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Proposlo n.o JF 160/2018

Condidoturo do Junto de Freguesio oo Gobinete de Inserg6o Profissionol
Considerondo que Lei n.' 75/2013, de l2 de Setembro, tronsferiu poro os outorquios locois
competencios moteriois que permitem promover e execuior projetos de intervenQAo
comunif6rio em diversos oreos, designodomenfe em oQao sociol.

Considerondo que o promoedo do emprego 6 o melhor formo de fozer ogoo soclol,
limilondo os sifuoeoes de pobrezo e promovendo condiQoes de umo vido digno.
Considerondo que o Junio de Freguesio se condidotou em 20I 5 poro o renovogdo do
Gobinete de Inseredo Profissionol, de que resultou o controlo celebrodo em cofoze de
junho de 201 5.
Considerondo os vontogens do exislencio do Gobinele de InserQdo Profissionol (GlP) poro o
populogdo desempregodo do Freguesio. que se troduzem em sessoes de informoqdo
coletivos e individuois oos cidoddos de Aguolvo e Miro Sintro sobre os medidos otivos de
emprego e formogoo, opoio o procuro de emprego e encominhomenlos poro oferlos de
emprego, poro estogio emprego e poro formogdo profissionol.
Considerondo o bolongo positivo dos fr6s onos de duroQoo
Profissionol no Freguesio.

do Gobinele de

Insergoo

Considerondo que deconeu ole o dio l0 de oufubro o prozo poro opresenloEdo dos
condidofuros poro os novos GlP, lendo o sido opresenlodo o condidoturo que se junto em
onexo e se considero como porie integronte dos presente proposio.
Considerondo o Regulomento especifico do funcionomento do GlP, que se junto em onexo
e se considero como porte integronle dos presenle proposlo.
Considerando os olribuigoes definidos no olineo f) do n.' 2 do ortigo 7.'do Lei n." 75/2013, de
l2 de selembro.
Considerondo os competCncios definidos no olineo t) do
75/2013, de l2 de setembro.

n.' I do orligo

16.' do Lei n.'

Atento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referidos, proponho que se
delibere:
I

.

Retificor

o condidoturo opresentodo poro o constituiQdo de um Gobinete de

Insersdo

Profissionol (GlP) no Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sinlro.

2. Aprovor o Termo de oceitogdo do decisdo de oprovoQoo do Gobinete de
Profissionol {GlP), coso se confirme o oprovogdo do condidoluro.

Insersdo

AguolvoCoc6m, l0 de outubro de 2018
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Carbs Casiniro, Presidente Junta de Freguesia
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Proposlo n." JF'160/2018

Condidoiuro do .Junto de Freguesio oo Gobinete de Inserqdo Profissionol

E

DeliberoEdo; Aprovodo
Unonimidode

Volos o fovor
Presidente
Corlos Cq5imiro

Secretorio
DOmoso Mortinho

Tesoureiro
I

."

X
X

Heleno Cordoso

X

Vogol

2.'Vogol
Crislino Mesquilo

Absleng6es

Presidente

Presidente

Secret6rio

D0moso Mortinho

Ddmoso Morlinho

Tesoureiro

Tesoureiro
Jodo Coslonho

I

JoOo Cqstqnho

." Vogol

I ."

Vogol

Heleno Cordoso

Heleno Cordoso

2.' Vogol

2." Vogol

X

Crislino Me!quilo

Crislino Mesquito

X

3." Vogol

Ricordo Vorondos

4.' Vogol

Ricordo Vorondqs

4." Vogol
Victor Feneiro

4." Vogol
Viclor Feneiro

Victor Ferreiro

6

T
tr

Corlos Cosimiro

3." Vogol

Tolql

Moiorio

Votos conlro

Secreiorio

3." Vogol
Ricordo Vorondos

tr

Corlos Cosimiro

X

J060 Costonho

Reprovodo

o

lolol

Totol

Aprovodo em minuto, no reunioo de 2018.10.11, poro efeitos do disposlo nos termos do n.o 3
e n.o 4 do qrligo 57.". do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n." 6 do ortigo 34." do
Codigo de Procedimenfo Adminiskotivo.

O Presidente:
O Secreiorio:
O Tesoureiro:

O

1." Vogol:

O 2." Vogol:
O 3." Vogol:

O 4.' Vogol:
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cABtilErES DE TilSERCAO PROF|SS|OI{AL- GIP
Pott rl. n,. l{tnols, dc 20 d. m.lo
FORMUTAR|O DE CAI{DIDAruRA

I

ENNDADE PROMOIORA

1,1, Dedos de identificacSo da

endd.d!

Denominaglo social

NtPc

n

Ntss

m

Naturera lurldica

Tipo dc antldadr

Atividade pdn.ipal

12. localirrlao

c

€orita.tos

tetefone
Distrito

I

I

I

c6diso Po6tal

f --

Tebmdvel

f

e-mail

Concelho

2. CARASTEmZAgIO DO GrP
2.1. Locallzrcto e

cdrtactc

Morada
c6digo Postal

telefone
Dlstrito

I

I

I-:

f

Telem6vel

Concelho

Nome do respons6vel pelo GIP

f

e-mail

)t

l?ID
\Jtl
GAArllFIE

c

IEFP

hrs€f,{fu

3, PERFIL DO ANIMADOR
3.1, D.dos de identificageo

Nome
Data de

SusanaAlerardrd da Cruz Sahrador

nascimento

Ne do doc. de
Ne de

l2MIa919

Nacionalidade

identificag;o 1135727

contnbuinte 23I?l473A

3.2. HabilitaC6es acaddmicas

Nivelde

Estabelecimento de ensino

Ano de

UI.IT- l,rntulrsldade lusdfona de
Humanidadcs

!

Tacncdorlas

9:lj_olmqg5,p_ltolE:tgt]4
Entidade formadora

Curso

Fo(mado p€dagdgica Inkialde Formadores

CCP

Esplr.lsoft

-

Centro de

Formado pedag6giG contirxla de fomadores
sonceg5o a

pldu!5o

DuraC;o
110 ho.as

Foma€o Proffssional de Si,rir.

25 hofas

d€ materiais para autoeshdo E-

4. RETEVANCTA Do PRoJETo
{lndique de forma sum6ria de que modo esta candidatura
desenvolvimento social do concelho)

i

promoC5o

de um GIP pode constituir um fator relevante no

descmpGlo, A frrSursia d€ Agualva Mir. sntra, i uma ds mais
populosas do concelho, cqn um elcvado n9 de imigrantes e batxa escolaridade. O GlP, p.omove e agiliza a ligacto entre as
empr.sas e os potenciais cofaboradoaes, com o gbietivo de criaf empreto, consdtulndo um relevant€ fator de desenwlviErcdo
soci3l deste concelho. Msa essencialmente s€r um local dc prqimidadc daqu€lcs que i€ cn€ontram €rn sitlilaode drs€mprcgo,
onde ird prestar todo o apob necearJrio de fo.ma personalizada para o regresso rlpkJo ao mercado de trabalho. Permite uma
O mncelho de Sintra, 6 um dos mais populosos c afetados pclo

o.ientagio e um acompanha[€nto dq utente, na sua vida profissional, nomeadamentc iovens
de emprcto e de fgnnagSo.

a

qu€m presta um ap(io

d! procura

l?ID
)'(

0€ N5€RQ{0

IEFP

5. EXPERIENCIA DA ENTIDADE PROMOTORA
(Refira a experi€ncia que a entidade possui no desenvolvimento de atividades nos dominios do emprego, formaE;o, atSo social
e/ou empreendedorismo, incluindo, caso se verifique, a experi6ncia como entidade promotora de GIP)
E entidade promotora de GlP, desde
Maio de 2009 atd i data. Promove o desenvolve ag6es de formaCSo, assim como divulgagao de oferta formativa de entidades
formadores de gesteo direta e participada do lEtP. Contacto com vCrias Empresas, para divulgatSo e p.omoceo do apoio que d
prestado no recrutamento e selecSo de candidatos com o perfilexigido. Realizaram-se vdrias aC6es de recrutamento coletivo
promovido por empresas que recorreram ao GIP para fazer essa selet5o de trabalhadores para postos de trabalho no concelho e

Foi entidade promotora de um Clube de Emprego, de Derembro de 2002 a Abril de 2009.

arredores.

N.e de

€xperiCncia como GIP?

anos

9 Anos

5. LOCALTZACAO GEOGRAFTCA E ACESS|BtUDADE
(lndique a distancia do GIP ao servigo de emprego respetivo, assim aomo o tipo e frequ€ncia de transportes pUblicos que serve o
GIP)

O local de atendimento do GIP situa-se a 14 km de distancia do S€rvifo de Emprego de Santra. O acesso 6 feito portransportes

pdblicos e efetua-se por dois tipos de transporte autocarro sub-urbano e comboio da CP pata Sintra. O comboio funciona de
regular (15 em 15 minutos), permitindo rempre horirios compativeis com ofuncionamento do GlP.

GIP servido de

transportes

pUblicos?

Sim, di6rios

form.

Sirn, n5o diSrios

7. EsPACO FtStCO AFETO AO GrP
(Descreva e caracterize o espago fisico que serii afeto is atividades do GIP em termos de nUmero, dimenSSo e exclusividade, bem
como os equipamentos que 5er5o disponibilizados)
Espago fisico e instalagoes com condic6es adequadas, constituldas por gabinete individual de exclusividade do GIP e sala de
atendimentos coletivo com cerca de 25m2. Esta sala 6 partilhada com out.as actividades da lunta de Freguegia. Computador com
acesso gatuito i internet para os utentes poderem utilizar- sala de espera, recegao e secretaria 45m2. Este espagotem um placar
de afixagSo de informaglo. Na secretaria est, colocada a fotocopiadora. Esta sala d partilhada com outros servlgos e utilizadores
da Junta de Freguesia.

individual?
Sala para atendimento coletivo?
Sala de

atendimento

Computadores com acesso

sim, em exclusividade

sim, partilhada

Neo

Sim, em exclusividade

Sim, partilhada

Nao

gratuito; internet para ltentes?

5im, pelos menos 2

Sim,

um

X

)t

GIP
DE

IEFP

rNSEr(rO

8. STTUACAO TRTBUTARTA E CONTR|EUT|VA
(lndique qual

a

forma de comprovar

8.1. SituagSo aegulari.ada face
A - Oar

I
I

B-

AdministraCeo

i

Administrag5o Tributiria e Seguranea Social - autorizaCSo de

Tributiria

Anexar as certad6es comprovativas na;rea de gesteo do iefponline

A - Dar

B

retularizada face

consentimento em www.portaldasfincas.gov.pt

8.2. SituagSo regularirada face

I
I

i

a situaqSo

i

segu.anca social

consentimento de consulta

Anexar as certid6es comprovativas na irea de gesteo do iefponline

Para al€m de indicar neste quadro qual o meio utilizado para verificar a sua situaeSo face
, deve

9.
O

i

Administracio Tribut6ria

efetuar obrigat6riamente os procedimentos descritos no regulamento dos GiP drsponivel no portal do

e

IEFP.

DECTARAEAO

subscri6r declara:

a) A veracidade das informagdes constantes deste

formulirio de candidatura;

b) Que a entidade reune cumulativamente os requisitos gerais de acesso exegiveis'

b1, Encontrar-se regularmente constituida e devidamente registada;
b2. Ter a situaCeo tributiria e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administraceo fiscal e a
seguranca socral;
b3. N5o se encontrar em situaCeo de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo lE FP;
b4. Ter a situagSo regulari2ada em mat6ria de restituie6es, no embito do financiamento pelos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI);
b5. Dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplic6vel;
b6. Neo ter pagamentos de salirios em atraso;
b7. N5o ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violag;o de legislagSo de trabalho, nos dltimos
nos iltimos 3 anos (salvo se da sangSo aplicada resultar prazo superior, caso em que se aplica este Ultimo).
clCumprir as demais obrigag6es legais, fiscais e contributivas a que se encontra vinculada.
d)Ter conhecimento e cumprir com as normas de acesso aos presentes apoios, de acordo com a respetiva
regulamentaCao;
e) Cumpir os demais requisitos previstos em regulamentagAo especitica dos GIP e no respetivo contrato.
f) Ter.conhecimento que a informagSo que consta na candidatura determana a respetiva deciseo.

[i

e assumo a veracidade das informag6es
Responsdvel

{1}

Carlos Miguel Pereira Casimiro

Presidente

{1) Pessoa com podere! para obigar legalmente a entidade

e-mail

presidente@jf-agualvamirasintra.pt

Telefone

/ telem6vel 961056299

3

AT

autoridede
tributJria e adudfleire

CoMPROVAT|VO DE AUTORTZAQAO PARA CONSULTA DE S|TUA9AO TRTBUTARTA

Freguesia de Agualva e Mira-Sintra, NIF/NIPC 510833896, autoriza a INSTITUTO EMPREGO E
FORMACAO PROFISSIONAL lP, NIPC 501442600 a consultar a sua situagio tribut5ria no Portal

das Finangas, autorizando tamb6m a Autoridade Tribut6ria e Aduaneira a emitir para aquela
entidade uma certid6o que ateste se a sua situagao se encontra regularizada ou neo.
Esta autorizagSo 6 emitida para cumprimento do disposto no artigo '177o-C do C6digo de
Procedimento e de Processo Tribut6rio.
A presente autorizagSo foi concedida no dia 8 de Novembro de 2013.

