: Inputs a registar

c) Atente-se às seguintes notas:




Os campos assinalados com (*) são de preenchimento obrigatório;
Nos campos cujo valor a preencher seja negativo, o utilizador deve colocar o sinal (-);
O registo de inputs obedece a um conjunto de validações, detalhadas no Anexo I.

5.1. Registo via ficheiro
A aplicação permite o carregamento de dados via ficheiro. O mesmo tem de ter formato
texto com extensão ‘txt’ (exemplo: nomedoficheiro.txt). Para o efeito deverão ser seguidos
os procedimentos que constam do Anexo II.

5.2. Registo via formulário
a) O campo referente ao Regime Contabilístico é de preenchimento obrigatório. No campo
“Observações” poderá ser inserida informação que se considere relevante (figura 4).

Figura 4: Regime contabilístico

Página 4 de 18

DGAL/DCAF/DISII 2019

b) O utilizador deve preencher o formulário (campos 1 até 100) tendo em consideração a
informação constante no Anexo III.
c) De seguida, o utilizador deve inserir as entidades participantes. Para o efeito, clica em
“Criar nova entidade participante” (figura 5) e preenche os dados relativos à mesma
(figura 6).

Figura 5: Criação de nova entidade participante

Figura 6: Dados da entidade participante

d) A aplicação permite a inserção automática dos dados das entidades participantes que
constam no input relativo ao período anterior. Para o efeito, o utilizador deverá
selecionar a opção ‘Copiar dados do input do período anterior’ (figura 7).
Notas:
 Esta funcionalidade não elimina as entidades participantes que já tenham sido carregadas, apenas cria
ou substitui os valores daquelas que existirem no input do período anterior;
 Os campos ‘Regime Contabilístico’ e ‘Observações’ serão igualmente copiados.

Figura 7: Copiar dados do input do período anterior
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e) O utilizador deverá de anexar ficheiros ao formulário, tendo em conta a periodicidade do
reporte, conforme o Anexo IV. Para tal, prime o botão “Procurar”, seleciona o(s)
ficheiro(s) pretendido(s) e clica em “Anexar” (figura 8). Caso o registo seja efetuado “Via
ficheiro”, este passo será realizado a posteriori, ou seja, primeiro os dados são
submetidos por ficheiro e depois são anexados os ficheiros via formulário.

Figura 8: Inserção de anexos

f)

No final do formulário, é disponibilizada ao utilizador a opção “Guardar”, que permite o
acesso aos dados inseridos em momento posterior. Salienta-se, no entanto, que o envio
de dados para a DGAL apenas se efetiva por meio da opção “Submeter” (figura 9).

Figura 9: Guardar / Submeter dados
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Anexo I - Validações
1. O resultado da soma do “Capital subscrito” das entidades participantes tem de ser igual ao
valor do “Capital total”;
2. O valor em “Dívida de empréstimos bancários – curto prazo” tem de ser igual ou inferior ao
valor em “Passivo corrente – Financiamentos obtidos”;
3. O valor em “Dívida de empréstimos bancários – médio e longo prazo” tem de ser igual ou
inferior ao valor em “Passivo não corrente – Financiamentos obtidos”;
4. O valor em “Total de dívidas a terceiros” tem de ser igual ou superior ao valor em “Total de
dívidas não orçamentais”;
5. O valor em “Devedores por acréscimos rendimentos – Conta 2721” tem de ser igual ou inferior
ao valor em “Outras contas a receber”;
6. O valor em “Resultado líquido do período (Balanço)” tem de ser igual ao valor em “Resultado
liquido do período (Demonstração de Resultados)”;
7. O valor em “Credores por acréscimos de gastos – Conta 2722” tem de ser igual ou inferior ao
valor em “Passivo corrente-Outras contas a pagar”;
8. O resultado da soma “Capitais próprios” + “Total passivo” tem de ser igual ao valor “Total
ativo”;
9. O valor “Gastos totais” tem de ser maior ou igual ao resultado da soma “Custo das mercadorias
vendidas e das matérias consumidas” + “Fornecimento e serviços externos” + “Gastos com o
pessoal” + “Juros e gastos similares suportados” + “Outros gastos e perdas” + “Gastos/Reversões
de depreciação e de amortização” + “Imposto sobre o rendimento do período”;
10. O valor “Rendimentos totais” tem de ser maior ou igual ao resultado da soma “Vendas e
serviços prestados” + “Subsídios à exploração (total)” + “Trabalhos para a própria entidade” +
“Juros e rendimentos similares obtidos” + “Outros rendimentos e ganhos”;
11. O valor em “Capital realizado” tem de ser igual ou inferior ao valor em “Capital Total”;
12. Na criação de novas entidades participantes, o “Capital realizado” tem de ser igual ou inferior
ao “Capital subscrito”;
13. Nenhuma entidade participante pode ter uma participação superior a 100%;
14. O somatório das participações de todas as entidades participantes tem de ser igual a 100%;
15. O somatório do “Capital realizado” das entidades participantes tem de ser igual ao valor em
“Capital realizado” (Campo 35).
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Anexo II – Registo de inputs ‘via ficheiro’
Períodos de Registo:


