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CAIXA SOCIAL E CULTURAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA 

 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 

 

ARTIGO PRIMEIRO 

(Dos Objetivos) 

Em harmonia com o disposto no número 6º do artigo 5º dos Estatutos, o 
presente Regulamento anexo aos citados Estatutos da Caixa Social dos 
Trabalhadores do Município de Beja tem por objetivo a concessão dos 
seguintes benefícios: 

a) Assegurar a prestação da assistência medica-medicamentosa e de 
enfermagem nos termos previstos neste Regulamento; 

b) Conceder subsídios nos casos em que, por doença, o associado perca a 
totalidade ou parte dos seus vencimentos ou salários; 

c) Conceder subsídios para estudos, para funeral, para creches ou outros 
em ocasiões deliberadas pela Direção; 

d) Promover na distribuição de brinquedos, e outras lembranças aos 
filhos dos associados, por ocasião de épocas festivas; 

e) Administrar o Refeitório e os Bares existentes; 

f) Conceder quaisquer outros benefícios que caibam dentro das 
finalidades da Caixa Social; 
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ARTIGO SEGUNDO 

Todas as atividades da Direção para prosseguimento dos fins previstos neste 
Regulamento deverão subordinar-se às disponibilidades financeiras 
existentes. 

 

CAPÍTULO II 

 

ARTIGO TERCEIRO 

Assistência Médico-Medicamentosa e de Enfermagem 

1 – Aos associados efetivos serão asseguradas prestações complementares 
constituídas por percentagens incidentes sobre a parte excedente à 
comparticipação da Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado 
(A.D.S.E.) suportada pelo beneficiário e respeitante às seguintes 
modalidades: 

a) Consultas médicas de especialidade; 

b) Meios Auxiliares de diagnóstico; 

c) Meios terapêuticos; 

d) Próteses óticas; 

e) Assistência medicamentosa; 

f) Extrações dentarias; 

g) Próteses dentárias, 

 

 

 

ARTIGO QUARTO 
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Para apuramento dessas comparticipações, serão concedidos os seguintes 
benefícios, sobre a parte não satisfeita pela Assistência na Doença dos 
Servidores Civis do Estado (A.D.S.E.). 

Os sócios que não descontem para a ADSE, receberão o valor da 
comparticipação, conforme nosso regulamento. 

Os documentos comprovativos de despesa devem ser entregues nos Serviços 
Administrativos, desta Caixa Social, no prazo máximo de cento e oitenta dias, 
após a sua emissão, após esse período não serão pagos. 

 

1 – CLÍNICA GERAL 

Os beneficiários comparticiparão com prestação pecuniária, nas consultas 
dos médicos contratados pela Direção. Este valor poderá ser decidido em 
reunião da Direção.  

Valor da prestação pecuniária: 

Sócio – 4€              Familiar – 5 € 

 

2 – CLÍNICA DE ESPECIALIDADE 

Os associados têm comparticipação em qualquer consulta de especialidade. 

a) O valor a comparticipar será igual a 50% do valor suportado pela 
Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (A.D.S.E.). 

b) Poderão ainda ser celebrados acordos com clínicas e médicos de várias 
especialidades, em condições a negociar caso a caso. 

 

3 – ANÁLISES CLÍNICAS, RADIOGRAFIAS OU ANÁLOGAS 

Associados…………………………………………………………………………………..50% (até um 
limite 40€ por ato, nunca excedendo o valor da comparticipação da ADSE) 
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Restantes beneficiários……………………………………………………..……………25% (até 
um limite de 25 por ato, nunca excedendo o valor da comparticipação da 
ADSE) 

4 – MEIOS TERAPÊUTICOS 

Associados………………………………………………………………………………………..50% (até 
um limite 40€ por ato, nunca excedendo o valor da comparticipação da 
ADSE) 

Restantes beneficiários………………………………………………………..……………25% (até 
um limite de 25 por ato, nunca excedendo o valor da comparticipação da 
ADSE) 

 

5 – PRÓTESE ÓTICAS 

a) Por cada armação de óculos 

Associados…………………………………………………………………….…………………..15 € 

Restantes beneficiários………………………………………………………..……………7,5 € 

b) Por cada lente incluindo lentes de contato 

Associados…………………………………………………………………………………………..10 € 

Restantes beneficiários…………………………..……………………………..…………… 5 € 

OBS: À semelhança da Assistência na Doença aos Serviços Civis do estado 
(A.D.S.E.), a Caixa Social apenas comparticipará em 2 partes de óculos num 
período de 2 anos podendo, no entanto, essa comparticipação conjunta ou 
separadamente. 

6 – EXTRAÇÕES DENTÁRIAS  

Associados…………………………………………………………………………… máximo até 19€ 

7 – PRÓTESES DENTÁRIAS 

A Caixa Social comparticipa na compra de próteses dentarias, apenas a 
associados, e na percentagem de 10% sobre o custo das mesmas, com um 
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máximo até 150€. Esta comparticipação só poderá ocorrer uma vez de dois 
em dois anos. 

