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ANEXO IX

«ANEXO XV

PT

Condições para o reembolso de despesas de Chipre com base em tabelas normalizadas de custos unitários

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários

Unidade de medida para o
indicador

Montantes
(em EUR)

Nome do indicador

Categoria de custos

1. “Escola e ações de inclu
são social” ao abrigo do
eixo prioritário 3 do Pro
grama Operacional “Em
prego, Recursos Huma
nos e Coesão Social”
(CCI
2014CY05
M9OP001)

1) Taxa referente a um pe
ríodo de 45 minutos pa
ra professores contrata
dos
2) Taxa diária para profes
sores permanentes e
temporários

Todos os custos elegíveis,
incluindo os custos dire
tos com pessoal

1) Número de horas traba
lhadas
2) Número de dias de tra
balho

1) 21 por período de 45 minutos
2) 300 por dia

2. “Criação e funcionamen
to de um serviço de AD
MINISTRAÇÃO central
de prestações sociais” ao
abrigo do eixo prioritário
3 do Programa Operacio
nal “Emprego, Recursos
Humanos e Coesão Soci
al” (CCI 2014CY05
M9OP001)

Taxa mensal para os fun
cionários públicos perma
nentes e temporários

Todos os custos elegíveis,
incluindo os custos dire
tos com pessoal

Número de meses de traba
lho diferenciados por esca
lão salarial

Escalões salariais
1 794

A2

1 857

A3

2 007

A4

2 154

A5

2 606

A6

3 037

A7

3 404

A8

3 733

A9

4 365

A10

4 912

A11

5 823

A12

6 475

A13

7 120
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Tipo de operações
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Categoria de custos

Unidade de medida para o
indicador

Montantes
(em EUR)

Nome do indicador

3. “Avaliações de grau de de
ficiência e funcionalida
de” ao abrigo do eixo prio
ritário 3 do Programa
Operacional “Emprego,
Recursos Humanos e Co
esão
Social”
(CCI
2014CY05M9OP001)

1) Realização de uma ava
liação do grau de defici
ência
2) Realização de uma ava
liação do grau de defici
ência e funcionalidade

Todas as categorias de
custos elegíveis

Número de avaliações rea
lizadas.

1) Avaliação do grau de deficiência: 190
2) Avaliação do grau de funcionalidade: 303

4. Reforma do sistema de
ensino e formação profis
sionais ao abrigo do eixo
prioritário 3 do Programa
Operacional “Emprego,
Recursos Humanos e Co
esão
Social”
(CCI
2014CY05M9OP001)

1) Um dia de trabalho por
um professor
2) Um mês de trabalho por
um professor
3) Uma hora de trabalho
por um professor con
tratado
4) Uma hora de trabalho
por um assistente de la
boratório contratado
5) Um minuto de trabalho
por um psicólogo con
tratado

Todas as categorias de
custos elegíveis

1) Número de dias de tra
balho por um professor,
diferenciado por escalão
salarial
2) Número de meses de tra
balho por um professor
3) Número de horas letivas
(45 minutos) por um
professor contratado
4) Número de horas letivas
(45 minutos) por um as
sistente de laboratório
contratado
5) Número de minutos de
trabalho por um psicó
logo contratado

1)

PT

Tipo de operações

277

A9

330

A10

371

A11

440

A12

488

A8

4 554

A9

5 404

A10

6 082

A11

7 210

A12

8 005

A13

8 791

2)
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3) 34
4) 21
5) 0,63
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A8

1) Um mês de trabalho do
pessoal permanente afe
tado ao projeto por um
período de tempo fixo
2) Uma hora de trabalho
do pessoal permanente
afetado ao projeto por
um período de tempo
variável
3) Uma hora de trabalho de
um avaliador contratual
4) Um dia de trabalho do
pessoal técnico e finan
ceiro interno contratual
5) Uma hora de trabalho
do pessoal de secretaria
do interno contratual

Todas as categorias de
custos elegíveis

Unidade de medida para o
indicador

1) Número de meses de tra
balho do pessoal perma
nente afetado ao projeto
em função da respetiva
grelha salarial.
2) Número de horas de tra
balho do pessoal perma
nente afetado ao projeto
por um período de tem
po variável
3) Número de horas de tra
balho prestado pelos
avaliadores contratuais
4) Número de dias de tra
balho prestado pelo pes
soal técnico e financeiro
interno contratual
5) Número de dias de tra
balho prestado pelo pes
soal de secretariado in
terno contratual

Montantes
(em EUR)

Escalões salariais

Custo uni
tário do tra
balho entre
2016 e
2018

Custo unitário do traba
lho a partir de 1/1/2019

1) Pessoal permanente afetado por um período fixo de tempo
A8

5 550,33

5 309,77

/

4 908,95

A10

7 246,38

6 944,83

A11

8 615,51

8 264,77

A8 pessoal novo* (1)

A13

10 220,30

2) Pessoal permanente afetado por um período variável de tempo
A8

38,72

37,04

56

56

3) Avaliador contratual

4) Pessoal técnico e financeiro contratual
98

98

63

63

5) Personel sekretariatu

Jornal Oficial da União Europeia

5. Valorização dos recursos
humanos através da ava
liação dos conhecimen
tos, competências e apti
dões dos candidatos com
base no Sistema de Qua
lificação
Profissional
(SVQ) no âmbito do eixo
prioritário 4 “Desenvolvi
mento de competências
da mão de obra e melhoria
da eficiência da adminis
tração pública” do progra
ma operacional “Empre
go, Recursos Humanos e
Coesão Social” (CCI
2014CY05M9OP001).

Categoria de custos

PT

Nome do indicador
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Tipo de operações

(1) Pessoal novo = pessoal novo com contrato assinado em 01/01/2019

2. Ajustamento de montantes
Os montantes dos custos unitários 5 podem ser ajustados em função da inflação.»
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