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Proposlo n.o JF 112/2O2O
Celebrogdo de controto CEI+ com Arcelino Moreiro Mortins
Considerondo que o Junto de Freguesio tem ossumido os controtos CEI+ do Instituto de
Emprego e Formogdo Profissionol (IEFP) como umo oportunidode de ojudor os cidqddos no
regresso d vido otivo.
Considerondo que o "C.E.C.D. Muo Sinfro - Centro de Educogdo poro o Cidoddo com
Defici6ncio, CRL", opresentou umo proposto de Protocolo enquodrondo o formogdo
protico em contexto de trobolho, relocionodo com o "Curso de Servigos de Reporogdo e
Monutengdo" efetuodo pelo formondo Arcelino Moreiro Mortins, de que resultou o proposto
n.o JF l06/2019, de I I de julho.
Considerondo que se mont6m o necessidode tempordrio do opoio oos trobolhos reolizodos
no espogo p0blico, nos quois o Arcelino Moreiro Mortins jo tem coloborou positivomente,
opesor dos limitog6es que possui.
Considerondo o possibilidode e os vontogens do integrogdo do Arce/ino Moreiro Mortins
num Controto Emprego-lnsergd6 +, proffiovidos pelo Instituto de Emprego e Formogdo
Profissionol (IEFP).

Considerondo que este controto tem beneficios finonceiros ossociodos o exist6ncio de umo
limitogdo fisico.
Considerondo o ocordo do Arce/ino Moreiro Mortins, demonstrondo gronde vontode neste
novo desofio.
Considerondo os termos do Portorio n." 128/2009, de 30 joneiro, olterodo pelos Portorios n.o
294/2010, de 31 de moio. n." 164/201l, de 1B de obril, n.'378-H/2013, de 3t de dezembro. n.o
2O-B/2014, de 30 de joneiro e regulomentodo pelo Despocho n.o 1573-A/2014, de 30 de
joneiro.

Considerondo os compet6ncios definidos no olfneo e) ortigo 19.'do Lei n.o 7512013, de l2
de setembro.

Tendo em conto os considerondos e o enquodromento legol ocimo referido. submete-se o
consideroEdo do 6rgdo executivo o prolico dos seguintes otos:

l.

Autorizor o celebrogOo do Controto Emprego-lnsergdo +, com Arcelino Moreiro Morlins,
no dmbito do Medido Controto Emprego-lnsergdo +, nos termos do documento em
onexo.

AguolvoCocem, 06 de julho de 2020

XF\
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Freouesia
Assinado por: CARLOS MIGUEL NUNES CAS|M|RO PEREIRA
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Proposlo n.o JF 112/2O2O
Celebrogdo de controto CEI+ com Arcelino Moreiro Mortins
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Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.07.10, poro efeitos do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.", do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n.o 6 do ortigo 34.o do
Codigo de Procedimento Administrotivo.
A Junto de
O Presidente:
O Secretorio:
O Tesoureiro:

O

1." Vogol:

O 2.'Vogol:
O 3." Vogol:
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O 4." Vogol:
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Exmo.IaJ Senhor IaJ
UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
RUA ANT6NIO NUNES SEOUEIRA, NO

16

. AGUALVA

2aA6a- 08.30-16.30
2735.0 54 AGUALVA.CACE M

CddigodeValidagio: 8t24F7315
ReF n." 21402318

o2-o?-2020
Assunto:

Notificagdo da decisdo de aprovagao relativa ao processo n.o 0Ot/CEl+/20 apresentado no 6mbito da candidatura n.o 1442521 d Medida Contrato
Emprego-lnsergio + para pessoas com defici€ncia e incapacidade [Decreto-Lei n.o 290/2009, de 12 de outubro, alterado e republicado pelo
Oecreto-Lei n.o 108/2015, de 17 de junho, bem como Portaria n.o L28/2009, de 30 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.o 2O.B/?0t4,
de 30 de janeiro, regulamentada pelo Despacho n.o 7573-N2Ot4, de 30 de janeiroJ

