APOIO AO BENEFICIÁRIO
- FEDER

- MAIS CENTRO –

GUIA DE PREENCHIMENTO DE REGISTO
DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO
A PROJECTO APROVADO

Introdução

Esta informação foi concebida como apoio ao processo de submissão dos pedidos de
alteração às operações/projectos aprovados. As condições de submissão de pedidos
de alteração encontram-se definidas no Contrato de Financiamento, considerando-se
que a submissão configura o conhecimento e aceitação das referidas condições.
O preenchimento do pedido através do formulário electrónico de alterações à decisão
é efectuado de forma sequencial através de diferentes ecrãs. No final de cada ecrã,
ou sempre que indicado no seu interior, devem ser guardados os dados inseridos.
Ao gravar, o sistema procederá a validações de coerência e emitirá avisos de erro,
quando aplicável. Após correcção, a informação deverá ser gravada.
Os dados registados devem estar actualizados à data de submissão do pedido de
alteração.
Após o início do processo de pedido de alterações não será possível ao beneficiário
apresentar novos pedidos de pagamento.

As alterações e correcções de dados inseridos no formulário são admissíveis até à
sua submissão. O pedido de alteração apenas se encontra recepcionado após
comunicação da aceitação por parte da entidade de gestão. Essa comunicação é
efectuada por e-mail e é, por norma, imediata em consequência da submissão do
pedido. Complementarmente o utilizador e o super-utilizador dispõem de informação
sobre o estado do projecto e do pedido de alterações na área de gestão de
candidaturas.
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Parte 1 – Submissão de Pedidos de Alteração
O processo de submissão de pedidos de alteração decorre de forma semelhante ao
da submissão das candidaturas: registo e validação pelo utilizador e submissão pelo
super-utilizador.
O utilizador acede à área de “Gestão de Candidaturas” do site MaisCentro e procede
ao registo de entrada:

Nesta área está disponível a opção “Alterações”

Para iniciar o pedido de alteração o utilizador deverá solicitar no SI MaisCentro o
formulário de alterações de acordo com a versão actualizada do projecto.
O sistema verificará a existência de acções pendentes (outras alterações em curso,
pagamentos em análise, visitas ao local) devolvendo a imagem actualizada após
conclusão/anulação dessas acções. O utilizador será notificado da disponibilidade do
processo para registo e submissão do pedido de alterações e ser-lhe-á
disponibilizado o formulário. Em esquema o processo de alteração à decisão da
Comissão Directiva com origem no promotor processa-se da seguinte forma:
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Pedido de alteração
Fisico/temporal/financeiro

Alteração com
Origem no Promotor

Técnico com a
candidatura
Concluir
processos
pendentes
Sim

Candidatura com
processos
pendentes?
Não
Encaminhar para
UO Reg.

Encaminhar para
o Técnico

Disponibilizar Formulário de
alterações adequado para o
tipo de alteração

Detalhe da submissão de
alteração de candidatura

Login como user

Notifica Promotor que pode
fazer pedido de alteração

Preenchimento do
Formulário de alteração
da candidatura

Promotor faz alterações

Promotor termina
proposta de
alteração?

Login como super user

Não

Sim

Estado: Alteração
Submetida

Submete alteração
Análise Técnico
Financeira da
Alteração

Comissão
Directiva

Reunião de Deliberação
CD
Estado: Alteração
Favorável Decidida
Encaminhar para
Secretário
Técnico

Favorável

Desfavorável /
Favorável condicionada

Decisão de
Alteração

CPA
(Alterações)

Comissão
Directiva

Estado: Alteração Favorável
após CPA Decidida

Notifica
Promotor

Favorável após
CPA

Decisão de
Alteração
Desfavorável
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O beneficiário inicia o processo de registo das alterações seleccionando o projecto na
sua lista privativa de utilizador. Neste módulo o beneficiário regista o tipo de
alterações que se pretende efectuar. Podem configurar ajustamentos na sequência
de
conclusão
de
procedimentos
de
contratação
pública
ou
alterações/reprogramações quanto aos objectivos e conteúdos do projecto.

Deve indicar-se o tipo de alteração pretendida:
1) Física
a. de Investimento (sem afectar montante)
b. de Localização
c. de Executores
d. de requisitos de sustentabilidade
e. de Indicadores
f. de Classificação
g. outras situações
2) Financeira
3) Temporal
4) Cessão da Posição Contratual
5) Desistência (conduz a Rescisão de Contrato de Financiamento com origem no
beneficiário)
As alterações 1) a 4) poderão ser simples ou compostas.
Relativamente à opção de “Ajustamento de Mercados Públicos” deve ser seleccionada
antes do início de apresentação de Pedidos de Pagamento e tem como objectivo
adequar o valor da componente nos casos em que foi aprovado sob a forma de
estimativa ou sem que o procedimento de contratação pública estivesse concluído.
Esta alteração tem fundamento na al. b) da cláusula sexta e pode ter consequências
contratuais quanto ao valor do projecto e quanto ao período de execução.
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Depois de gravado o processo passa a ser listado na área “Em processo de
alterações”.