Nos seus contactos com a adminisiraqao fiscal, por favor, mcncione s€mpr. o nome, a leterencia do documcnto, o NIF e o domicilio fisc€l
Rua da PlEla, no 10,40. - 1149-027 LISBOA

Tel:218812600
wwrr.portalde3f inancas.gov.pt

Fax:218812834

P6gina

Seguranga Social Directa

I

de

1

comprovativo de consentimento de consulta de DeclaragSo de SituagSo contributival
tss:

node / D.nomlna96o!

25108338960

510833896

Do! consentlmcnto l .ntidada ,trairo ialentiticada para €onsul|lr r mlnht 3lt!a95o contributiva:

/ Denomln.glor
rNsrrruro Do Er4pREGo

I{ISS:

Nome

E FoRt'1AeAo

pRoFrssroNAL 20004566133

NIF:

501442600

Data de cons€ntlflento:

14-77-2073
As falsas declaragdes estSo sujeitas as sane6€s previstas na lei.

https://app.seg-social.pt/ssd/print_DSC.aspx

04-10-2018

tributdria e aduaneira
Serviqo de Finangas de SINTRA-3. CACEM - 135571

CERTIDAO
Maria Virginia Folgado de Pezerat Correia, Chefe de Finangas, a exercer fungdes no Servigo de Finangas de

SINTRA.3. CACEM.
CERTIFICA, face aos elementos disponfveis no sistema inform6tico da Autoridade Tributiiria e Aduaneira (AT),
que o(a) conrribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situagdo tributiiria regdarizada, nos termos do artigo I 77'-A

e/ou nos 5 e 12 do artigo I 69o, ambos do C6digo de Procedimento e de Processo Tributdrio (CPPT).

A presente certidao 6 v6lida por tr€s meses e nao constitui documento de quitageo, nos termos dos n's 4 e 6 do
artigo

24

CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitad4 emite-se a presente certidao 4 de Outubro de 2018.

IDENT]FICACAO
NOME: FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA-SINTRA
NIF:510833896

No

para validageo
Contribuinte: 510833896
Validaqao: EEDG364K17FZ

O Chefe de Finangas,

W*,
1

Parc validar esla c€rtidEo

mencionados.

aclda

Veifqu. quc

SEFMP041 W35

Maria Virginia Folgado de Pezerat Correia.)

ao sitc wwwpo.t ldesfinanc€s.gov.pl, 3!l.ocion. a opsio \,/ilida95o Ooc." c intoduza o n. de contribuinte e c6digo
o documento obtido concaDondc a .3ta clrtidao.

d. valida€o acins

SEGURANCA SOCIAI
DECLARACAO
NOME dA ENtidAdE CONtTibUiNtE FREGUESIA DE

AGUALVA E MIRA€INTRA

Firma/denominaQao FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA-SINTRA
NUmero de ldentificaggo de Seguran9a Social 25108338960
NUmero de ldentifica€o Fiscal 510E33E96
NUmero de Declarageo 17699365
Dala de emisseo 0,t-10-2018

Declara-se que

a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situagSo contributiva

regularizada perante a Seguranga Social.

A presente declaragao nao constitui instrumento de quitagSo de divida de contribuig6es e ou de
juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e 6 v6lida pelo prazo de quatromeses, a
partir da data de emisseo.

Assinatura v6lida
Digitally signed by Instituto
Date: 2018.10.04 10:55:19

DEcLARACAo

Mod. GC

aaln/matica,
+0'it0

E[tnoA auTorATrcAlrENTE pELo sERvtCo

1-DGSS versdo w\r/wseg-social.pt

t.n.
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O. €NQUADRAMENTO
Com o objetivo de reforear a atuagSo do ServiCo Priblico de Emprego no apoio

i

insergao profissional dos desempregados,

com capacidade de atuagEo em proximidade aos territ6rios e )s populaC6es e em estreita articulaceo com a rede de
Servigos de Emprego, foram criadas, atrav6s da Portaria n.e L27 /2OO9, de 30 de janeiro estruturas de apoio ao emprego,

designadas por Gabinetes de Inserg;o Profissional, promovidas por entidades aprovadas para o efeito.
A Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio, que regula o funcionamento dos Gabinetes de Insergeo Profissional e revoga os

diplomas anteriores (Portaria n.s

/2009, de 30 de janeiro e Portaria n.e 29A/20IO, de 1 de junho), veio reformular o
funcionamento destas estruturas e introduzir alteraE6es, nomeadamente ao nivel dos procedimentos de aprova96o, do
periodo de autorizaceo de funcionamento, da contratualiza9eo dos objetivos e do acompanhamento e avaliaceo das
727

mesm as.

I.

OBJETO

O Instituto do Emprego e FormaCeo Profissional, lP (IEFP), enquanto responsdvel pela execugio dos Gabinetes de lnserg6o

Profissional, define o presente regulamento ao abrigo do artigo 17.e da Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio.

Este regulamento tem por objetivo estabelecer os procedimentos a adotar no 6mbito dos Gabinetes de Insergao
Profissional regulados pela Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio.
Para o efeito, o regulamento:

a)

Define

o

modelo de funcionamento e

o

regime de acesso aos apoios concedidos, designadamente, os

procedimentos a adotar no processo de candidatura, os respetivos crit6rios de andlise e prazos de decis5o, as
modalidades de pagamento dos apoios, os modelos de termo de aceitagao, os contratos e demais aspetos
tecnicos necess6rios

i

implementacSo dos Gabjnetes de Insergeo Profissjonal, nos termos do disposto na

Portaria n.e 14O/2OIS, de 20 de maio;

b)

Define, ainda, as disposig6es especificas nacionais e comunitdrias relativas ao regime de acesso aos apoios
concedidos pelo Estado PortuguAs.

O presente documento neo dispensa a consulta do diploma em referencia.

2.

CARACTERTZAEAO

2.1

Conceito

Entende-se por Gabinete de Insergeo Profissional {clP) a organizagSo ou serviCo credenciado pelo IEFP para prestar apoio

a jovens e adultos desempregados no percurso de insergeo ou reinsergeo no mercado de trabalho, em estreita
cooperaCao com as unidades locais do IEFP

-

Centros de Emprego e Formageo Profissional e Centros de Emprego.

Gabinetes de Inserg5o Profissional {GlPl I Retulamento Especitico -
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2.2

Objetivos

Os GIP tCm

como objetivos:

Complementar a atividade do serviEo pUblico de emprego, numa l6gica de proximidade, garantindo o
desenvolvimento das aE6es contratualizadas com os servigos de emprego;
Reforgar o apoio ao desenvolvimento do percurso de insergSo ou reinsergeo profissional dos desempregados;

Promover o acesso:s ooortunidades educativas e formativas
Desenvolver uma atitude empreendedora de abordagem ao mercado de trabalho

2.3

Atividades dos GIP

os GIP devem desenvolver as seguintes atividades:

AC6es de

apoio; procura ativa de emprego

e desenvolvimento da atitude empreendedora

captageo e divulgagSo de ofertas de emprego e apoio

A

colocaeeo

DivulgagSo de medidas de apoio ao emprego, formageo profissional
encaminhamento de candidatos

e

empreendedorismo

e apoio

ao

DivulgaCao de programas comunitdrios que promovam a mobilidade no emprego e na formaCao profissional no
espa9o europeu

Encaminhamento para ag6es promotoras do desenvolvimento de competCncias de empregabilidade e criaCSo
do p16prio emprego
Apoio

)

inscrigeo online dos candidatos a emprego

1-

Emprego, formag5o
AC6es previstas no eixo
Desenvolvimento Social - CLDS+

e

qualificaCeo

do Programa de Contratos Locais de

InformaCSo sobre o conteido e abrangCncia de alguns serviCos e apoios em mat€ria de Seguran9a social

Outras atividades consideradas necessdrias, pelos serviCos de emprego, para apoio A inserceo profissional dos
desempregados, nomeadamente as ae6es de informagSo e encaminhamento previstas na Garantia lovem

2.4

Destinatdrios

Os GIP destinam-se a apoiar:

.
.
.
2,5

os jovens e adultos desempregados inscritos nos servigos de emprego e por estes sinalizados/afetos;
Pessoas em situagdo de desfavorecimento face ao mercado de trabalho;
Os

jovens NEET1, direcionados pela plataforma Garantia Jovem ou que se dirijam ao GIP por sua iniciativa.

Regime e

horirio de funcionamento

I lovens NEET (neitber in emplcryment, education or troining) jovens entre os 15 e os 29 anos, in€lusive, n6o inte8rados em modalidades de

ensino ou formageo ou no meraado de trabalho,
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O GIP pode ter um regime de funcionamento a tempo inteiro ou a tempo parcial. O regime de funcionamento de cada
GIP 6 definido

por deliberaceo do Conselho Diretivo do

IEFP

em funeSo das necessidades locais em cada periodo de

candidatura.
O regime de funcionamento aprovado 6 vdlido durante o periodo m6ximo da autorizagao de funcionamento (tres anos).

A mudanga de regime de funcionamento apenas 6 possivel de tempo inteiro para tempo parcial, quando acordado entre
a entidade promotora e o IEFP, Neo d possivel a alteraEao de regime de funcionamento de tempo parcial para tempo

inteiro.
A carga

horiria de funcionamento do

GIP

depende do regime de funcionamento:

> a 35 horas semanais

de I7,5 a 20 horas semanais

Notas: O horirio de funcionamento di6rio deve ser igual em todos os dias (teis, salvo nas situag6es em que o
regime de funcionamento 6 a tempo parcial, em que o respetivo hordrio poderii nao contemplar todos os dias da
semana.
O hordrio de funcionamento do GIP deve corresponder ao hordrio habitual de expediente, podendo, no entanto, ser

proposto um hordrio de funcionamento diferente, desde que o mesmo beneficie a acessibilidade dos utentes ao GlP,
por exemplo, em funESo dos hor5rios dos transportes pUblicos.
InterrupCSo do funcionamento: O funcionamento do GIP pode ser interrompido anualmente por um periodo mdximo
de 30 dias, seguidos ou interpolados, por motivo de f6rias. Este encerramento deve ser comunicado antecipadamente
ao IEFP.

3.

ENTIDADESPROMOTORAS

3.1 Entidades elegiveis
Podem promover a constituigSo de GIP as seguintes entidades:

.Autarouias locais

.lnstit!ig6es particulares de solidariedade social
.Associagdes relevantes na dinamizacSo e desenvofuimento local
.Associag6es para a htegraqio dos imigrantes e das minorias 6tnicas
.Associacoes sindicais e empresariais
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3.2 Requisitos gerais das entidades promotoras
As entidades promotoras referidas no ponto 3.1. devem reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a)
b)

Encontrarem-se regularmente constituidas e registadas
Terem a situaESo tribut6ria e contributiva regularizada perantg respetivamente, a administraE;o fiscal e a
rc6v, d,,9d >vL,d'

c)
d)

Nao se encontrarem em situaceo de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP;

Terem a situageo regularizada em mat6ria de restituig6es, no ambito do financiamento pelos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI)

e)
f)
g)

Disporem de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicdvel
Neo terem pagamentos de saldrios em atraso

Neo ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violageo de legislagSo de trabalho,
nomeadamente sobre discriminaCeo no trabalho e no acesso ao emprego, nos Liltimos 3 anos, salvo se da sangio
aplicada no ambito desse processo resultar prazo superior, caso em que se aplica este

fltimo.

Consideram-se reunidos os requisitos de acesso das entidades promotoras acima mencionados, exceto os referidos nas

alineas b) e c), atraves da declarageo da entidade constante no formuldrio de candidatura, na qual se compromete a
cumprir os requisitos de acesso aos apoios e a neo prestar falsas declaragdes.

Aviso: As entidades que, nos 2 anos anteriores ; candidatura, tenham sido condenadas por sentenca
transitada em julgado por despedimento ilegal de grdvidas, pudrperas ou lactantes ficam impedidas de beneficiar dos
apoios previstos no presente regulamento, nos termos da Lei n.e 133/2015, de 7 de setembro.

A observancia dos requisitos de acesso 6 exigida desde o momento da apresentagSo da candidatura e durante todo o
periodo de duraq6o de autorizaCSo de funcionamento e do apoio financeiro.

4.

ANIMADOR DO GIP

4.1

Perfildo animador

.

para assegurar o funcionamento e o desenvolvimento das suas atividades do GIP a entidade promotora deve

designar um t€cnico responsdvel por executar todas as atividades contratualizadas de acordo com os
procedimentos tecnicos e demais orientag6es definidas pelo

.

IEFP.

Este t6cnico, designado de animador, deve possuir uma qualificaeSo de nivel 6 ou superior do Quadro Nacional

de eualificae6es. Para o exercicio das atividades de animador considera-se desejdvel que a formageo academica

seja na 6rea das ciencias sociais e do comportamento com experiCncia profissional nas dreas do emprego,
educagSo e formagSo ou agSo social.

4.2

Contratatao e substituiCSo do animador

o

O

funcionamento do GIP estd suportado tecnicamente na atividade do animador, pelo que deve ser assegurado,

preferencialmente, por um tdcnico que possua uma relageo de contratageo laboral direta e estdvel com
entidade promotora. Quando tal n5o for possivel a entidade pode recorrer a contrataqeo externa.
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contrataeeo atrav6s de entidades terceiras, dadas as implicac6es ao nivel da

transparCncia da elegibilidade das despesas e das rela96es juridico-laborais que esta soluCSo encerra.