AN (Anual);

Header
Nº

Posição
no
registo

Descrição do Campo

1

1

Tipo de Registo

2

2

3

Tipo de

Tamanho

Formato

Alfa

1

“H”

Código de identificação da
Autarquia

Alfa

8

10

Código de Identificação do
utilizador da Autarquia

Alfa

15

4

25

Identificação do mapa
associado ao envio

Alfa

10

DGALPRCONT

5

35

Ano

Int

4

AAAA (1)

6

39

Período

Alfa

2

(2)

7

41

Data do Envio

Num

8

AAAAMMDD
(3)

8

49

Hora do Envio

Num

6

HHMISS (4)

9

55

Versão do ficheiro

Alfa

5

(5)

Campo

(1) Este campo aceita valores compreendidos entre 1000 e 9999, correspondentes ao ano
da informação enviada;
(2) Tem de ser um dos períodos parametrizados para a entidade e tipo de input, neste caso
mapa da prestação de contas SEL;
(3) AAAA – Ano correspondente ao dia do envio, MM – Mês correspondente ao dia do envio,
DD – Dia correspondente ao dia do envio;
(4) HH – Hora do envio, MM – Minuto do envio, SS – Segundo do envio;
(5) Campo de preenchimento opcional;
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Detalhe 1 (regime contabilístico):
Nº

Posição
no
registo

Descrição do Campo

1

1

Tipo de Registo

2

3

3

13

Tipo de

Tamanho

Formato

Alfa

2

“D1”

Regime contabilístico

Alfa

10

Ver tabela
seguinte

Observações

Alfa

255

Tipo de

Tamanho

Formato

Campo

Regimes Contabilísticos
Código

Designação
1 POCAL - Regime Completo
2 POCAL - Regime Simplificado
3 POC
4 SNC
5 POCP
6 POCISSSS
7 Sem contabilidade organizada

Detalhe 2 (rubricas):
Posição
no
registo

Descrição do Campo

1

1

Tipo de Registo

Alfa

2

“D2”

2

3

Código da rubrica de
prestação de Contas Sel

Alfa

10

Ver tabela
seguinte

3

13

Valor da rubrica de
prestação de contas SEL

Num

17

4

30

Sinal

Alfa

1

Nº
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Rubricas de Prestação de Contas SEL
Código

Designação
1 Nº total de efetivos
2 Capital total (€)
3 Dívida de empréstimos bancários - curto prazo
4 Dívida de empréstimos bancários -médio e longo prazo
5 Total de dívidas a terceiros
6 Total de dividas não orçamentais
7 Subsídios (593)
8 Ativo não corrente
9 Ativos fixos tangíveis