Optou-se por considerar neste módulo a alteração de todas as decisões que afectam
a decisão original da Comissão Directiva evitando a criação de módulos autónomos
para a Cessão de Posição Contratual e a Desistência (após a celebração do contrato
de financiamento). Em qualquer fase até decisão o beneficiário pode desistir do
pedido de alteração.

Após verificação da não existência de acções pendentes o SI MaisCentro remete ao
beneficiário uma imagem da situação actual do projecto:
- igual à da aprovação caso não tenha ocorrido alteração ou execução;
- igual à da aprovação alterada nas componentes com investimento já realizado e/ou
resultante de alterações já decididas.

Parte 2 - Preenchimento do Formulário
2.1 Separador Projecto
Neste separador serão registadas as alterações relativas à identificação do
projecto/operação.
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Alguns dos campos não são passíveis de alteração: Designação do Projecto; Eixo
Prioritário; Regulamento; Aviso de Concurso.

As alterações de localização do projecto devem ser registadas na área de
“georeferenciação”
O promotor deverá indicar no mapa as localizações associadas ao investimento. O
sistema regista as coordenadas (Latitude/Longitude) respectivas tendo por base a
utilização do Google Earth. Pretende-se dotar o sistema das informação sobre a(s)
localização(ões) por forma a que as coordenadas possam vir a ser integradas em
sistema de georeferenciação.
O executor dispõe de 5 hipóteses:
Não georeferenciável – quando não for possível indicar uma localização física
para o projecto.
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Localização pontual - (indica um único par de coordenadas). Destina-se a
projectos com realização física num único local.
Localização multiponto - Destina-se a projectos com realização física em mais
de que um local (exemplo: vários edifícios não contíguos). O executor deve 1)
indicar o nº de pontos e 2) no mapa, a clicar na respectiva localização aproximada.
Localização poli-linha - Destina-se a projectos com realização física linear
(exemplo: estradas, redes de abastecimento, etc): o executor deve 1) indicar o nº
de pontos principais e 2) no mapa, a clicar na respectiva localização aproximada.
Localização multiponto (polígono) - Destina-se a projectos cuja realização
física abrange uma determinada área de intervenção (exemplo: área de regeneração
urbana). O executor deve 1) indicar o nº de pontos principais e 2) no mapa, a clicar
na respectiva localização aproximada desenhando um polígono.
A escolha das localizações deverá ser efectuada numa escala que permita a
identificação correcta da(s) localização(ões) do projecto (utilizar visualização 100m
ou 200m – ecrã do mapa - lado esquerdo/fundo).
Relativamente ao período de realização do projecto/operação a inscrever nos campos
“data de início” e “data de fim” deve ter-se em consideração a realização física da
infraestrutura (excluindo projectos)/investimento. Se não existir determinação em
contrário no Regulamento Específico, Aviso de Concurso ou Contrato de
Financiamento poderá adoptar-se a norma IFDR (monitorização) que utiliza como
“data de início” a data do primeira documento de despesa e como “data de fim” a
data do último documento de quitação.

2.2 Separador Executores
Serão registadas as alterações ao executor de determinada componente no âmbito
de um projecto em parceria.

2.3 Separador Investimento

O desencadear de acções para alteração das componentes de investimento
aprovadas em sede de Comissão Directiva no âmbito do projecto é efectuado em:
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a) Adicionar nova componente – cuja acção corresponde à criação de uma nova
componente;
b) Programação do investimento por componente – onde se regista a programação
do investimento das novas componentes ou se altera a programação de investimento
das componentes já aprovadas;
c) Componentes já adicionadas – cuja acção corresponde à alteração dos dados de
uma componente específica (mercados públicos, executor) ou, inclusive, à sua
eliminação.

A acção “adicionar nova componente” é idêntica à do formulário de candidatura:

Após a criação da(s) componente(s) (correspondendo cada uma delas a um
procedimento de contratação pública, quando aplicável) a programação do
investimento deve ser registada em “Programação do investimento por
componente”.
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Deverá ser registado o Valor Base de Cálculo (despesas elegíveis estimadas) os
acréscimos previstos e o investimento não elegível estimado. O SI MaisCentro
apresenta um quadro de investimento realizado e um quadro de investimento
proposto. O preenchimento efectua-se no quadro de proposta.
A acção de alteração da programação do investimento das componentes aprovadas
(com ou sem execução) efectua-se em “Programação do investimento por
componentes”. O processo inicia-se pela alteração dos valores do Valor Base de
Cálculo (despesas elegíveis estimadas) os acréscimos previstos e o investimento não
elegível estimado.