.

A relagao contratual entre o animador e a entidade promotora do GIP 6 da exclusiva responsabilidade desta
Ultima, sendo admissivel qualquer tipo de contrataCeo que se enquadre na legislagao em vigor.

.

O pagamento da retribuicSo do animador 6 da responsabilidade da entidade promotora e deve ser efetuado

obrigatoriamente por transferencia bancdria.

.

A designa9ao do animador 6 efetuada em sede de candidatura, atrav6s do preenchimento dos elementos
solicitados no formulSrio de candldatura.

.

No decurso do funcionamento do GlP, pode ser admitida a substituigeo do animador, por motivos devidamente

justificados, desde que o novo animador redna um perfil semelhante em termos de formagSo acad6mica
experiencia ao aprovado em sede de candidatura. O

IEFP

e

decide sobre a aceitaeeo do novo animador e se estao

reunidas as condig6es para o exercicio das atividades que lhe estSo cometidas durante todo o periodo de
autorizageo de funcionamento.

Notas:

(i) Pode haver lugar ; substituig;o tempordria do animador por outro tdcnico, de modo a permitir o normal
funcionamento do GlP, quando o periodo de ausencia do animador neo justiflque a sua substituieSo definitiva,
nomeadamente por motivo de f6rias ou doenga nao prolongada. A entidade promotora deve, contudo, comunicar ao
IEFP esta situaeeo.

(ii) O hordrio de trabalho do animador do GIP deve ser compativel com o hor6rio de funcionamento do GlP. Apenas 6
admissfvel a acumulagio de func6es do animador quando o regime de funcionamento do GIP 6 a tempo parcial.

(iii) O local de trabalho do animador do GIP dever ser o das instalae6es do GtP.
(iv) O animador pode ser, por opeeo da entidade promotora, coadjuvado por outros colaboradores indicados por esta,
sem prejuizo do desenvolvimento das atividades contratualizadas e do funcionamento do GIP ser da responsa bilidad e

do animador-

5.

AUTORTZAGAO DE FUNCTONAMENTO

O GIP 6 credenciado pelo IEFP que lhe concede autorizaC6o de funcionamento.

A autorizaceo de funcionamento dos GIP resulta da aprovacSo da candidatura e consequente formalizacao do contrato
de objetivos, onde consta expressamente a data de inicio de funcionamento do GlP.

5.1

Periodo de autorizacSo de funcionamento

a)

A autorizagSo de funcionamento tem a validade de um ano, renovivel duas vezes por igual periodo.

b) A renovageo prevista na alinea anterior 6

automdtica, sempre que n5o se verifiquem situac6es de

incumprimento, nomeadamente quanto aos objetivos contratualizados. Para o efeito 6 considerado como valor
de referencia uma taxa de execuCSo global inferior a lOyo, salvo situaC6es devidamente justificadas.

c)

periodo limite de autorizagao de funcionamento, trCs anos, pode ser prorrogado, por deliberaeeo do Conselho
Diretivo do IEFP, ate ao encerramento do processo de candidatura imediatamente subsequente.

O
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CANDIDATURAS

6.1 Periodos de candidatura

a)

Os GIP tem um regime de candidatura fechada, sendo os respetivos periodos de apresentaceo de candidaturas

definidos por deliberaESo do Conselho Diretivo do
ief

b)

IEFP e

divulgados no portal do IEFP (www.iefp.pt) e no portal

ponline (https://iefponline.iefp.pt).

Em cada periodo de candidatura, o IEFP define e divulga o nUmero mdximo de vagas de GIP por serviCo de

emprego e por conceiho.

c)

O IEFP estipula, ainda, o regime de funcionamento de cada GIP (a tempo inteiro ou a tempo parcial) em fun95o
das necessidades do concelho.

d)

O Conselho Diretivo do IEFP pode deliberar a abertura de perfodos extraordin5rios de candidatura quando
permanecerem vagas por preencher ou houver necessidade de reforgar a rede de GIP em determinado concelho,
sendo os mesmos publicitados no portal do IEFP e no portal iefponline {https://iefponline iefp.pt)

6.2 Apresentageo de candidaturas

a)

candidaturas seo apresentadas pelas entidades promotoras, nos periodos definidos e publicitados, atraves do
preenchimento do formulSrio de candidatura disponivel no portal iefponline. Para tal 6 necess6rio o registo
prdvio da entidade, e do seu representante, no referido portal

As

b)

As entidades promotoras podem apresentar uma ou mais candidaturas consoante
pretendam constituir.

c)

As entidades promotoras

o

ndmero de GIP que

nio podem, para as mesmas atividades e custos, apresentar candidaturas

a mais de

uma entidade financiadora.

d)

A informaeeo constante do formuldrio de candidatura determina a an6lise, decisSo e os montantes dos apoios

m6ximos a atribuir.

e)

As candidaturas seo avaliadas com base em crit6rios de an5lise, fixados nos termos dc ponlJ o 5 deste
regulamento.

6.3

Procedimentos de candidatura

A candidatura aos GIP d feita por entidades devidamente registadas no oortal iefoonline, atrav6s das seguintes etapas:

a)

Se ainda neo estiver registado

Direta, deve efetuar

o

no portal, e para autenticaESo no iefponline atraves da seguranCa

registo da entidade

e do

representante que ird apresentar

a

Social

candidatura.

Seguidamente efetuar a nomea96o do representante

b)

Entrar na 6rea de gesteo do portal do iefponline e efetuar a sua autenticaCeo.

c)

O acesso ao formuldrio de candidatura (anexo 1) d efetuado na p68ina de entrada do portal iefponline em

"Apoios & Incentivos"

d)

Na 5rea "Apoios

&

/ "Outros Apoios",
lncentivos"

/

estando jd autenticado, ou na 6rea de Sesteo das entidades'

"outros Apoios", selecionar a opcao GIP

-

Gabinetes de Insereao

Profissional, onde acede ao form de apresentaEeo da candidatura.

e)

Em "Obter formu16rio de candidatura" 6 aberta uma janela para efetuar o download do ficheiro para o seu

computador. Ap6s o preenchimento de todos os campos, o ficheiro de candidatura deve ser guardado em

formato

PDF.

Gabinetes de Insercao Profissional {GlP) | Regulamento Especifico - 1.. reviseo

(setembro/2018)

Pigina 8 de 49

)t

rNsrruTo 0o EMpRE.o

E

GIP

FoRMAcAo pRoFrssroNAL.rp

Ao clicar em "Apresentar candidatura", acede a um 6cran onde anexa o

6AEINFIF

0E TN5ERCAO
PROFISSIONAI

formulirio preenchido {em formato

PDF).

g)

Antes de submeter deve ainda preencher os campos referentes ao distrito, concelho e freguesia do local do
GIP.

Apos a submisseo do formul6rio € emitida mensagem de submisseo com sucesso e o respetivo n(mero de identificaeeo
da candidatura.

.

Todos os campos do formuldrio de candidatura sao de preenchimento obrigatdrio,
relativo i formaeeo profissional do animador.

.

i

excegao do campo 3.3

No caso de se pretender efetuar uma substituiE-o/alteracSo a uma candidatura jA submetida deve ser efetuada

uma nova apresentageo de candidatura seguindo os mesmos procedimentos, sendo a candidatura anterior
automaticamente invalidada.

.

5.4

Tenha em atenceo o prazo (dia e hora) definidos para a apresentaceo de candidaturas.

Situaceo face a administragSo fiscal e

a)

i

seguranga social

Para verificagao da situagSo contributiva regularizada perante a seguranea social e da situaCeo tribut6ria perante

a administraceo tributiria, a entidade declara no formu16rio de candidatura que autoriza, respetivamente, a
comunicag5o de informag5o entre o IEFP e os servigos competentes da seguranga social e a consulta online da
mesma.

bl

Para que a candidatura possa ser aprovada, e caso a entidade neo tenha nos portais das Finantas e/ou Seguranga

Social efetuado os procedimentos para conceder autorizageo ao IEFP para consulta da situacso face e
Administraqeo Tribut6ria e Seguranga Social, deve anexar na 6rea de gestSo da entidade no iefponline os
seguintes documentos:

c)

O

.

Comprovativos de neo Divida

.

Comprovativos de ndo Divida a Administragao Tributdria.

i

Seguranga Social;

Os procedimentos referidos nas alineas anteriores constam do anexo 9.

euiro,a,

ou na sua ausencia, a disponibilizagSo de certidoes que atestem a situagSo regularizada
perante a"u,oriza96es,
administrag6o fiscal e seguranga social s5o obrigatdrias em sede de submisseo de candidatura, sob
pena de esta nao ser considerada.

6.5 Crit6rios de apreciageo das candidaturas

a)

A apreciagao das candidaturas 6 efetuada de acordo com os seguintes criterios:

A.

A expericncia da entidade como promotora de Glp (rede geral ou redes especificas) em funq5o do
tempo de experiCncia anterior e dos resultados alcanCados, sendo para tal pontuados dois subcrit6rios;

8.

Expericncia da entidade promotora nas Sreas do emprego, forma96o, acio social e empreendedorismo;

C

Acessibilidade do GIP tendo em consideragSo a rede e os hordrios do servieo de transportes piblicos
que servem o acesso ao GIP;
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D.

LocalizagSo geogrdfica do GIP atendendo

i

distancia do GIP ao serviCo de emprego, cnt6rio este s6

aplic5vel nos concelhos onde estd sedeado o servigo de emprego;

E.

InstalaC6es adequadas para o desenvolvimento da atividade do GlP, considerando como subcrit6rios o
espago fisico e o equipamento disponibili2ado;

F.
b)

As

e Srea de formagSo acaddmica e a experiencia profissional.

o perfil do animador face

candidaturas seo hierarquizadas dentro das vagas fixadas por servigo de emprego e por concelho, respeitando

o instituido na DeliberaeSo de abertura de candidaturas em termos de regras de distribuigSo territorial dos GlP,
com base na pontuaCeo obtida pela aplicageo da tabela de andlise de candidaturas constante no anexo 2.

c)

Dentro do mesmo concelho

6

aplicado um crit6rio de majorageo

)

freguesia com maior ndmero de

desempregados, por refer€ncia ao n.e de desempregados registados no IEFP no fim do mes anterior ao do inicio

do oeriodo de candidatura.

d)

A an6lise e verificaeeo dos crit6rios 6 efetuada com base na informagSo facultada pela entidade promotora no

formulSrio da candidatura, com exceceo do crit6rio A, cuja apreciagSo qualitativa da experiCncia como GIP 6
aferida pelas Delegag6es Regionais e servigos de emprego, com base no acompanhamento e avaliagao anual
efetuados ao GIP nas anteriores autorizaC6es de funcionamento.

e)

Nas situag6es em que duas ou mais

f)

Nos casos em que a aplicageo do crit6rio suplementar referido no ponto anterior n5o 6 suficiente, aplicam-se

entidades obtenham a mesma pontuageo para a iltima vaga a ser preenchida
o criterio de desempate utilizado 6 o crit6rio suplementar "mdrito e qualidade da candidatura e relevancia na
contribuigeo do desenvolvimento social do concelho", constante da tabela de andlise de candidaturas, aferido
atrav6s da informageo que a entidade promotora faculta no ponto 4. do formul5rio de candidatura.

por ordem os seguintes criterios:
(i) pontuagto mais elevada no crit6rio de aprecia9eo C - Acessibilidade do GIP

(ii) pontuagao mais elevada no crit6rio de apreciagao

g)

E

-

AdequaCeo das Instalae6es.

A atribui9eo da majoraeeo referida na alinea c), bem como a aplicagao do crit6rio suplementar constante da
alinea e), tem como limite a pontua9ao mdxima de 100 pontos.

6.6 AnClise

a) I

e decisSo das candidaturas

an6lise e deciseo das candidaturas, e a emissao da respetiva notificaEeo, sao efetuadas no prazo mdximo de

30 dias dteis, contados a partir da data de encerramento do respetivo periodo de candidatura.

b)

O prazo definido na alinea anterior suspende-se no 6mbito da realizageo da audiCncia de interessados, nos casos

aolic6veis.

c)

Sao aprovadas as candidaturas que reLinam os requisitos gerais mencionados no ponto 3.2 e na sequ€ncia da

hierarquizageo a que se refere o ponto anterior fiquem graduadas nas vagas estabelecidas pelo IEFP por concelho
e servrEo oe emprego.

d)

O prazo de andlise e decisao definido na alinea a) suspende-se sempre que sejam solicitados, pelo

IEFP,

elementos adicionais, imprescindiveis a tomada da decisao, terminando a suspensao com a cessaeao do facto
que lhe deu origem.

e)

A apresentagSo de elementos ou informae6es adicionais solicitadas pelo IEFP deve ocorrer no prazo de 10 dias

dteis, contados desde o dia seguinte

f)

i

data do pedido

SerSo excluidas as candidaturas das entidades que n5o entreguem os elementos solicitados nos termos do ponto

anterior.
Gabinetes de Inserceo Profissional (GlP) | Regulamento Especifico - 1.! reviseo

(setembro/2018)

Pigina 10 de 49

)t

rNsrruro

Do EM'REG'

E

GIP

FoRMAqAo pR'FrssroNAL.rp

o€ rNs€RC"Ao
PROFIS5IONAL

6.7 Notificageo da deciseo

a)

A decis5o das candidaturas e a emiss5o das respetivas comunicaC6es

is entidades promotoras deve ser efetuada

mediante carta registada ou atrav6s de outro meio legalmente admissivel.

b)

A notificag5o da decisSo de aprovagao das candidaturas refere o valor mdximo global aprovado.