Junto se envia, em duplicado, o documento Unico constituido pela 0ecisSo de Aprova96o e correspondente Termo de Aceitagao da Decisdo de AprovagSo, relativo
ao processo identificado em assunto, para a execug6o do Trabalho Socialmente Necessdrio que essa entidade pretende facultar.
Nos termos das normas vigentes, a aceitagio por parte de V.Exa. do financiamento aprovado, deve ser efetuada mediante devolugio do duplicado deste
documento, anexando comprovativo do NlB, no Servigo de Emprego de Sintra, sitoAv. Heliodoro Salgado, 58.a/c-Sintra, no prazo de 15 dias consecutivos contados
a partir do dia imediatamente a seguir ) data da recegio da presente notificagEo, sob pena da decisdo de aprovagio caducar.
0 presente documento deve ser objeto de reconhecimento por semelhanga com mengdes especiais, devendo as assinaturas de quem tem poderes para obrigar
a entidade promotola ser reconhecidas, nessa qualidade e com poderes para o ato, por not6rio, advogado, solicitador ou cdmara de com6rcio ou ind(stria, ou selo
branco no caso de entidades ou organismos da Administragio Priblica, nos termos da legislagio em vigor.
Todas as folhas devem ser rubricadas e autenticadas, incluindo anexos.

i

Informa-se, ainda, V.Exa. que, de acordo com o regime de pagamentos inerente presente medida, o primeiro adiantamento do IEFB L P, serd efetuado ap6s o
envio, atrav6s da drea de gestdo do portal lefponline (www.iefponline.iefp.ptl, dos seguintes documenros:

a]
bl
c]
d]

Comprovativo do NIB;
C6pia do conlrato emprego-insergio+ relativo

i

primeira atividade iniciada

C6pia da ap6lice de seguro de cada destinaterio;

Certiddes comprovativas de situagdo regularizada perante a Administragio Fiscal, no caso de entidade nio ter dado autorizagio ao lEFf; l.P para
consulta on-line, e caso as certiddes entregues inicialmente jd tenham caducado, entrega de novas certid6es.

Com os melhores cumprimentos,

0iretor de Servigos
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Alice Brand6o

Contacto:

Visite-nos em

m.iefp.pt

Centro de Emprego e Formagao Profisslonal de Sintra

Av Heliodoro Salgado, 58-a/c
2710575 - Sintra
TelefoneIs]: 215802830, Fax: 215802864
E-mail: se.sintra@ iefp.pt
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0e acordo com o disposto na presente e em conformidade com o rigoroso respeito pelas disposig6es legislativas, nacionais e regulamentares
aplicdveis, norificam-se V.Exa (sJ.uttno nm rnrcuESlAs DE AGUALVA E MIRA SINTRA, com sede em RUAAtttt6ntO ruUruES SE0UEIRA, N" 16 .AGUALVA2a A 6a - 08.30- 16.30 e com o n.o de pessoa coletiva/n.o de identificagio fiscal 510833896 que, por despacho do Oelegado Regional, de 02-07-2020,
foi aprovada ao abrigo do 0ecreto-Lei n.o 290/2009, de 12 de oulubro, aherado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 108/2015, de 17 de junho, bem
como Portaria n.o 12812009, de 30 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.o 20-B/20I4, de 30 de janeiro, regulamentada pelo Oespacho
n." I573-N2014, de 30 de janeiro que regulamenta a Medida Contrato Emprego-lnsergio + para pessoas com deficidncia e incapacidade, a Vossa
candidatura n.o 74425?L apresentada em ?6-06-2020, referente a um processo de Trabalho Socialmente Necessdrio que essa entidade pretende
facultar e ao qual foi atribuido o n.o 00L/CEI+/?0, nos termos que a seguir se sintetizam:

a]
bl
cl
d]

Area do projeto de trabalho socialmente necessdrio: Limpeza e conservagio dos espagos priblicos
N.o de desempregados a abranger: 1
Duragdo do projeto: 12 meses
Custo total a comparticipar pelo lEFf l.P, em

Euros:

5,589.92

0s montantes aprovados foram apurados tendo por referdncia o valor do Indexante dos Apoios Sociais IlAS], i data de aprovagdo, sendo atualizados
automaticamente por parte do IEFB l. P., de acordo com a atualizagio legal que for definida, com efeitos a 1 de Janeiro de cada ano civil, sendo
objeto de notificag6o por oficio a V.Exa, sem necessidade de emissio de nova Decisio de Aprovagao e consequente Termo de Aceitagdo da DecisSo
de Aprovagio.
Data:
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Nos termos da legislagdo em vigor, declara-se que se tomou conhecimento da decisSo de aprovagio referente ao processo no 001/CEl+/20
apresentado no 6mbito da candidatura n.o 744?521,e que o mesmo 6 aceite nos seus precisos termos, obrigando.se, por esta via, ao seu integral
cumprimento, e ao respeito por todas as disposig6es legislativas e regulamentares aplic6veis.
Mais se declara:

a)

b)
c)

d)
e)