Após “Guardar Investimento” inicia-se o preenchimento da Programação anual e por
grupo de despesa.
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O SI MaisCentro apresenta o valor realizado do projecto na óptica do promotor de
acordo com datas de despesa apresentadas nos pedido de pagamento já validados.

Os valores constantes do quadro “Proposta” apresentam dois tipos de valores:
a) já realizados correspondentes aos apresentados em Pedidos de Pagamento e
já validados pela Autoridade de Gestão (não implica que já estejam pagos à
data de emissão do pedido de alterações);
b) os valores previstos em contrato para os anos/grupos de despesa ainda não
executados.
As alterações são efectuados neste quadro, não sendo possível inscrever valores
inferiores aos apresentados nos anos/grupos de despesa já realizados. Após
conclusão do preenchimento o utilizador deve “Guardar Programação Anual”.
Após registo das Programações de cada componentes o SI MaisCentro actualiza a
Plano Anual de Investimentos Elegível por Rubrica.
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A acção “alterar executor” efectua-se na área c) componentes já adicionadas
devendo ser seleccionado o novo parceiro/executor da lista disponível no Separador
“Executores”.

A acção eliminar componente efectua-se também nesta área.

A eliminação da componente é definitiva devendo ser salvaguarda cuidadosamente a
execução desta acção.
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Não será possível eliminar componentes com execução validada. Deve, portanto, terse em atenção esta restrição aquando da apresentação dos pedidos de pagamento
de despesa (por exemplo em situações relativas aos Mercados Públicos)

A título excepcional (quando há necessidade de separar uma componente aprovada
que corresponde, na prática, a duas ou mais componentes/procedimentos de
contratação pública) e já existe execução poderá prever-se o estorno dessa despesa
e posterior apresentação associada a nova componente.
No final do preenchimento dos quadros parciais por componente é determinado o
Plano Anual de Investimentos Elegível por Rubrica Proposto.
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2.4 Separador Financiamento
Após estabilizado o plano anual de investimento devem registar-se os montantes de
financiamento de acordo com as fontes de financiamentos e a taxa de cofinanciamento constante do contrato de financiamento.
As alterações de fonte de financiamento são registadas neste separador.

2.6 Separador Sustentabilidade
Se da alteração do projecto forem alterados os pressupostos de exploração
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(indicativos em ano-cruzeiro) deverão ser alterados neste separador os custos e
receitas previstos.

2.7 Separador Indicadores
Devem ser actualizados os indicadores de realização física (e respectivo custo
estimado como elegível), de caracterização e de resultado na sequência da proposta
de alteração.
O SI MaisCentro devolve os valores aprovados e constantes do Contrato de
Financiamento. Caso não estejam correctos devem anulados e registados de novo.
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Devem ser actualizados os indicadores de emprego registando os empregos
existentes antes do projecto, os empregos que o projecto irá manter e o número de
empregos que o projecto irá criar.

2.8 Separador Documentação
Ao submeter um pedido de alteração físico/financeiro/temporal devem ser
obrigatoriamente submetidos (em formato editável):
a) memória descritiva e justificativa da alteração de investimento (ou outra);
b) uma folha de cálculo de acompanhamento de execução do projecto (idêntica
a folha de execução orçamental apresentada junto dos pedidos de
pagamento) para as componentes já executadas. Devem, também, ser
anexados os documentos justificativos dos investimento.

Para além destes elementos deve ser efectuado o upload de outros documentos
considerados pertinentes para apreciação do pedido de alteração.
Nas Cessões de Posição Contratual (novo beneficiário) deve ser efectuado o upload
da documentação relativa à nova entidade.
O formulário do SI MaisCentro suporta ficheiros com 10Mb cada. Deverão apresentar
(com as excepções assim referidas) o formato pdf ou equivalente.

2.9

Separador Submissão

Neste separador procede-se descrição dos objectivos do pedido, à validação dos
dados inseridos nos separadores anteriores e aos registos de conformidade das
alterações relativamente ao Regulamento Específico e Aviso de Concurso.
Após validação o pedido de alterações é submetido pelo super-utilizador procedendose de forma idêntico à da submissão de candidatura.

Código: 01/09 - Gestão PO Centro QREN
Data: 10/09

Guia de Apoio

Página 16/17

Para efeitos de aceitação deverá ser impressa a ficha resumo de registo de alteração
(remetida via mail pelo SI) que, depois de assinada, deverá ser remetida por correio
para o Presidente da Comissão Directiva do Mais Centro.
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