6.8 AceitaCeo da deciseo de aprovaceo

a)

As

entidades promotoras devem devolver o documento Unico constituido pela deciseo de aprovageo e termo de

aceitaCeo da deciseo de aprovageo devidamente assinado, no prazo de 15 dias consecutivos a contar da data da
recegao da notificagSo da deciseo, sob pena da deciseo caducar.

b)

o termo de aceitaCeo da deciseo de aprovaE6o deve ser assinado pela entidade promotora e todas

as folhas e

anexos devem ser rubricadas e autenticadas, devendo as assinaturas de quem tem poderes para obrigar

a

entidade promotora ser reconhecidas, nessa qualidade e com poderes para o ato, por notdrio, advogado,
solicitador ou camara de com6rcio ou indUstria, ou atrav6s de selo branco no caso das entidades ou organismos
da administragao pdblica, nos termos da legislageo em vigor.

6.9 Caducidade da decisSo de aprovagEo
A decisSo de aprovageo proferida relativamente aos GIP aprovados caduca nos seguintes casos:

a)

N5o devolugSo da Decis5o de AprovaeSo e do Termo de Aceita9eo da Deciseo de Aprovageo dentro do prazo
estabelecido (15 dias consecutivos), salvo apresentaCeo de motivo justificativo que seja aceite pelo tEFP;

b)

DesistCncia da implementaceo do GIP antes de efetuado o 1.e adiantamento do apoio por parte do IEFP;

c)

N5o ter ocorrido o inicio de funcionamento do GIP no prazo miximo de 30 dias consecutivos ap6s a data
acordada no contrato de ob.ietivos para esse inicio, salvo apresentaceo de motivo justificativo que seja aceite
pelo IEFP, mas que n3o prolonga o termo da autorizageo de funcionamento inicialmente previsto.

6.10 Indeferimento
sem prejuizo da realizagSo de audiencia de interessados, nos termos do artigo 121.s do C6digo do Procedimento
Administrativo, s5o objeto de indeferimento as candidaturas que n5o reLinam as condig6es necessdrias para serem
financiadas, nos termos da legislaCeo e do presente regulamento, designadamente por:

a)

Falta de enquadramento quanto

b)

N6o cumprimento dos requisitos gerais das entidades promotoras e demais requisitos previstos no presente
regulamento;

c)

N50 pontuar, cumulativamente, nos criterios de apreciagao C e E indicados no ponto 6.5;

d)

N;o terem ficado graduadas nas vagas estabelecidas pelo
a que se

7.

is entidades promotoras;

IEFP para o servieo de

emprego e respetivo concelho

refere a candidatura.

CONTRATO D€ OBIETIVOS

7.1. FormalizagSo do contrato de obietivos

a)

Ap6s a aceitacao da decis;o de aprovaCeo, o IEFP celebra com a entidade promotora um contrato de objetivos
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(anexo 4) de onde constam obrigatoriamente:

.

As atividades a desenvolver que assegurem a coerencia e complementaridade da atuageo do servigo de

emprego respetivo e que se enquadrem no ambito das previstas no ponto 2.3.;

.

Os

.

Os direitos e deveres das partes, tendo em vista o cumprimento dos objetivos contratualizados e a

objetivos quantitativos e indicador de cada atividade;

aplicaCeo das disposig6es legais e regulamentares;

.
b)

o regime de funcionamento.

A assinatura do contrato de objetivos deve ter lugar no prazo mdximo de 30 dias consecutivos ap6s a data de
recegao nos servieos do IEFP do Termo de Aceitageo da Decisao de AprovaCao.

c)

O

d)

A renovaCao do contrato estd condicionada ao cumprimento dos objetivos contratualizados.

e)

O inicio da validade do contrato de objetivos corresponde

contrato de objetivos tem

a

validade de um ano, renov6vel automaticamente at6 duas vezes por igual periodo.

)

data de inicio do funcionamento do GIP acordada

no oonto 5 do contrato.

f)

atividades a considerar para efeitos de definigeo/quantificageo de metas, e sem pre.iuizo de outras que sejam
consideradas necess6rias pelo servigo de emprego, ou previstas no ponto 2.3 seo as seguintes:

As

.

Ag6es de informagao sobre as medidas ativas de emprego e forma95o, oportunidades de emprego e de

formaEdo, programas comunitdrios de apoio

g)

) mobilidade no emprego ou na formageo

.

Ag6es de apoio

e

Encaminhamento para ag6es de formageo ou medidas de emprego

.

RecegSo e registo de ofertas de emprego

.

Apresentaceo de desempregados a ofertas de emprego

.

colocag;o de desempregados em ofertas de emprego

.

Apoio e utilizaqSo dos servigos online do

i

procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora

IEFP

As atividades contratualizadas e as metas estabelecidas no contrato seo definidos para um ano de execug60,

mantendo-se os mesmos vilidos para as renova96es automiticas do periodo de autorizagSo de funcionamento,
a menos que seia efetuado um aditamento ao contrato de objetivos.

7.2. Aditamento ao contrato de obietivos

a)

O contrato poderi ser alterado, por acordo entre as partes, sempre que se verifique a necessidade de introduzir

alteraC6es )s atividades a desenvolver e objetivos fixados

b)

introduzir nao implicam alteraCao no prazo de vigdncia ou nos apoios financeiros a conceder pelo
lEFp, exceto nas situagdes em que a alteragao ao contrato de objetivos decorre por forEa da prorrogaqeo da

As alteraCdes a

autorizac;o de funcionamento (alinea c) do ponto 5.1.).

c)

Das alterag6es n5o devem igualmente resultar redugSo das atividades e objetivos contratu

imputdvel

d)

i

a

liza

dos por causa

entidade.

Na situaqio mencionada na alinea a)

o

servigo

de emprego procede i renegociaqdo dos

objetivos

contratu alizados e elabora um aditamento ao inicialmente celebrado, nos termos do modelo constante do anexo
5.
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7,3. Cessaqao do contrato de objetivos

a)

O contrato de objetivos pode cessar por revogaESo da decisio de aprovaEao, por denuncia da entidade
oromotora ou oor caducidade.

b)

A cessagao por revogaeeo da decisSo de aprovageo ocorre nas situac6es previstas no ponto 10 5

c)

O contrato cessa por den{ncia da entidade promotora quando esta comunique por escrito, com antecedCncia

minima de 30 dias, a intenc;o de desistir do projeto, devendo comunicar a data de encerramento do GlP.

d)

O

contrato cessa por caducidade no termo do prazo da sua vigencia.

7.4. Execugao do contrato de objetivos
No ambito da execugeo do contrato as entidades promotoras ficam sujeitas es seguintes obrigag6es:

a)

Garantir, ate fanal da vigencia do contrato, a execueao de todas as atividades contratualizadas;

b)

Atender no embito da contratualizacao os desempregados sinalizados pelo serviCo de emprego;

c)

Cumprir todos os procedimentos administrativos e tdcnicos instituidos pelo servigo de emprego para o
desenvolvimento das atividades;

d)

Observar todas as disposiC6es legais vigentes em mat6ria de protecao de dados pessoais, entre outras, assegurar
a confid encia lid ad e dos dados pessoais a que

tenha acesso e n6o transmitir a informaCeo a terceiros;

e)

Assegurar, no desenvolvimento das atividades, o rigor t6cnico das intervenC6es;

f)

Enviar ao servigo de emprego, no final de cada trimestre, o Relat6rio de Atividades;

g)

Disponibili2ar o animador para frequentar ac6es de formaEeo organizadas pelo tEFP;

h)

Prestar todas as informag6es solicitadas pelo servigo de emprego relativas:r atividade desenvolvida.

7.5. Protegao de dados pessoais
O IEFP, 1.P., enquanto entidade respons6vel pelo tratamento de dados, assegura que o segundo outorgante cumpre o
RGPD,

designadamente:

a)

Que no tratamento dos dados pessoais s5o cumpridas as instrug6es emanadas do IEFP, l.P.;

b)

Que as pessoas autorizadas pela entidade promotora do Gabinete de Insereeo Profissional (GlP) a tratar dados
pessoais, designadamente

o animador do GlP, assumiram um compromisso de confidencialidade ou

estSo

sujeitas a adequadas obriga96es legais de confidencialidade;

c)

Que a entidade promotora do GIP adota todas as medidas de seguranga do tratamento;

d)

Que a entidade promotora do Gabinete de Insercao Profissional (GlP) disponibiliza todas as informag6es
necessirias para demonstrar o cumprimento das obrigaC6es que sobre si impendem;

e)

Que a entidade promotora do Gabinete de Insergeo Profissional (GlP) apenas contrata outro subcontratante se
o responsevel pelo tratamento o autorizar;

f)

Em caso de autorizaceo prdvia, deve ser comunicada ao respons6vel pelo tratamento dos dados, a contrataeeo

de um subcontratante o qual deveri respeitar todas as obrigag6es de tratamento decorrentes do RGPD-
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8.1 Apoios Tdcnicos
Os apoios t6cnicos concedidos compreendem:

a)

A formagSo dos animadores, sempre que se considerar necessirio;

b)

A disponibilizageo de instrumentos t6cnicos, em diversos suportes, de apoio ao desenvolvimento

das

atividades contratualizadas;

c)

A disponibilizateo de instrumentos de informageo e outros produtos de divulgagao de servigos, programas
e medidas de emprego e formagSo;

d)

O acesso a sistema(s) de informagao, para apoio

is fung6es do animador e acompanhamento da atividade

do GlP, existindo para o efeito um perfil especifico de animador de GlP.

8.2. Apoios Financeiros
Para a prossecugSo das atividades contratualizadas, o GIP pode beneficiar dos seguintes apoios:

AdaptagSo de instalaC6es e
aquisieeo de equipamentos

Subsidio n6o reembolsivel por periodo de autorizageo de funcionamento
(tres anos), at6 ao montante de €5.000
Subsidio anual nao reembolsdvel no valor de 3 lASr
Subsidio anual neo reembolsdvel, para comparticipaCSo na retribuieao do

animador:
RetribuicSo do animador

Despesas de funcionamento

em balceo multisservigos
.IAS - Indexante de Apolos Sociais

-o

.
.

ate ao limite de 24IAS (regime de funcionamento a tempo inteiro)
at6 ao limite de 12 IAS (regime de funcionamento a tempo parcial)

subsidio nao reembols5vel, por cada ano do periodo de autorizaCSo de
funcionamento, at6 ao montante de 3 IAS apenas para os GIP que sejam
instalados em balc6es multisservi gos

valor do lA5 estd fixado para 2018 em €428,90 e 6 objeto de atualizaleo nos termos leSais

Os apoios previstos para adaptaceo de instala96es

e equipamentos e despesas de funcionamento seo atribuidos

independentemente do regime de funcionamento do GlP.

8.3. Enquadramento das despesas - rubricas

a)

Os apoios

.

previstos para adaptaqeo de instalag6es e aquisigao de equipamentos s6o concedidos:
as entidades Dromotoras que demonstrem

a necessidade imprescindivel deste financiamento para

o

funcionamento do GlP, nio sendo por regra atribuido nos casos em que o GIP recebeu este apoio na
anterior da rede de GlP, salvo em situaE6es justificadas;

.
b)

independentemente do regime de funcionamento do GIP

Na rubrica despesas de funcionamento sao elegiveis as despesas relativas aos consumlveis de escrit6rio e de
expediente, 6gua, eletricidade, comunicaC6es e outras despesas desde que devidamente iustificadas e aprovadas.
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Podem, ainda, ser consideradas elegiveis como despesas de funcionamento as despesas de transporte respeitantes

is deslocag6es do animador, at6 ao limite de 40% do montante miximo possivel na ribrica (3 IAS*40%).