10 Propriedades de investimento
11 Goodwill
12 Ativos intangíveis
13 Ativos biológicos (não corrente)
14 Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
15 Participações financeiras - outros métodos
16 Acionistas / sócios (não corrente)
17 Outros ativos financeiros (não corrente)
18 Ativos por impostos diferidos
19 Ativo corrente
20 Inventários
21 Ativos biológicos (corrente)
22 Clientes
23 Adiantamentos a fornecedores
24 Estado e outros entes públicos
25 Acionistas / sócios (corrente)
26 Outras contas a receber
27 Ativos financeiros detidos para negociação
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28 Diferimentos
29 Devedores por Acréscimos Rendimentos (Conta 2721)
30 Outros ativos financeiros (corrente)
31 Ativos não correntes detidos para venda
32 Caixa e depósitos bancários
33 Outros ativos
34 Total do ativo
35 Capital realizado
36 Ações (quotas) próprias
37 Outros instrumentos de capital próprio
38 Prémios de emissão
39 Reservas legais
40 Outras reservas
41 Resultados transitados
42 Ajustamentos em ativos financeiros
43 Excedentes de revalorização
44 Outras variações no capital próprio
45 Resultado líquido do período (Balanço)
46 Interesses minoritários
47 CP - Outros
48 Total do capital próprio
49 Passivo não corrente
50 Passivo não corrente - Provisões
51 Passivo não corrente - Financiamentos obtidos
52 Passivo não corrente - Responsabilidades por benefícios pós-emprego
53 Passivo não corrente - Passivos por impostos diferidos
54 Passivo não corrente-Outras contas a pagar
55 Passivo corrente
56 Passivo corrente-Fornecedores
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57 Passivo corrente-Adiantamentos de clientes
58 Passivo corrente-Estado e outros entes públicos
59 Passivo corrente-Acionistas/sócios
60 Passivo corrente-Financiamentos obtidos
61 Passivo corrente-Outras contas a pagar
62 Credores por Acréscimos de Gastos (Conta 2722)
63 Passivo corrente-Diferimentos
64 Passivo corrente-Passivos financeiros detidos para negociação
65 Passivo corrente-Outros passivos financeiros
66 Passivo corrente-Passivos não correntes detidos para venda
67 Outros passivos
68 Total do passivo
69 Total do capital próprio e do passivo
70 Vendas e serviços prestados (+)
71 Subsídios à exploração - entidades participantes públicas (+)
72 Subsídios à exploração - entidades participantes privadas (+)
73 Subsídios à exploração - fundos comunitários e Estado (entidade não participante)
(+)
74 Subsídios à exploração - outros (+)
75 Subsídios à exploração (total) (+)
76 Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos
conjuntos (+/-)
77 Variação nos inventários da produção (+/-)
78 Trabalhos para a própria entidade (+)
79 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (-)
80 Fornecimentos e serviços externos (-)
81 Gastos com o pessoal (-)
82 Imparidade de inventários (perdas/reversões) (+/-)
83 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (+/-)
84 Provisões (aumentos/reduções) (+/-)
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85 Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
(+/-)
86 Aumentos/reduções de justo valor (+/-)
87 Outros rendimentos e ganhos (+)
88 Outros gastos e perdas (-)
89 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
90 Gastos/Reversões de depreciação e de amortização (+/-)
91 Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (+/-)
92 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
93 Juros e rendimentos similares obtidos (+)
94 Juros e gastos similares suportados (-)
95 Resultado antes de impostos
96 Imposto sobre o rendimento do período (+/-)
97 Resultado líquido do período (DR)
98 Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no
resultado líquido do período
99 Rendimentos totais
100 Gastos totais

Detalhe 3 (entidades participantes):
Nº

Posição
no
registo

Descrição do Campo

1

1

Tipo de Registo

2

3

3

Tamanho

Formato

Alfa

2

“D3”

NIF da entidade
participante

Alfa

9

12

Percentagem de
participação no capital total

Num

6

4

18

Capital Subscrito

Num

17

5

35

Capital Realizado

Num

17

Página 13 de 18

Tipo de
Campo

(1)

DGAL/DCAF/DISII 2019

(1) Os Tipos de Campo “Num”, correspondentes a percentagens incluem sempre duas casas
decimais sem qualquer separador entre a parte inteira e a parte decimal ou de milhares.
Exemplos:
a. 6,89 é representado por 000689;
b. 20,4 é representado por 002040;

Notas:


O ficheiro terá de conter um registo de detalhe “D2” para cada rúbrica da prestação de
contas SEL;



Se no ficheiro recebido for incluída uma rúbrica não existente nesta tabela, então o
ficheiro não será importado, sendo gerado um erro;



O ficheiro terá de conter um registo de detalhe “D3” para cada entidade participante;