Que se assume o compromisso de implementar, organizar e executar aIsJ atividade{sJ de Trabalho Socialmente Necessdrio
apresentadaIsJ, nos termos aprovados, cuja data de inicio real corresponder6 i data de inlcio da primeira atividade;
Oue se celebrard um contrato de emprego-insergio+ com cada um dos desempregados, o qual se cumpriri integralmente, oem como
comunicar antecipadamente ao IEFP, l. P a intengio de renovagio do mesmo;
0ue se assume o compromisso de fornecer ao lEFl l. P. c6pia doIs] contrato Is] de emprego-insergio, celebradoIs) com o Is]
desempregado Is], no prazo de 5 dias consecutivos ap6s assinatura doIs] mesmo(sl;
0ue celebrard um contrato de seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercicio das atividades integradas
no processos, fazendo prova da sua celebragSo ao IEFP, l. P;
Que os apoios serdo utilizados com o rigoroso respeito pelas disposigdes legislativas e regulamentares aplicdveis, nacionais e
comunitdrias, nomeadamente do oecreto-Lei n.0 290/2009, de 12 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto.Lei n.o 108/2015, de
12 de junho, bem como Portaria n.o 1?8/2009, de 30 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n} ?0-B/20L4, de 30 de janeiro,
regufamentada pelo Despacho n.o tS?3-A/20t4, de 30 de janerro;

0

Que se assume os custos do projeto legalmente previstos;

c)

a execugao do vabalho socialmente necessdrio constante da Decisdo de Aprovagdo nio pode consistir no
preenchimento de postos de trabalho existentes;
Oue se assume o compromisso de comunicar por escrito ao lEFf l.P todas as situag6es que pela sua natureza e/ou gravidade possam
implicar a suspensio doIs] contrato{sl de emprego-insergio+ ou a sua cessagdo;
Que se assume o compromisso de comunicar antecipadamente e por escrito ao IEFP, l. P. qualquer alteragio da candidatura inicialmente
aprovada, a qual poder6 ser objeto de alteragSo i decisdo de aprovagao e aditamento ao termo de aceitageo da decisao de aprovagio;
0ue se assume o compromisso de guardar, organizar e manter permanentemente atualizados e individualizados todos os documentos
que digam respeito i execugio fisica do projeto, no correspondente processo t6cnico, disponibilizando.o, em qualquer momento, para
consulta das entidades legalmente autorizadas a faz6-lo, nomeadamente, aos servigos do IEFB l. p;
Que se assume o compromisso de fornecer ao IEFB l. P-, informagdo sobre a execugio fisica e financeira do projeto, bem como o dever
de apresentar e/ou enviar toda a documentagio necess6ria para justificar ou complementar o processo em causa, nos termos definidos
nas normas aplicdveis e sempre que lhe seja solicitado, com a periodicidade e nos prazos definidos;
0ue se tem perfeito conhecimento que os elementos necessdrios ao encerramento de contas do pedido devem ser impreterivelmente
apresentados no prazo miiximo de 30 dias consecutivos ap6s a conclusio do projeto;
Que se tem perfeito conhecimento que o IEFB l. P, reavalia sistematicamente o financiamento aprovado, nomeadamente em fungio de
indicadores de execugio e da avaliagao do cumprimento pela entidade dos termos da decisdo de aprovagSo proferida e das disposig0es
leglslativas e regulamentares aplicdveis, podendo o financiamento ser consequentemente reduzido ou revogado, avaliagio esta que
condiciona tambdm os respetivos pagamentos dos montantes aprovados;
Que se tem perfeito conhecimento de que em caso de revogagSo do financiamento, independentemente da respectiva causa, se obriga a
restituir os montanles recebidos, no prazo de 60 dias consecutivos a contar da respectiva notificagao, ap6s os quais s5o devidos juros

h)

i)
k)

l)
m)

n)