Este limite

pode ser excecionado, em situaCOes especificas e fundamentadas, por despacho do Delegado Regional, ndo podendo

ultrapassar o montante mdximo do apoio previsto para as despesas de funcionamento.

d) A elegibilidade

das despesas de transporte, designadamente reembolso de quil6metros (Km), custos com

combustivel e despesas de deslocageo em transporte pdblico, de acordo com as regras aplicadas
Ptlblica, estd sujeita

i

)

AdministraCso

validacao por parte do IEFP da justificaCeo da necessidade apresentada pela entidade

promotora, considerando os objetivos das deslocaEdes face es atividades contratualizadas com o GlP.

e)

O apoio previsto na rubrica comparticipageo na retribuigeo do animador destina-se a comparticipar a retribuiCeo
base mensal bruta do animador. Nesta rubrica n5o seo elegiveis as despesas respeitantes

is contribuig6es

devidas

pela entidade promotora e seguranCa social, seguros, subsidio de refeig-o, ajudas de custo, despesas de transporte,

trabalho extraordindrio ou outros equivalentes. A retribuiCeo do periodo de f6rias, independentemente do
encerrar nesse periodo,6 elegivel para efeitos de comparticipaESo.

f)

GIP

Tambem neo seo elegiveis as despesas com a remuneraCSo do animador no caso de recurso a contratageo externa
de animador por via de entidade intermediiria/terceira, uma vez que a entidade promotora n5o pode fazer prova do

efetivo pagamento da retribuiceo ao animador, bem como despesas com outro pessoal que coadjuve o anrmasor,
mesmo em caso de substituiCio tempordria e pontual deste.

o

apoio previsto para as despesas relacionadas com a instalaCao do GIP em balcdes multisservigos destina-se

a

comparticipar os encargos decorrentes do contrato de utilizagao destes espaCos.
Aviso:
No caso de encerramento tempordrio do GlP, nomeadamente por motivo de fdrias, n-o hi lugar i imputagao de
despesas de funcionamento durante o periodo de interrupcSo, sendo apenas comparticipado o apoio na rubrica
retribuigao do animador, observando o limite dos 24*lAS/ano nos GIP a tempo inteiro e 12*lAS/ano nos clP a tempo
parcial

8.4. Atualizageo do valor do IAS
A comparticipaE5o do IEFP nas despesas de funcionamento e na retribuicSo do animador encontra-se indexada ao lAs,

sendo os montantes aprovados atualizados de acordo com a atualizaceo legal do lA5. em vigor para o periodo a que
resDerta a desoesa.

A atualizagSo legal do valor do lAs altera o montante global aprovado, sem necessidade de emisseo de nova Deciseo de
AprovaCSo e consequente Termo de AceitaCeo, devendo ser comunicada

9.

i

entidade.

PROCESSAMENTO DOS APOIOS

9.1 Procedimentos gerais
a) O pagamento dos apoios processa-se ap6s a devolugeo do Termo da Deciseo de AprovaE;o e a formalizagSo do

contrato de objetivos.
b) o pagamento do apoio para adaptagio de instalaC6es e aquisiceo de equipamentos, concedido de acordo com

o previsto na alinea a) do ponto 8.3 6 atribuido em uma ou mais prestacdes, mediante apresentaCdo de
documento com a identificagio do equipamento a adquirir e/ou das adaptag6es a efetuar nas instalac6es,
acompanhado de fatura pr6-forma ou orgamento e devidamente fundamentadas de acoroo com as
necessidades efetivas decorrentes das atividades a desenvolver no ambito dos Glp.
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c) Para efeitos da alinea anterior, o pagamento reporta-se a valores sem lVA, exceto no caso da entidade
apresentar comprovativo de que n5o 6 ressarcida do mesmo.
d) O pagamento dos apoios para as despesas de funcionamento, incluindo as decorrentes da instalaEao nos
balc6es multisservigos e para a comparticipaeeo na retribuigao do animador, processa-se da seguinte forma;

i. Um

a 40% do apoio

adiantamento, correspondente

aprovado calculado para cada ano de

funcionamento;

ii.

um reembolso de valor correspondente
funcionamento

a 40 % do

total do apoio aprovado calculado para cada ano de

a pedido da entidade promotora e mediante

comprovagSo de que as despesas

imputadas ao IEFP perfazem, pelo menos,80% do valor do 1.e adiantamento, atrav6s da apresentaCio
da Listagem Mensal das Despesas Pagas (anexo 6);

iii.

Ao encerramento de contas e respetivo pagamento do remanescente, se a ele houver lu8ar, mediante
apresentageo pela entidade, no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de conclusao do
respetivo ano de funcionamento, da Listagem Mensal das Despesas Pagas reportado ao periodo em
falta {anexo 6).

e) para efeitos de pagamento dos apoios, devem as entidades apresentar novas certid6es se as anteriores tiverem
caducado, ou se nio tiverem concedido autorizageo para consulta online da situaCeo regularizada perante a
administraeSo tributSria e seguranea social.

f)

Todos os documentos comprovativos do cumprimento das despesas realizadas e pagas, incluindo recibos dos

montantes pagos nos termos legalmente exigidos, ou comprovativo das transferencias banc6rias caso se
aplique, devem encontrar-se disponiveis para anilise em sede de eventual vrsita de acompanhamento ou
sempre que os serviCos competentes do

IEFP

solicitem a sua apresentaEeo.

g) O IEFP avalia a elegibilidade e conformidade dos montantes apresentados pela entidade promotora, podendo
reavaliar o financiamento aprovado, nomeadamente em sede de encerramento de contas anual, em funeSo
dos comprovativos apresentados e indicadores de execugSo

Quadro sintese

Manuteneeo dos reqursrtos legais para

1.. prestalao
40% do valor do total do apoio
aprovado para cada ano de
funcionamento, sob a forma de

d dLr ruul,du uu dPv,v,

No 1s ano de funcionamento, receleo
do termo de aceitaEeo da decisao de
aprovae;o (assinado e reconhecido)

Ap6s a formalizaeeo do contrato de
objetivos e o inicio de funcionamento
do GlP, no 1e ano de funcionamento.

Ap6s renovaEeo da autorizaeSo
f

de

uncionamento, nos anos seguinteS.

adiantamento

2.. prestagSo

ManuteneSo dos requlsitos legais para
a atribuiq5o do apoio

40% do valor do total do apoio
aprovado para cada ano de

Apresentaceo, por parte da entidade

funcionamento, sob a forma de
reembolso

Despesas Pagas

encerramento de contas e pagamento
do valor restante, no final de cada ano
de funcionamento, podendo haver ao

pagamento do apoio ou devolue;o

promotora, da Listagem Mensal

das

ManulenCSo dos requtsitos legais para
a atribuiqeo do apoio

Ap.esentaceo

pela entidade

da

Listagem Mensal das Despesas Pagas
reportado ao periodo em falta

A pedido da entidade promotora

e

quando as despesas imputadas ao IEFP
perfazem, pelo menos, 80% do valor do
1.9 adiantamento

A pedido da entidade promotora,

no

prazo de 30 dias consecutivos a contar
da data de concluseo do respetivo ano
de funcionamento
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9.2 Comunicageo dos pagamentos
Os pagamentos dos montantes relativos ao adiantamento, aos reembolsos e ao encerramento de contas (saldo) s;o
comunicados

i

entidade promotora atravds de oficio ou correio eletr6nico.

Nota; A entidade promotora neo deve emitir ou enviar ao

10. tNcuMpRtMENTo E RGsnrutCAo Dos

10.1

IEFP

qualquer fatura/recibo desses montantes.

Apotos

Regras Gerais

a)

incumprimento por parte da entidade promotora das obrigag6es relativas aos apoios financeiros concedidos
no embito do presente regulamento implica a imediata cessageo dos mesmos e a restituiCSo, total ou parcial,
O

dos montantes recebidos, sem prejufzo, se for caso disso, de participaEao criminal que venha a ser efetuada

por eventuais indicios da pr6tica do crime, nomeadamente de crime de fraude na obtenc5o de subsidio de
natureza pdblica.

i

b)

No caso de o incumprimento ser considerado parcial, hii lugar

c)

A restituiCeo deve ser feita no pra2o de 60 dias consecutivos, contados a partir da notificacso do IEFP, ap6s o

restituigeo proporcional dos apoios recebidos.

decurso do qual, sem que a restituigSo se.ja efetuada, s5o devidos juros de mora

d)

i

taxa legal.

se a restituiceo n5o for efetuada, a entidade fica impedida durante dois anos, a contar da notificaEeo referida
na alinea anterior, de beneficiar de qualquer apoio do Estado com a mesma natureza e finalidade.

e)

Para efeitos do disposto nas alineas anteriores, compete ao IEFP apreciar as causas do incumprimento e decidir
a cessageo dos apoios atribuidos ou determinar a restituiCao dos mesmos.

10,2 Redueeo do Financiamento

A redugeo do financiamento aprovado

is

entidades promotoras pode ter lugar, na devida proporcionalidade, quando

verificados em sede de saldo final anual, entre outros, os seguintes fundamentos:

a)

Neo execugSo da atividade nos termos tdcnicos em que foi contratualizada ou, ainda, um nivel geral de
execu9ao das atividades interio( a lly", exceto se o mesmo resulte de factos n5o imputdveis ) entidade e
atendiveis pelo

IEFP.

Para o efeito deve considerar-se a seguinte regra: por cada ponto percentual (p.p.) abaixo do niv€l de execueeo

total de 70% procede-se a uma redugSo de meio p.p. sobre

a

despesa total elegivel a pagar no saldo final anual,

num m5ximo de 10 %.

b)

ConsideragSo de custos inelegiveis, nomeadamente quanto

;

sua natureza, montantes miximos, data de

realizaESo e data de pagamento, bem como aos demais limites de financiamento definidos e aprovados;

c)

Custos que neo estejam justificados atravds de fatura e recibo ou outro documento de quitaceo nos termos

legalmente exigidos.

10.3 SuspensSo dos pagamentos
Hd lugar

i

suspensSo dos pagamentos;s entidades promotoras, quando forem detetadas as seguintes situag6es:

a)

Deficiancia grave do processo t6cnico e contabilistico;

b)

Nao envio dentro do prazo estipulado pelo IEFP de elementos por este solicitados, incluindo os relat6rios de
atividades;
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c)

Existencia de dividas aos animadores;

d)

Superveniencia de situaceo neo regularizada perante a administraEeo tributiria, de restituig6es do IEFP ou de
outros fundos p(blicos e contribuie6es para a seguranCa social, incorrendo a entidade promotora na obrigagSo
de restituir os montantes recebidos se for negado o acordo de regularizagSo;

e)

Falta de comprovageo da situageo contributiva perante a administraCeo fiscal e a seguranga social.

f)

N5o comunicaCao por escrito ao servigo de emprego da 6rea de localizacao do GIP ou de qualquer alteraEeo

candidatura inicialmente aprovada, no prazo de 10 dias contados da data da ocorrCncia,
de alterag-o

g)

i

a

i

qual poderd ser objeto

decisSo de aprovag;o e aditamento ao termo de aceita9eo da deciseo de aprovaCeo;

Existencia de indicios graves de ilicitude criminal, envolvendo a utilizageo indevida dos apoios concedidos ou o

desvirtuamento da candidatura.

10.4 Normalizageo de irregularidades

a)

irregularidades indicadas no ponto 10.3 que sejam detetadas, devem ser objeto de regularizaCeo
e/ou de envio dos elementos e informa96es ao IEFP por parte das entidades promotoras, no prazo que for fixado

As situaC6es de

pelo lEFp, que neo pode ser superior a 90 dias contados da data da respetiva notificagao ou solicitaEeo, nos casos

referidos na alinea f), e no mdximo de 60 dias para os casos referidos nas restantes alineas

b)

Findo o prazo e persistindo a situagao de irregularidade, a decisao de aprovagSo da candidatura serd revogada,

originando a consequente restituigeo dos apoios recebidos

10.5 Revogaeeo da decisao e cessageo do apoio

A revogagSo da deciseo de aprovagao da candidatura das entidades promotoras e a cessaqao do apoio, bem como

a

consequente restituiCeo dos apoios recebidos, tem lugar quando verificado um dos seguintes fundamentos:

.

persistCncia das situae6es identificadas no ponto 10.3, findo o prazo fixado pelo IEFP para a sua regularizagao e
para o envio dos elementos e informag6es necessdrios;

.

Apresentacao de elementos incompletos ou desconformes relativos es candidaturas, salvo apresentaCeo de
motivo justificativo que pelo IEFP seja aceite;

.

Neo execuCao das atividades e objetivos contratualizados nos termos constantes do contrato de objetivos,
considerando-se para tal uma taxa de execugeo global infenor a l1y", cujos motivos nao foram atendiveis pelo
IEFP, lP e seo considerados

.

imputdveis ) entidade;

Falsas declarac6es, nomeadamente sobre a atividade realizada, que afetem, de modo substantivo, a.iustificacao

dos apoios recebidos ou a receber;

.

DesistCncia da candidatura por parte da entidade promotora;

.

Recusa de submissao ao acompanhamento, controlo ou auditoria a que estao legalmente sujeitos;

.

lnexistCncia do Drocesso tdcnico e contabilistico

10.6 Restituicdes

.

As restituic6es tem lugar sempre que se verifique que a entidade promotora recebeu indevidamente ou n50

justificou os apoios recebidos.
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As restituiC6es podem ser promovidas por iniciativa das entidades promotoras ou pelo IEFP e efetuadas atrav6s

de compensaeeo com montantes aprovados em sede de saldo, no ambito dos diferentes apoios concedidos pelo
IEFP.

Nas situaC6es de revogagio da deciseo de aprovaE-o das candidaturas, ou de desistencia da candidatura, a

entidade promotora deve proceder

)

restituig6o dos montantes recebidos no prazo de 60 dias consecutivos

a

contar da notificac5o para o efeito. Findo este prazo, sem que a restituiceo tenha sido efetuada, sao devidos
juros de mora i taxa legal.
Findo o prazo da alinea anterior as restituic6es podem ser faseadas, ate ao limite mdximo de 36 prestag6es
mensais sucessivas, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte, mediante prestac5o de garantia id6nea e
autori2aCao de um plano de reembolso pelo IEFP, neo sendo aplicados

.iu

ros, a partir da data dessa autorizaE5o

(mediante pedido justificado apresentado pela entidade, o IEFP pode dispensar a apresentaCeo da garantia).
No caso da restituigao faseada ou do plano e restituiCao, o incumprimento relativo a uma prestaCeo importa o

vencimento imediato de todas as restantes.
Sempre que as entidades promotoras neo cumpram a sua obrigaceo de restituigeo no prazo estipulado, e

a

mesma realizada atrav6s de execuESo fiscal, nos termos da legislagSo aplicdvel.