Se no ficheiro recebido for incluído um NIF de entidade participante inválido ou não
existente no SIIAL, então o ficheiro não será importado, sendo gerado um erro. No caso
do NIF estar efetivamente correto deverá ser contatada a DGAL;



Os Tipos de Campo “Num”, correspondentes aos valores dos movimentos, incluem
sempre duas casas decimais sem qualquer separador entre a parte inteira e a parte
decimal ou de milhares. Exemplos:



o

165.634,89 é representado por 00000000016563489;

o

670.960 é representado por 00000000067096000;

Convenciona-se que o valor 0 (zero) tem o sinal “+”;
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Anexo III - Registo de inputs ‘via formulário’
Campo

DF

1 - Nº total de efetivos

+

--

2 - Capital total (€)

+

--

3 - Dívida de empréstimos bancários - curto prazo

+

B

4 - Dívida de empréstimos bancários -médio e longo
prazo

+

B

6 - Total de dividas não orçamentais

+

B

7 - Subsídios (593)

+

B / Anexo DF

5 - Total de dívidas a terceiros

8 - Ativo não corrente
+

B

10 - Propriedades de investimento

+

B

11 - Goodwill

+

B

12 - Ativos intangíveis

+

B

13 - Ativos biológicos (não corrente)

+

B

14 - Participações financeiras - método da
equivalência patrimonial

+

B

15 - Participações financeiras - outros métodos

+

B

16 - Acionistas / sócios (não corrente)

+

B

17 - Outros ativos financeiros (não corrente)

+

B

18 - Ativos por impostos diferidos

+

B

Somatório do capital subscrito de todas as
entidades participantes
Rúbrica "Financiamentos obtidos" - Passivo
corrente
Rúbrica "Financiamentos obtidos" - Passivo
não corrente
Somatório dos campos: [(51 até 54)+ (56 até
61) + (63 até 67)] -62
Identificar o valor total das dívidas não
orçamentais (operações de tesouraria) que
estão incluídas nas dívidas a terceiros
Valor ≤ Rúbrica "Outras variações no capital
próprio"

Somatório dos campos: (20 até 28) + (30 até
33)

19 - Ativo corrente
20 - Inventários

+

B

21 - Ativos biológicos (corrente)

+

B

22 - Clientes

+

B

23 - Adiantamentos a fornecedores

+

B

24 - Estado e outros entes públicos

+

B

25 - Acionistas / sócios (corrente)

+

B

26 - Outras contas a receber

+

B

27 - Ativos financeiros detidos para negociação

+

B

28 - Diferimentos

+

B

29 - Devedores por Acréscimos Rendimentos (Conta
2721)

+

B / BL

30 - Outros ativos financeiros (corrente)

+

B

31 - Ativos não correntes detidos para venda

+

B

32 - Caixa e depósitos bancários

+

B

33 - Outros ativos

+

B

Página 15 de 18

Valor inteiro

Somatório dos campos: (9 até 18)
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35 - Capital realizado

+

B

36 - Ações (quotas) próprias

+

B

37 - Outros instrumentos de capital próprio

+

B

38 - Prémios de emissão

+

B

39 - Reservas legais

+

B

40 - Outras reservas

+

B

41 - Resultados transitados

+/-

B

42 - Ajustamentos em ativos financeiros

+/-

B

+

B

44 - Outras variações no capital próprio

+/-

B

45 - Resultado líquido do período (Balanço)

+/-

B

+

B

+/-

B

43 - Excedentes de revalorização

46 - Interesses minoritários
47 - CP - Outros
48 - Total do capital próprio

Somatório dos campos: (35 até 47)

49 - Passivo não corrente

Somatório dos campos: (50 até 54)

50 - Passivo não corrente-Provisões

+

B

51 - Passivo não corrente-Financiamentos obtidos

+

B

+

B

+

B

+

B

52 - Passivo não corrente-Responsabilidades por
benefícios pós-emprego
53 - Passivo não corrente-Passivos por impostos
diferidos
54 - Passivo não corrente-Outras contas a pagar

Somatório dos campos: (56 até 61) + (63 até
67)