Que se assume que

de mora cobrados d taxa legal;

o)

p)
q)
r)
s)

t)

Data:

lem perfeito conhecimento de que as restituigdes podem ser faseadas at6 ao limite m6ximo de 60 prestagdes mensais
sucessivas, mediante prestagio de garantia iddnea, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte, e autorizagio de um plano de
reembolso pelo IEFP, ndo sendo aplicados juros, a partir dessa data de autorizagio;
0ue se tem perfeito conhecimenlo que o IEFP poder6, em determinados casos e mediante pedido justificado apresentado pela entidade,
dispensar a apresentagdo de garantia id6nea;
Que se tem perfeito conhecimento que, no caso de restituigao faseada, o incumprimento relativo a uma prestagao importa o vencimento
imediato de todas as restanles;
Que se tem perfeito conhecimento que sempre que a Entidade Promotora n5o cumpra a sua obrigagio de restituigao no prazo estipulado,
6 a mesma realizada atrav6s de execugSo fiscal, nos termos da legislagdo aplic6vel;
oue se tem perfeito conhecimento de que em sede de execugto fiscal, sio subsidiariamente responsdveis pela restituig6o dos
montantes em divida os administradores, directores, gerentes e outras pessoas que exercemr ainda que somente de facto, fung6es de
administrag6o ou gestao de pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparados, nos termos previstos na Lei Geral Tributdria;
Oue se tem perfeito conhecimento que a apresentagdo da mesma candidatura para os mesmos custos a mats de uma entidade
financiadora determina a revogagSo da decisSo de aprovagio e consequente resrituiEdo dos apoios pagos.
Oue se
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Centro de Emprego e Formag6o Profissional de Sintra
Centro de Emprego e Formagio Profissional de Sintra
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Exmo.{a] Senhor Ia]Carlos Casimiro
UNIAO DAS FREGUESIAS OE AGUALVA E MIRA SINTRA
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CtldigodeValidagio: 5042B0ED1
ReF n.o 21443038
09.07-2020

Assunto:

Processo n.o 001/CE!+/2O, no dmbito da candidatura n.o t44252I apresentada ao abrigo da Medida Contrato Emprego - Insergdo + [Portaria
n.o L?8/20O9, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias n.o 294/2OL0, de 31 de maio, n.o !U/20t1, de 18 de abril, n.o 378-H/2OL3, de 31 oe
dezembro, n.o 2O-B/2OL4,de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.o L573-N?OI4, de 30 de janeiroJ.

Na sequOncia do processo identificado em assunto, convocamos

o(a]

Sr. (a

IARCELIN0 M0REIRA MARTINS , portadorI aJ do AutorizagSo de Resid6ncia n.o

5491G5G08, a apresentar-se nessa entidade no prdximo dia 10-07-2020, pelas 10:00 horas.
Agradecemos o envio do destac6vel, com a maior brevidade possivel, devidamente preenchido de acordo com a situagio verificada relativamente a pessoa
apresentada, para a seguinte morada: Servigo de Emprego de Sintra, Av. Heliodoro Salgado, 58-a/c, 2710-575 - Sintra

Com os melhores cumorimentos.

Diretor de Centro

L$e
Hugo Martins Marques Aleixo
Contacto:

Visite-nos em wwwiefo.ot
Servigo de Emprego de Sintra
Av Heliodoro Salgado, 58-a/c
2710-575 - Sintra
TelefoneIs]: 215802830, Fax: 215802854
E-mail: se.sintra@iefD.ot

Medida Contrato Emprego - InsergSo/Contrato Emprego - Insergio +, Processo n.o 001/CEl+/20

0[A] Sr.(aJARCELIN0

al

Foi

MOREIRA MARTINS,

portador(al

do Autorizagdo de Residdncia n.o 5491G5G08, apresentou-se em

_/ _/ _

seleccionado(a] para trabalho socialmente necessdrio, propondo.se que inicie a actividade em

Ndo foi seleccionado{a] por

Imotivo]:

Recusou por Imotivo]:
Deverd voltar a apresentar-se

em

Pretende que sejam apresenlados mais

, pelas

candidatos?

Sim

_

horas.

N5o

(assinatura do respons6vel e carimbo da entidadel
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