11. ACOMPANHAMENTO E AVATIACAO

11.1 Acompanhamento e avaliagSo das atividades

.

A monitorizacSo peri6dica da atividade desenvolvida pelos GIP € feita com recurso ao Relat6rio de Atividades
(anexo 8) que o GIP dever6 submeter em aplicagSo pr6pria ou, na sua ausCncia, enviar por email e em formato
xls, ao serviEo de emprego at6 10 dias consecutivos ap6s o tdrmino do trimestre civil a que o mesmo se reporta.

.

Para al6m da monitorizac;o prevista na alinea anterior, os servigos de emprego realizam visitas de
acompanhamento aos GIP da sua drea de intervengeo para os apoiar na execuCeo do contrato de ob.jetivos.

.

Os servigos de emprego devem ainda efetuar visitas ou promover reunides com os responsdveis da entidade

promotora sempre que existirem dados objetivos de funcionamento an6malo por parte do GlP, ou quando existir
necessidade de renegociar o contrato de objetivos.

.

compete ainda ao IEFP a avaliagao anual do cumprimento dos objetivos contratualizados com base no nivel de
execuCSo das atividades contratualizadas e dos objetivos fixados.

t

Na sequ€ncia da avaliaceo, sempre que se verifique um nivel de execucao das atividades inferior ao
contratu alizad o, pode haver lugar a reduCao dos apoios concedidos.

11.2 Outras aC6es de acompanhamento, avaliaCSo e controlo

.

Os GIP podem ser objeto de ag6es de acompanhamento, verificag6o, auditoria ou inspegeo a efetuar pelo IEFP

ou por outras entidades nacionais e comunitdrias competentes, bem como por outros organismos e entidades
por estas credenciadas para o efeito.

.

Estas a96es tem por objetivo garantir o cumprimento das normas aplicdveis e das obrigag6es assumidas.

.

Para tal, as entidades promotoras ficam obrigadas a disponibilizar todos os documentos factuais, t6cnicos e

contabilisticos necessdrios e a facultar o acesso )s instalac6es do Glp.
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12. DrsPosrCOEs FtNAts

a)

Salvo indicageo expressa em contririo, os prazos previstos no presente regulamento contam-se por dias
conseculrvos.

b) Na contagem dos prazos nao se conta o dia em que ocorre o evento a partir do qualo prazo comeqa a contar.
c) As matdrias que nao se encontrem previstas no presente regulamento seo resolvidas mediante a aplicageo da
regulamentaCeo nacional e comunitdria aplicdvel.

13.

vrG€NcrA

E

PRopuCAo

DE

EFEtros

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicagSo e aplica-se a todos os projetos apresentados a partir
dessa data.
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GIP
Glt€tE

cr6qlc

w,

IEFP

GABTNETES DE TNSERCAO PROFISS|ONAT - GtP
PorHr n.. q/Z[,$ dG 20dc mCo
FORMUTARIO DE CANDIDATURA

1. E'{NDADE PROMOTORA
1.1. Dadoe de ldentificr$o da emldade
D,enomina6o social
NtPc

I

NFs

II

Nature2a juridica

TiDo de entidade

Atividade principal

1.2. locallza€o e

c6digo Postal

I-l

I
retem6vetf

f

tetefone

I

Distrito

cdt-toe

"-r"it

Concelho

2. CARACTERTZACAO DO GrP

2.1, locdlrado e contactos
Morada

QidisoPostal

ta".6vdf

f

telefone
Distrito

-

:.l

I

or"it

I

n

Concelho

Nome do r6ponsivel pelo GIP

G.bln.tes dc

l|!

re|o

dklond

l6lPl I Rctuhmcnto E3eccfrso - 1.r revislo
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IEFP

3. PERFIT DO ANIMADOR
3.1. Dados de identificado

ffiffiffi Nacionatidade ffiffiffieffi
do doc. de identifi.rcEo .lmElffiffiffi

Data de nascimento
Ne

Ne de

contribuinte

ffiffiffi

acaddmicas

DuracSo

ffi
ffi

4. RELEVANCIA DO PROJETO
(lndique de forma sumiria de que modo esta candidatura a promogeo de um GIP pode constituir um fator relevante
no desenvolvimento social do concelho)
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5. EXPEHII{CIA DA ET{TIDATX PROMOTORA
(Refira a experiencia que a entldade possui no desenvolvimento de atividades nos dominios do emprego, formageo,
aCSo social

e/ou empreendedorismo, incluindo, caso se verifique, a experiencia como entidade promotora de GIP)

ExperiCncia como

GIP? sim !

rueo

N.edeanosI

!

5. tocAuzAcAo GEoGRAflcA E ACESS|B|UDADE
(lndique a distancia do GIP ao servigo de empreto respetivo, assim como o tlpo e frequCncia de transportg pUblicos

GIP servido de

transportes pUblicos?

sim, didrios

f

Sim,niodiririos

I

r,leo

f,

7. ESPAgO flSrcO AFETO AO 6tP
(Descreva e caracterize o espago fisico que serd afeto as atlvidades do GIP em termos de nUmero, dimensao e
oem como os

Sala

deatendimento individual? Sim, em exclusividade

Sala para

atendimento coletivo?

I
Sim, em exclusividade I

Computadores com a€esso $atuito a intemet para

utentes?

Sim, partilhada

I
Sim, partilhada f
Sim, pelos menos 2 |
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Heo

I

f,leo

f

Sim,

lr!t!mbro/2o181

um

I

neo

Pdgina 25 de att

I

)t

GIP
oE RS€R(ao

IEFP

8. SITUACAO TRIBUTARIA

E

CONTRIEUTIVA

{lndique qual a forma de comprovar a situag5o regularizada face

8.1. SituaeSo regularizada face

a

A - Dar consentimento em www.portaldasfincas.gov.pt

!

B-

An"".r rr aertid6es comprovativas

!
[l

i

Administrageo Tributdria e SeguranEa Social -

Administrageo Tributdria

I

8.2. Situaleo regularizada tace

i

na drea de gestSo do iefponline

seguranga social

A - Dar consentimento de consulta
B-

An"""|.

",

.ertid6es comprovativas na drea de gesteo do iefponline

i

para al6m de indicar neste quadro qual o meio utilizado para verificar a sua situag6o face Administragao Trabutdria e
Social, deve efetuar obri8at6riamente os procedimentos descritos no regulamento dos GIP disponivel no portal do IEFP

9.

DECTARAcAO

O subscritor declara:
a) A veracidade das informaC6es constantes deste

formulirio

de candidatura;

b) Que a entidade reune cumulativamente os requisitos gerais de acesso exegiveis:
b1. Encontrar-se regularmente constituida e devidamente registadai
b2. Ter a situaqeo tributdria e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administragSo fiscal e a
seguranga socrari
Neo
se encontrar em situaeSo de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP;
b3.
b4. Ter a situaCeo regularizada em mat6ria de restituiC6es, no 6mbito do financiamento pelos Fundos Europeus

Estruturais e de Investimento (FEEI);
b5. Dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicdvel;
b6. Neo ter pagamentos de saldrios em atraso;
b7. N5o ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violaqio de legislaqeo de trabalho, nos
nos iltimos 3 anos (salvo se da saneSo aplicada resultar prazo superior, caso em que se aplica este dltimo).

cumprir as demais obrigaC6es legais, fiscais e contributivas a que se encontra vinculada.
d) Ter conhecimento e cumprir com as normas de acesso aos presentes apoios, de acordo com a respetiva
c)

regulamentagSo;
e) Cumprir os demais requisitos previstos em regulamenta9ao especifica dos GIP e no respetivo contrato.
f) Ter.-conhecimento que a infor.m,aE5o que consta na candidatura determina a respetiva decisSo'

Lie assumo

a veracidade das informag6es
FungSo

Responsdvel{1)

(1) Pessoa com poderes para obrigar legalmente a €ntidade

e-mail

Telefone

/

telem6vel
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GABINETES DE TNSERCAO PROFISSIONAt - GIP
Portaria n.e 140/2015. de 20 de maio
TABETA DE ANATISE DE CANDIDATURAS

valor

Crit6rios de classif icaqSo
A"1. TemDo de c,oerGn€la da entidade como 6lP
Possui exoeri€ncia suoerio. a 8 anos {ou fez oarte integrante das 3 redes anteriores)

6

-------

"r..r.r)

|

5
2

N5o possui experi6ncia anterior na promoEeo de GIP

0

Cumo.rmento dos obietivos contratualizados com mddia igual ou superior a 90%
Cumorimento dos obietivos contratualizados com mddia igual ou superior a 75%
Cumorimento dos obietivos contratualizados com mddia inferior a 75%

7

A entidade possui experiencia em dois ou mais dominios
A entidade possui experiencia em pelo menos um dos dominios
A entrdade n5o oossui experidncia em qualquer dos dominros

20

5
1

10

0

qg!l!
funcio!!!9!!9!9!!!

20

O GIP 6 servido por transportes piblicos diSrios e adequados ao horjrio de funcionametg
O GIP 6 servido por transportes p[blicos n5o didrios, mas adequados ao hordrio de
O GIP n5o 6 servido por transportes piblicos ou n5o s5o adequados ao hordrio de funcionamento do GIP

o

0
10

GIP encontra-se situado a mais de 20 Km do servi(o de emprego

O GIP encontra-se situado entre 11 e 19 Km do servico de empreSo
2

O GIP encontra-se situado entre 5 e 10 Km do servieo de emprego
O 6lP encontra-se a menos de 5 Km ou na mesma freguesia do s!M9!q9!!I999
E.1. Esp3co

fl

hr.

0

hstabc66

Espaeo tisico e instalae6es com condiedes adequadas, constituidas por Sabinete individual e sala para
atendimento coletivo, ambas atribuidas exclusivamente ao GIP

10

Espaeo fisico e instalag6es com condic6es adequadas, constituidas apenas por gabinete individual atribufdo
exclusivamente ao GIP e sala para atendimento coletivo partilhada
Espaco lisico e instalae6es com condig6es adequadas, constituido apenas por gabinete

7

individualatribuido

GIP

exclusrvamente ao
Espaeo fisico e instala!6es com condiC6es adequadas, constituidas por gabinete individual e sala para
atendimento coletivo, ambas panilhadas com outros servigos
Esoaco fisico e instalac6es sem condicdes adequadas ao funcionamento do GIP

tai

'

.

ffi5i,tte-*

2

"

disponibilizar aos utentes, nas instalagdes do GlP, dois ou mais computadores com acesso gratuito

lnternet
Vai disponibilizar aos utentes, nas instalag6es do GlP, um computador com acesso gratuito
N5o vai disponibilizar aos utentes, nas instala!6es do GlP, computador com acesso Sratuito

i

i lnternet
i Internet

-

Licenciatura na ;rea de formag:o das ci6ncias sociais e do compoTtamento e expericncia profissional nas
ireas do empreso. educacSo, formaceo e acSo social
LiCenciatura na 6rea das Ci€ncias Sociais e do COmportamento e sem experi6ncia profissional nas,reas do
emoreeo. educac;o, formaceo e acto social
Licenciatura noutras 6reas de formaCso com experidncia profissional nas dreas do emprego, educa95o,
formacSo e ac:o social
Licenciatura noutras ireas de formaEeo e sem experiencia profissional nas ireas do emprego, educaC;o,
formaceo e ac;o social
Freguesia com maior nUmero de desempregados registados
nos termos 0as

na alinea el no gonto 6.5 deste regulamento

Elevado

(1) Considerando a mddia aritmdtica das duas iltimas avaliaC6es anuais
(2)Crit6rio apenas aplicivel nos concelhos onde esti localizado o servigo de emprego
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GABrN ETES DE TNSERGAO PROFISSIONAt

TERMO DE ACEITACAO DA DEqSAO DE APROVACAO
tomou conhecimento da decisEo

Nos termos da legislagSo em vigor, declara-se que

n.e

, e que a mesma 6 aceite nos
seus precisos termos, obrigando-se, por esta via, ao seu integral cumprimento e ao respeito por todas as disposig6es
de aprovageo referente ao processo GIP

no embito da candidatura n

-o

legislativas e regulamentares aplicdveis.
Mais se declara que:

(a)

os apoios serSo utilizados com o rigoroso respeito pelas disposig6es legislativas e regulamentares aplicdveis,
nomeadamente da portaria n.e 74O/2O15, de 20 de maio, da legislaCeo nacional e comunit6ria aplicdvel, e do
regulamento especifico dos Gabinetes de InsergSo Profissional;

(b)

assume o compromisso de reunir e manter os requisitos gerais definidos no artigo 5.e da Portaria n,e 140/2015,
de 20 de maio, desde o momento da apresentaeeo da candidatura e durante o periodo de duragSo do apoio

financeiro;

(c)

assume o compromisso de implementar, orBanizar e executar adequadamente o projeto de constituiCSo de um
Gabinete de Inserqao Profissional e de cumprir o respetivo contrato de objetivos;