 

8 – ASSISTÊNCIA MEDICAMENTOSA  

Associados………………………………………………………………….…………….…….…..50 % 

Restantes beneficiários………………………………….………..……………..……………30 % 

a) De acordo com a nova política de comparticipações implementada 
pelo Ministério da Saúde, a percentagem atrás referida, incidirá, nos 
casos em que existam genéricos, sobre o valor genérico mais caro 
existente do mercado (Genérico de Referência). 

1 – Medicamentos cujo preço de venda ao público seja igual ou inferior 
ao valor estabelecido pelo Estado como Referência, são 
comparticipados em função do preço de venda ao público; 

2 – Medicamentos cujo preço de venda ao público seja superior, a 
Caixa Social apenas comparticipará na percentagem correspondente 
ao valor do preço de referência. 

b) Todos os associados e respetivos familiares são titulares do cartão 
farmácia. 

c) Exige-se rigorosamente a apresentação de receita médica ou fotocópia 
da mesma no caso de impedimento do de funcionamento do cartão. 

d) A Caixa Social só atribuirá comparticipação, em medicamentos, 
mediante a apresentação da receita médica e será validada a 
comparticipação por parte da direção. 

e) O cartão de sócio e familiares não tem qualquer custo inicial, no 
entanto sempre que sejam solicitadas segundas vias as mesmas terão 
um custo de 5€. 

 

ARTIGO QUINTO 
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Caberá à Direção determinar o processo de prova perante a Caixa Social dos 
encargos referidos neste capítulo satisfeitos pelos associados e suscetíveis de 
comparticipação. 

 

ARTIGO SEXTO 

A Assembleia Geral, pode quando o julgar conveniente para assegurar a 
continuidade da espécie de benefícios previstos, deliberar a redução das 
percentagens das comparticipações, ou as mesmas serem liquidadas pelo 
orçamento seguinte. 

Sempre que as disponibilidades financeiras, da Caixa Social, não tenham suporte aos 
benefícios inseridos neste Regulamento, pode a Direção suspender ou reduzir 
temporariamente os mesmos, avisando todos os sócios do motivo impeditivo e da sua 
atitude. 

 

CAPÍTULO III 

 

ARTIGO SÉTIMO 

(Subsídio e Empréstimos) 

Os subsídios previstos na alínea b) do artigo 1º não podem exceder em cada 
ano, a importância correspondente aos vencimentos ou salários perdidos 
durante os primeiros seis meses de doença e deverão ser requeridos pelos 
associados dentro do ano civil em que forem perdidos. 

 

ARTIGO OITAVO 

Os subsídios para estudos destinam-se a possibilitar a frequência pelos 
beneficiários, qualquer curso ou especialidade e corresponderão a encargos 
escolares, matrículas e propinas, concessão destes subsídios será alvo de 
regulamento próprio. 

ARTIGO NONO 
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O subsídio para funeral será pago ao cônjuge ou descendentes, por motivo 
de falecimento do associado /Subsidio de funeral – 50 €. 

ARTIGO DÉCIMO 

A Caixa Social poderá prestar, aos associados, socorros extraordinários não 
reembolsáveis, desde que se verifiquem situações de comprovada 
necessidade de que a Direção julgue atendíveis e obtenham o acordo da 
Assembleia Geral. 

 

ARTIGO DECIMO PRIMEIRO 

Atribuição de subsídio de nascimento por cada filho (descendente), quer 
biológico quer por adoção, do sócio no valor de 50 €. 

 

CAPÍTULO IV 

 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

(Dos Associados) 

 

Podem ser associados efetivos os trabalhadores da administração local que o 
solicitem, desde que se identifiquem com os objetivos da Caixa Social. 

1 – Os trabalhadores, em efetividade de funções, que não requereram a sua 
inscrição como associados na Caixa Social, podem fazê-lo a qualquer 
momento, mas só beneficiarão das regalias após um período de carência de 
cento e oitenta dias, a contar da data de admissão como sócio pela Direção, 
sem prejuízo do pagamento normal das quotas, que se inicia na data da 
admissão como associado.  

2 –Os associados efetivos contribuirão para os encargos da Caixa Social com 
a quotização mensal correspondente a 1,5% sobre o valor líquido do 
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vencimento mensal e subsídio de férias e Natal, podendo esta percentagem 
ser alterada por deliberação da Assembleia Geral. 

3 – Os associados auxiliares contribuirão para os encargos da Caixa Social 
com a quotização mensal ou anual de 1 Euro e 30 Euros consoante sejam 
associados singulares ou coletivos, podendo este valor se alterado por 
deliberação da Assembleia Geral. 