55 - Passivo corrente
56 - Passivo corrente-Fornecedores

+

B

57 - Passivo corrente-Adiantamentos de clientes

+

B

58 - Passivo corrente-Estado e outros entes públicos

+

B

59 - Passivo corrente-Acionistas/sócios

+

B

60 - Passivo corrente-Financiamentos obtidos

+

B

61 - Passivo corrente-Outras contas a pagar

+

B

62 - Credores por Acréscimos de Gastos (Conta 2722)

+

B / BL

63 - Passivo corrente-Diferimentos

+

B

64 - Passivo corrente-Passivos financeiros detidos
para negociação

+

B

65 - Passivo corrente-Outros passivos financeiros

+

B

66 - Passivo corrente-Passivos não correntes detidos
para venda

+

B

67 - Outros passivos

+

B

Valor ≤ Rúbrica "Outras contas a pagar"

68 - Total do passivo

Somatório dos campos (49 + 55)

69 - Total do capital próprio e do passivo

Somatório dos campos: (48 + 68)

70 - Vendas e serviços prestados (+)
71 - Subsídios à exploração - entidades participantes
públicas (+)
72 - Subsídios à exploração - entidades participantes
privadas (+)
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73 - Subsídios à exploração - fundos comunitários e
Estado (entidade não participante) (+)

+

DR / BL

74 - Subsídios à exploração - outros (+)

+

DR / BL

75 - Subsídios à exploração (total) (+)

Somatório dos campos: (71 até 74)

76 - Ganhos/perdas imputados de subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos (+/-)

+/-

DR

77 - Variação nos inventários da produção (+/-)

+/-

DR

78 - Trabalhos para a própria entidade (+)

+

DR

79 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas (-)

-

DR

80 - Fornecimentos e serviços externos (-)

-

DR

81 - Gastos com o pessoal (-)

-

DR

+/-

DR

+/-

DR

84 - Provisões (aumentos/reduções) (+/-)

+/-

DR

85 - Imparidade de investimentos não
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (+/-)

+/-

DR

86 - Aumentos/reduções de justo valor (+/-)

+/-

DR

87 - Outros rendimentos e ganhos (+)

+

DR

88 - Outros gastos e perdas (-)

-

DR

82 - Imparidade de inventários (perdas/reversões)
(+/-)
83 - Imparidade de dívidas a receber
(perdas/reversões) (+/-)

89 - Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos

Somatórios dos campos: 70 + (75 até 88)

90 - Gastos/Reversões de depreciação e de
amortização (+/-)

+/-

DR

91 - Imparidade de investimentos
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) (+/-)

+/-

DR

92 - Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)

Somatório dos campos: (89 até 91)

93 - Juros e rendimentos similares obtidos (+)

+

DR

94 - Juros e gastos similares suportados (-)

-

DR

95 - Resultado antes de impostos
96 - Imposto sobre o rendimento do período (+/-)

Somatório dos campos: (92 até 94)
+/-

DR

97 - Resultado líquido do período (DR)
98 - Resultado das atividades descontinuadas (líquido
de impostos) incluído no resultado líquido do período
99 - Rendimentos totais
100 - Gastos totais

Somatório dos campos: (95 + 96)
+/-

-Somatório das rúbricas da DR com valores
positivos
Somatório das rúbricas da DR com valores
negativos

Legenda:
Anexo DF - Anexo às Demonstrações Financeiras; B – Balanço; BL – Balancete; DF - Demonstração Financeira;
DR - Demonstração de Resultados.
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Anexo IV - Documentos a enviar de acordo com a periodicidade
do reporte

SEL – Prestação de Contas
Documentos a anexar
Período de referência
Plano de atividades, orçamento anual e plurianual;
Planos de investimento anuais e plurianuais;
1.º trimestre de 2019

Balanço e demonstração de resultados previsional.
Balanço e demonstração de resultados de execução
trimestral.

2.º trimestre de 2019

Balanço e demonstração de resultados de execução
trimestral.

3.º trimestre de 2019

Balanço e demonstração de resultados de execução
trimestral.

4.º trimestre de 2019

Balanço e demonstração de resultados de execução
trimestral.

Prestação de Contas 2019

Relatório anual de gestão, Balanço e Demonstração de
resultados
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