(d)

assume o compromisso de comunicar por escrito ao IEFP, lP qualquer alteraCSo da candidatura inicialmente
aprovada, no prazo m6ximo de 10 dias consecutivos contados da data da ocorrencia, a qual poderd ser objeto
de alteraceo

(e)

i

deciseo de aprovageo e aditamento ao termo de aceitaceo da deciseo de aprovaceo;

tem perfeito conhecimento de que o IEFP, lP pode efetuar as notificag6es atrav6s de carta registada ou sistema
de notificaceo elet16nica;

{f)

assume o compromisso de guardar, organizar e manter permanentemente atualizados e individu alizad os todos
que digam respeito i execueSo fisica e financeira do projeto, no correspondente processo

os documentos

t6cnico e contabilistico, disponibilizando-os, em qualquer momento, para consulta das entidades legalmente
autorizadas a faz6-lo, nomeadamente aos serviCos do IEFP, lP;

(g)

assume o compromisso de fornecer ao IEFP, lP informaq6o sobre a execuCao fisica e financeira do projeto, bem
como o dever de apresentar e/ou enviar toda a documentagSo necessaria para justificar ou complementar o
Drocesso em causa, nos termos definidos nas normas aplicdveis
periodicidade e nos prazos definidos;

e sempre que lhe seja solicitado, com

a

conhecimento que os elementos necess,rios ao encerramento de contas do pedido devem ser
impreterivelmente apresentados no prazo m6ximo de 3o dias consecutivos ap6s a concluseo do projeto;

(h) tem perfeito

(i)

tem perfeito conhecimento que o IEFP, lP reavalia sistematicamente o financiamento aprovado, nomeadamente
em funeeo de indicadores de execugSo e da avaliaEeo do cumprimento pela entidade dos termos da decisSo de
aprovageo proferida e das disposig6es legislativas e regulamentares aplic6veis, podendo o financiamento ser
consequentemente reduzido ou revogado, avaliageo esta que condiciona tamb6m os respetivos pagamentos
dos montantes aProvados;

(j)

tem perfeito conhecimento de que, em caso de revogaceo do financiamento, independentemente da respetiva
causa, se obriga a restituir os montantes recebidos, no prazo de 60 dias consecutivos a contar da respetiva
notificaeeo, ap6s os quais seo devidos juros de mora cobrados i taxa legal;

{k)

tem perfeito conhecimento que as restituic6es podem ser faseadas, at6 ao limite mdximo de 36 prestae6es
por pedido
mensais, mediante apresentaC;o de garantia id6nea (que poderd vir a ser dispensada pelo IEFP, lP
expresso ejustificado da entidade), e autorizaqeo de um plano de reembolso pelo IEFP, lP, neo sendo aplicados

juros, a partir da data dessa autorizaCao;
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tem perfeito conhecimento de que sempre que a entidade promotora neo cumpra a sua obrigageo de restatuigSo
no prazo estipulado,6 a mesma realizada atrav6s de execugeo fiscal, nos termos da legislagio aplicdvel;

{m) tem perfeito conhecimento que em sede de execugio fiscal, seo subsidiariamente responsdveis pela restituigeo
dos montantes em divida os administradores, diretores, gerentes e outras pessoas que exercem, ainda que
somente de facto, funE6es de administraCao ou gestSo de pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparaqos,
nos termos previstos na l-ei Geral Tribut6ria;

(n) tem perfeito

conhecimento que a apresentaceo do mesmo pedido de financiamento a mais de uma entidade
financiadora determina a revogaCao da decisio de aprovagSo e consequente restituigeo dos apoios pagos,
ficando a entidade sujeita, nos dois anos subsequentes, A obrigatoriedade da apresentageo de garantia banciria
para efeitos de acesso aos apoios.

Data

O(s) responsdvel(eis) da entidade promotora

{Assinaturas reconhecidas na qualidade e com poderes para o ato)
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ADITAMENTO AO TERMO DE ACEITACAO DA DECISAO DE APROVAEAO

Nos termos da legislagSo em vigor, declara-se que
alteragSo ) deciseo de aprovageo referente ao processo n.a

tomou conhecimento

GIP

da

e que a mesma 6 aceite nos seus

precisos termos, obrigando-se, por esta via, ao seu integral cumprimento, ao respeito por todas

as

disposig6es legislativas, nacionais e comunitirias, e regulamentares aplicdveis.

Data

o(s) responsdvel(eis) da entidade promotora

(Assinaturas reconhecidas na qualidade e com poderes para o ato)
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GABTNETES DE TNSERCAO PROFTSSTONAt - GIP

Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio
CONTRATO DE OBJETIVOS

Entre:
O Instituto do Emprego e FormacSo Profissional, l.P. (lEFP, lP), Pessoa Coletiva de Direito Ptiblico n.e 501442600, com
sede na Rua de Xabregas, n.s 52, em Lisboa, legalmente representado pelo Direto(a) do Centro de EmpreSo e FormaCSo

de
promotoro) com sede em _llocol

,adiante designado por primeiro outorgante, e (nome do entidode

profissional/Centro de Emprego

e concelhol, com o n.e de pessoa coletiva

_(NlPCr,

entidade promotora

legalmente representada por (nome do representante)adiante

do Gabinete de Insercao Profissional (clP) ne

designada por segundo outorgante, d celebrado o presente Contrato de Objetivos, em conformidade com o preceituado
no artigo 1O.e da Portaria n.e 740/2075, de 20 de maio, que se rege pelas cl6usulas seguintes:

-

1. O presente contrato tem por objetivo estabelecer as atividades e os ob.ietivos

quantitativos que o segundo

outorgante se compromete a desenvolver no 6mbito da candidatura a um GlP, que apresentou ao primelro
outorgante ao abrigo da Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio.

2.

O segundo outorgante, compromete-se a desenvolver as atividades e a alcangar os objetivos quantitativos abaixo

discriminados.

informagto sobre as medidas ativas
de emprego e formac;o, oportunjdades de
emprego e de formaEeo, programas
comunit6rios de apoio A mobilidade no
emprego ou na formaeio

Ae6es de

t

2

Ae6es de apoio a procura de emprego e

desenvolvimento da atitude empreendedora

3

Encaminhamento para ag6es de formageo ou
medidas de emprego

4

Receceo e registo de ofenas de emprego

5

Apresentaeeo de desempregados a ofertas de
em0reqo
colocagao de desempregados em ofertas de
emorego
Outras atividades *

1.1

r.2
2.7
2.2

n.e de sess6es coletivas de

informagio

n.e sess6es de divulgaceo de ofertas e

planos formativos
n.e de sess6es de tecnicas de procura de

emprego
n.e de pessoas em

tutoria na procura de

emDreso (individual)
n,e de utentes encaminhados

4.7
4.2

n.e de postos de

5.1

n.s de utentes aDresentados

1
, As outros otividodes ocordodos n6o rclevom poro o toxo de execu|do

trabalho

n.e de visitas a entidades

n.e de colocacdes

(discriminof
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3.

O segundo

outorgante, atrav6s da assinatura deste contrato, fica submetido ao seguinte regime de direitos e deveres:

Direitos

a)

Receber do IEFP, lP os apoios t6cnicos necessdrios ao desenvolvimento das atividades contratualizadas e
previstos no artigo 12.e da Portaria n.e 140/20L5 de 20 de maio;

b)

Receber do IEFP, lP os apoios financeiros em fungao dos objetivos contratualizados e previstos no artigo 13.e
da Portaria n.e L4O/2O75, de 20 de maio;

c)

Recusar o desenvolvim€nto de atividades, ainda que o

titulo pontual, que ndo

se enquadrem nos objetivos do

GIP;

d)

Informar o Servieo de Emprego da necessidade de reviseo das atividades e objetivos contratualizados sempre
que por fatores que lhe sejam inimputdveis se preveja que os mesmos n5o possam ser executados nas devidas
condiEOes-

Deveres e obriRac6es

a)

Garantir, at6 final da vigCncia do contrato, a execugSo de todas as atividades e objetivos contratualizados;

b)

Atender no ambito da contratualizaceo os desempregados sinalizados pelo Servigo de Empregoj

c)

Cumprir todos os procedimentos administrativos e tdcnicos instituidos pelo Servieo de Emprego para o
desenvolvimento das atividades;

d)

Observar todas as disposigdes legais vigentes em mat6ria de protegSo de dados pessoais, entre outras,
assegurar a confidencialidade dos dados pessoais a que tenha acesso e neo transmitir a informaCeo a rercerros;

e)

Assegurar, no desenvolvimento das atividades, o rigor tdcnico das intervenCdesj

f)

Enviar ao Servigo de Emprego, no final de cada trimestre civil, o Relat6rio de Atividades;

g)

Disponibilizar o animador para frequentar ac6es de formagSo organizadas pelo tEFp, lp;

h)

Prestar todas as informa96es solicitadas pelo servigo de emprego relativas

4. o IEFP, LP., enquanto

i

atividade desenvolvida.

entidade responsdvel pelo tratamento de dados, assegura que o segundo outorgante cumpre

o Regulamento Geral de ProteeSo de Dados (RGPD), designadamente:

a)

Que no tratamento dos dados pessoais sao cumpridas as instrug6es emanadas do lEFp, l.p.;

b)

Que as pessoas autorizadas pela entidade promotora do Gabinete de Insergeo Profissional (GlP) a tratar dados
pessoais, nomeadamente o animador do GlP, assumiram um compromisso de confidencialidade ou esteo
su.ieitas a adequadas obrigaC6es legais de confidencialidade;

c)

Que a entidade promotora do Gabinete de InserEeo Profissional (clP) adota todas as medidas de seguranEa do

tratamento;

d)

Que a entidade promotora do GIP disponibiliza todas as informaC6es necessdrias para demonsrrar

o

cumprimento das obrigaC6es que sobre si impendem;

e)

Que a entidade promotora do GIP apenas contrata outro subcontratante se o respons6vel pelo traramenro o
autorizar. Em caso de autorizageo previa, deve ser comunicada ao respons6vel pelo tratamento dos dados, a
contrataCeo de um subcontratante o qual deverd respeitar todas as obrigagdes de tratamento decorrentes do
RGPD.
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5.

reEsp|ra

O presente contrato tem a durageo de um ano, contado a partir da data de inicio de funcionamento do Gabinete de
fnserCeo Profissional em

JJ_,

(data acordada para o inicio da atividade) e 6 renovivel automaticamente

duas vezes por i8ual periodo.

6.

Pelo presente contrato, o primeiro outoagante autori2a o segundo outorgante a promover o Gabinete de InsergSo

profissional e a desenvolver as atividades definidas no ponto 2 pelo periodo de viSencia deste, cessando esta
autorizaggo de funcionamento no caso do primeiro outorgante verificar incumprimento por parte do segundo
outorgante.

7.

Este contrato 6 feito em duplicado e 6 assinado por ambos os outorgantes, destinando-se um exemplar a cada um

dos outorgantes.

(tocalidade)-

de

de

Primeiro outorgante

Segundo outorgante
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GABINETES DE INSERCAO PROFISSTONAL - GIP
Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio

ADITAMENTO AO CONTRATO DE OBJETIVOS
Entre:
O Instituto do Emprego e FormaCSo Profissional, l.P. (lEFP, lP), Pessoa Coletiva de oireito Ptiblico n.e 501442600, com
sede na Rua de Xabregas, n.e 52, em Lisboa, legalmente representado pelo Diretor(a)do Centro de Emprego e FormagSo

adiante designado por primeiro outorgante, e (nome da entidade
Profissional/Centro de Emprego de
promotora) com sede em (local e concelho), com o n.e de pessoa coletiva {NIPC), entidade promotora do Gabinete de
legalmente representada por (nome do representante) adiante designada por
Insergeo Profissional (GlP ne

_),

segundo outorgante,6 celebrado o presente aditamento ao Contrato de Objetivos assinado entre os outorgantes em
em conformidade com o artigo 1O.e da Portaria n.e L4O/2075, de 20 de maio, que se rege pelas cl6usulas
seguintes:
O presente aditamento tem por finalidade reformular as atividades e/ou os objetivos quantitativos que o segundo
outorgante se comprometeu a desenvolver no ambito da aprovageo da candidatura a um GlP, ao abrigo da Portaria
n.e 140/2015. de 20 de maio.

O segundo outorgante, compromete-se a desenvolver as atividades e a alcanCar os objetivos quantitativos abaixo

discriminados em aditamento ao Contrato de Objetivos inicial.