 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

(Admissão) 

 

1 – A admissão dos associados efetivos, far-se-á mediante o preenchimento 
de uma proposta, objeto de análise e aprovação da Direção, da qual constem 
os elementos de identificação do trabalhador, o serviço a que pertence, a 
categoria profissional e a composição do agregado familiar e o pagamento de 
uma joia, correspondente a 3% do vencimento mensal ilíquido. 

2 – A admissão de associados auxiliares singulares ou coletivos far-se-á 
mediante requerimento dos interessados e pagamento de joia e quota 
definidas pela Assembleia Geral. 

3 – A admissão de associado honorário far-se-á mediante proposta da 
Direção, ou por proposta de 1/5 dos associados efetivos e posterior 
aprovação da Assembleia Geral. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

(Disposições Diversas) 
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1 – Podem usufruir de todos os benefícios que constam nos estatutos e 
Regulamento da Caixa Social todos os associados que se encontrem no pleno 
gozo dos seus direitos à exceção das alíneas b), c), e), e f) do nº 1 do artº 5º, 
dos estatutos não se tratando de associados efetivos. 

2 – Os benefícios previstos no Capítulo III deste Regulamento só poderão ser 
concedidos aos associados efetivos inscritos há cinco anos ou mais. 

 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Nos casos de doença, se esta for causada por ato de terceiros e houver por 
parte destes, obrigação de indemnizar, a Caixa Social poderá desobrigar-se 
da prestação da assistência médico e medicamentosa e da concessão de 
subsídio por perda de remuneração ou optar pela oportuna reposição pelo 
sócio, do valor dos benefícios atribuídos pela Caixa Social em consequência 
daquele ato de terceiros. 

 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

1 – Os associados que voluntariamente se demitam da Caixa Social poderão 
ser readmitidos após decisão da Direção, mas só beneficiarão das regalias, 
após um período de carência de 180 dias, e o pagamento das quotas, 
referentes ao período que medeia entre a demissão e readmissão, a efetuar 
em prestações mensais, de acordo com os meses decorridos do referido 
período.  

2 – A readmissão do associado não lhe confere o direito de readquirir a 
posição anterior, considerando-se como um novo associado, sem prejuízo 
deste ficar obrigado ao pagamento, das quotas referentes ao período, que 
medeia entre a data da perda de qualidade de sócio e a data da sua 
readmissão, até ao limite máximo de dois anos, imediatamente anterior à 
data da readmissão, para feitos de calculo da respetiva quotização. 

3 – Os associados que tenham pedido a demissão poderão ser readmitidos e 
adquirir o número de associado que tinham à data de admissão, se, 
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entretanto, não tiver ocorrido revisão de numeração, mas só beneficiarão 
das regalias após um período de carência de 180 dias, pagando o valor da 
quotização desde a data de demissão. 

 

CAPÍTULO VI 

 

ARTIGO DÉCIMO SETIMO 

(Disposições Finais) 

1 – Os quantitativos dos subsídios e percentagens fixadas no presente 
Regulamento são considerados como máximos autorizados só podendo ser 
alterados por deliberação expressa da Assembleia Geral. 

2- Consideram-se beneficiários para efeitos das regalias constantes no 
presente Regulamento: 

a) O cônjuge, bem como os descendentes menores de 18 anos que vivam 
em comunhão de mesa e habitação com o sócio e filhos deficientes 
com qualquer idade; 

b) Os descendentes que embora tenham mais de 18 anos, que vivam em 
comunhão de mesa e habitação com o sócio e continuem a receber 
abono de família por motivo de estudos. 

c) Os menores, cuja guarda tenha sido confiada, temporariamente, por 
decisão judicial, transitada em julgado, a qualquer associado, terão 
direito aos mesmos benefícios que os filhos biológicos ou adotados 
daquele, enquanto durar a referida providência. 

 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

Os sócios que se encontrem em atraso no pagamento de quotas, pelo 
período de três meses, ser-lhes-á aplicada a medida de suspensão das 
regalias, que são usufruídas normalmente pelos associados, até à completa 
regularização da sua situação. 
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ARTIGO DÉCIMO NONO 

1 – Os sócios que cedam a favor de terceiras pessoas quaisquer vantagens ou 
auxílios que lhe sejam concedidos pela Caixa Social, ser-lhes aplicada a 
medida de suspensão dos benefícios, como associado, sem prejuízo de terem 
de continuar a pagar as quotas a que estão obrigados. 

2 – A suspensão aplicada em consequência da infração, prevista no número 
anterior, pode ser graduada de um mês a um ano, conforme a gravidade da 
infração. 

 

ARTIGO VIGÉSIMO 

As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Direção, com recurso 
para a Assembleia Geral, sempre em consonância com a Lei Geral em vigor. 

 

 

 

 

Aprovado em Assembleia Geral de 14 de  março de 2023. 