Ae6es de informacSo sobre as medidas ativas
1

de emprego e formaeeo, oportunidades de
emprego e de formaeSo, programas
comunitSrios de apoio i mobilidade no
emprego ou na formac50

1.1

r.2

n.e de sess6es coletivas de informagSo
n.e sess6es de divulSaeSo de ofertas e

planos formativos
n.e de sessdes de t6cnicas de procura de

2

i procura de emprego e
desenvolvimento da atitude empreendedora

emprego

AC6es de apoio

n.e de Dessoas em

tutoria na procura de

emoreeo (individual)
3

5

Encaminhamento para agdes de formag5o ou
medidas de emorego

3.1

n.e de utentes encaminhados

Receeeo e registo de ofertas de emprego

4.1
4.2

n.e de oostos de trabalho

Apresentaceo de desempregados a ofertas de
emprego
Colocageo de desempregados em ofertas de
emDreRo

1

Outras atividades

n.e de visitas a entidades
n.9 de utentes apresentados

6.1

*

n.e de colocag6es

(discriminor)

* As outros otividodes nAo relevom poro o taxo de execu|ao

O presente aditamento complementa e faz parte integrante do Contrato de Objetivos inicial, mantendo-se em vigor

todas as restantes cldusulas.
Este documento e feito em duplicado e assinado por ambos os outorgantes, destinando-se um exemplar a cada um

(Localidade)

de

,

de

Primeiro outorgante
Segundo outorgante
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Listagem Mensal das Despesas Pagas
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A Listagem Mensaldas Despesas Pagas encontra-se em ficheiro excel separado.
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Anexo 7
Outras regras de financiamento
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GABINETES DE INSERCAO PROFISSIONAL - GIP
OUTRAS REGRAS DE FINANCIAMENTO

1. ENQUADRAMENTO
Aos apoios concedidos pelo IEFP nos termos do disposto na Portaria n.e 140/2015, de 20 de maio, aplicamse, com as necess6rias adaptag6es, as normas inerentes ao regime geral de apoios a conceder pelo Estado

PortuguCs e pelos Fundos Europeus Estruturais.
As normas constantes deste anexo seo aplic6veis aos os projetos financiados pelo IEFP.

2. IMPEDIMENTOS

E

CONDICIONAMENTOS

2.1. As entidades promotoras que tenham sido condenadas em processo-crime, por factos que envolvam

disponibilidades financeiras dos FEEI, ficam impedidas de aceder ao financiamento pdblico no embito do

presente regulamento por um periodo de

3

anos,

a contar do transito em julSado da decis:o

condenat6ria, salvo se, da pena aplicada no embito desse processo, resultar prazo superior, caso em que
se aplica este

iltimo.

2,2. As entidades promotoras contra quem tenha sido deduzida acusaCSo em processo-crime pelos factos

referidos no ponto anterior, ou em relaEao )s quais tenha sido feita participagSo criminal por factos
apurados em processos de controlo ou auditoria movidos pelos 6rgeos competentes, apenas podem ter
acesso a apoios finanCeiros pdblicos previstos no presente regUlamento, desde que apresentem garantia

id6nea por cada pagamento a efetuar, independentemente da candidatura a que se reporta, vdlida at6
aprovagSo do saldo final ou atd

)

d

restituigSo dos apoios recebidos, se a ela houver lugar'

2.3. A exigancia de apresentageo da garantia depende da verificageo pelo IEFP, da existdncia de indicios
subjscentes d acusagSo ou participaceo criminal, que envolvam um risco de neo pagamentos futuros.

2.4. As entidades promotoras que recusarem a submiss5o ao controlo s6 podem aceder aos apoios
previstos no presente regulamento, nos 3 anos subsequentes i deciseo de revogaeeo proferida pelo IEFP

com fundamento naquele facto, mediante a apresentagSo de garantia idonea a prestar nos termos
orevistos no oonto 2.2.
2.5. As garantias id6neas prestadas podem ser objeto de redu95o, em sede de execuCeo das mesmas, ate
ao valor que for apurado no saldo final, como sendo o devido a titulo de restituigdo e podem ser liberadas,

ou por restituicSo dos montantes em causa, ou na sequ6ncia de a95o de controlo que conclua pela
inexistCncia de situae6es de natureza idCntica ou semelhante

is referidas nos pontos 2 2 e 2.4.

2.6. As entidades promotoras que tenham sido condenadas em processo-crime ou contraord ena ciona
por violaceo de legisla96o de trabalho de menores e discriminaCeo no trabalho e emprego,
I

nomeadamente, em funESo do sexo, da deficiancia e da exist€ncia de risco agravado de saude, ficam
impedidas de aceder aos apoios previstos no presente regulamento, pelo prazo de 3 anos, a contar do

transito em juigado da decisSo condenat6ria, salvo se, da sanEeo aplicada no embito desse processo
resuttar prazo superior, caso em que se aplica este Ultimo.
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2.7. As entidades promotoras em relaCeo es quais tenha sido feita, nos termos do ponto 2.2, participaC;o

criminal podem, na pendancia do processo e na ausencia de dedugeo de acusagio em processo-crime,
solicitar, em candidaturas diversas daquela onde foram apurados os factos que originaram a participaE;o,

um pagamento anual de reembolso, desde que precedido de agio de controlo que conclua pela
inexistencia de situaq6es de natureza idCntica ou semelhante is referidas em 2.2 e 2.4.
2.8. O pagamento referido no ponto anterior 6 efetuado com dispensa de prestaeao da respetiva garantia,

ou com liberageo da garantia anteriormente prestada, deduzindo-se dele qualquer quantia jd recebida.

2,9 As entidades que, nos 2 anos anteriores a candidatura, tenham sido condenadas por sentenEa
transitada em julgado por despedimento ilegal de grdvidas, pu6rperas ou lactantes ficam impedidas de
beneficiar dos apoios previstos no presente regulamento, nos termos da Lei n.e 133/2015, de 7 de
setembro.

3. DEVERES DAS ENTIDADES PROMOTORAS
3.1. Deveres das entidades promotoras
As entidades promotoras dos GIP ficam obrigadas a:

a)

Dispor de contabilidade organizada, segundo as normas legais que nessa materia lhes sejam
aplicdveis:

b)

Organizar

o

arquavo de forma

a garantir o acesso cdlere aos originais dos documentos

comprovativos da atividade realizada, incluindo extrato bancdrio;

c)

Arquivar a restante documentaCso e correspond€ncia com o IEFP, inerentes ao financiamento
aprovado.

3.2. Processo t€cnico-contabilistico

3.2.1

As entidades promotoras ficam obrigadas a organizar um processo t6cnico e contabilistico, onde

constem todos os documentos comprovativos da execugSo do projeto Glp, podendo este ter
suporte digital, o qual deve incluir:

a)

Documentos comprovativos em como a entidade se encontra regularmente constituida e
devidamente registada, nomeadamente documento de constituiCAo da entidade, documento
de-publicagSo do contrato de sociedade ou certidSo de escritura do contrato e registo de
todas as alterag6es ocorridas no pacto social e carteo de pessoa coletiva;

b)

C6pia da candidatura e dos respetivos anexos, incluindo notificae6o pelo tEFp da respetiva

decis;o de aprovag6o e termo de aceitageo da decisSo de aprovagAo, eventuais aditamentos
e mesma e demais documentaCso e correspondCncia com o lEFp

inerentes ao financiamento

aprovado;

c)

Contrato de objetivos e eventuais aditamentos ao mesmoj

d)

ldentificaCeo do animador, respetivo curriculo e copia dos certificados de habilitac6es e
evidCncia da contratualizageo sempre que a entidade recorra a contratageo externa do
an

e)

imador;

Relat6rios de atividade:
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f)

Todos os documentos comprovativos do cumprimento das obrigag6es contratuais, incluindo
recibos dos montantes pagos ao animador nos termos le8almente exigidos, ou comprovativo
das transferencias bancdrias;

g)
3.2.2

Originais de toda a publicidade e informageo produzida para a divulgageo do GlP.

As entidades promotoras ficam obrigadas a contabilizar os seus custos de acordos com as normas

contabilisticas aDlicdveis.

3.2.3 No caso de financiamento

das despesas efetivamente decorridas e pagas pelo IEFP as entidades

promotoras ficam obrigada a:

a)

Justificar a aquisigeo de bens e servigos atravds de fatura ou documento equivalente;

b)

Registar nos documentos originais (") o ndmero de langamento de contabilidade e a mengao
(escrita ou por aposigeo de carimbo) de:

.
.
.

DesignagEo da medida: "GlP/ IEFP";
Ne

de processo GIP;

Valor imDutado

{*) Ou quanto tal n5o d possivel apresentar, quando solicatado, documento produ2ido por software contabilistico.

3.3. Outras obriSaqdes das Entidades Promotoras
As

entidades promotoras ficam, ainda, su.ieitas is seguintes obrigae6es

a)

Informar o servigo de emprego da 6rea de funcionamento do GlP, atrav6s de oficio, do local onde

o processo t6cnico-contabilistico se encontra, quando o mesmo se encontra em local diverso
daquele onde funciona o GIP;

b)

Apresentar, sempre que solicitado os originais dos documentos que Integram o processo tecnicocontabilistico, ou fornecer c6pias dos mesmos, acompanhadas dos respetivos oriSinais, ao
e

is entidades que por

IEFP

este sejam credenciadas, bem como ils demais autoridades nacionais e

comunitdrias comPetentes;

c)

a todo o tempo

Manter

devidamente atualizada

a

organizaCeo

do

processo tecnico-

contabilistico;

d)

Manter

i

disposigdo do IEFP, e das demais entidades competentes, todos os documentos que

integram os processos de candidatura. Os processos de candidatura devem ser conservados,

durante tres anos, a contar da data do encerramento ou da aceitaCao do encerramento da
comisseo Europeia sobre a declaracao de encerramento do respetivo Programa operacional
(Po);

e)

Divulgar convenientemente a todos os promotores o regime de direitos e deveres que lhe seo
atribufdos e o financiamento do

f)

IEFP;

Comunicar por escrito ao servico de emprego da drea de funcionamento do GIP qualquer

i

candidatura inicialmente aprovada, no prazo de 10 dias contados da data da
ocorrancia, a qual poderd suscitar alteraCeo ) decisSo de aprovaqeo e aditamento ao contrato

alteraeeo

de objetivos;
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g)
h)

Cumprir escrupulosamente todas as normas do presente regulamento;
Fornecer ao IEFP todas as informac6es e elementos que sejam soli€itados, nos prazos por este
fixados, nomeadamente os necessirios ao acompanhamento e avaliaCeo do projeto;

i)

Apresentar o projeto para financiamento apenas ao

IEFP.

4. TNFORMAGAO E PUBUCTDADE
A publicitaEeo dos apoios concedidos pelo Estado Portugues 6 obrigat6ria.

Assim, as entidades promotoras ficam sujeitas ao cumprimento das normas de informaCeo e publicidade,

designadamente, em materiais de divulgagao e demais documentos produzidos no 6mbito do Glp, onde
devem constar os simbolos do IEFP e dos GlP.

)t
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IEFP

A utilizaC5o do simbolo e sigla ou designaC5o do tEFP deve obedecer aos moldes seguintes:

!t?

tl\
if fi

ou

\or
tl

at l'

rNsrruro

Do EHPREGo

E

FoRMAeAo pRoFrssroNAr,rp

A utilizaeSo do simbolo do GtP deve cumprir o definido para as normas dos logos dos Glp:

GIP
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Nos casos em que seja admitida a utilizacSo de fotoc6pias de determinada documentacio e/ou a sua

reprodugSo pelos potenciais utilizadores por outros meios,6 permissivel, a titulo excecional, o neo
cumprimento das normas t6cnicas em mat6ria de cor.

No embito da identificaeeo e sinalizaCSo dos Gtp as entidades promotoras ficam, ainda, obrigadas a:

a)

Utilizar a imagem associada aos GIP (logomarca) definida no Manual de Normas Bdsicas da Marca
e Sinal6tica dos GIP disponfvel no portal do lEFp;

b)

Colocar placa sinalizados da GlP, adotando na sinalizageo das instalag6es e em toda a
documentaleo produzida, folhetos, carta2es ou outros suportes informativos as normas
descritas no referido manual.
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Relat6rio de Atividades
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O Relat6rio de Atividades, bem como as instrue6es de preenchimento, encontra-se em ficheiro excel
seoaraoo.
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Anexo 9

-

Procedimentos para consulta de situagSo
Administragio Tribut6ria e Seguranga Social
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Procedimentos para consulta de situagSo
AdministragSo Tributdria e Seguranga Social

A autoriza9eo pela entidade ao IEFP, lP,

para consulta on-line no site da

A anexageo das certidoes 6 efetuada na
Srea de gesteo da entidade no iefponline:

AdministraCSo Tributiria d feita nos

{figu ra 1)

seguintes termos:

1.

1.

Apds ter entrado no site da

"Docu m entos";

AdministraCSo Tributiria

2. Acionar

www.portaldasfanancas.eov.Dt. deve
registar-se (caso ainda neo o tenha

Docu m

3.

feito);

2.

3.

Na drea do empregador, escolher

o bot6o "Novo

ento";

Escolher o

"lipo de Documento"

pretendid o, acionar o boteo

jd possui a Senha de Acesso deve
introduzir os seus dados (N.e
Contribu inte e Senha );

Se

"Ptocvar" para selecionar
ficheiro relativo
questSo

O consentimento € dado a cada

d

Entidade PUblica, de forma expressa
e inequivoca, indicando o Ndmero
de ldentificaCeo de SeguranCa Social
(NISS) ou Nimero de ldentificageo

4.

(q

o

i

certideo em
ue foi previamente

igitalizada );

Para finalizar, acione o boteo

"Submeter".

Fiscal (N lF) dessa entidade;
Para tal deve preencher a caixa
disponibilizada para o efeito com o
NIF do IEFP, lP 501442600 e

Autoritar.
Autori2a os servigos competentes da
seguranga social a comunicar ao IEFP a
informagao relevante para efeitos de
concessSo do aooio.
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