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REGULAMENTO DE BENEFÍCIOS 

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS MONTEPIO DE NOSSA 

SENHORA DA NAZARÉ DE TORRES NOVAS 

CAPÍTULO I 
Enquadramento e Disposições Gerais 

 

ARTIGO 1º 
Objectivos 

1. O Capítulo I dos Estatutos que define os fins prosseguidos ou a prosseguir pela 

Associação de Socorros Mútuos Montepio de Nossa Senhora da Nazaré de Torres 

Novas, adiante designada por Associação, realizam-se através da criação 

progressiva e da atribuição dos benefícios definidos nos termos do presente 

Regulamento de Benefícios. 

2. Os benefícios concedidos pela Associação nos termos Estatutários revestem a 

modalidade de benefícios denominada Assistência Médica e Enfermagem, adiante 

designada por modalidade. 

3. Relativamente às modalidades de benefícios, observar-se-ão as disposições gerais 

consagradas no presente Capítulo e as relativas ao seu capítulo específico neste 

regulamento. 

4. A Associação poderá vir a desenvolver outras modalidades de benefícios em 

conformidade com o previsto nos seus Estatutos, depois de devidamente 

registadas.  

 

ARTIGO 2º 
Condições Gerais e concessão dos benefícios 

Constitui condição geral da concessão de benefícios: 

1. Ser Associado Efectivo da Associação, nos termos das disposições Estatutárias 

aplicáveis e, em especial, o disposto no artigo 7º e no artigo 8º dos Estatutos; 

2. Cumprir e respeitar o disposto nos Estatutos e no presente Regulamento de 

Benefícios; 

3. Proceder à subscrição da respectiva modalidade de benefícios, nos termos 

previstos neste Regulamento de Benefícios; 

4. Ter pago as quotas correspondentes às modalidades de benefícios subscritas 

ou, verificando-se a mora no pagamento, esta não seja superior a seis quotas 

mensais; 

5. O direito a qualquer dos benefícios previstos neste Regulamento adquire-se 

depois do pagamento dos encargos de admissão e da respectiva quota durante 
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seis meses, salvo se outro prazo for estipulado nas condições específicas das 

respectivas modalidades; 

6. A efectivação do direito ao benefício carece de deliberação da Direcção, à qual 

compete apreciar se estão preenchidas todas as condições de atribuição do 

benefício; 

7. A eliminação ou expulsão dos associados determina a perda dos benefícios 

correspondentes às quotas pagas e não dá direito a qualquer reembolso.  

 

 
ARTIGO 3º 

Aprovação médica 

1. A Direcção poderá requerer a realização de exames médicos para a admissão de 

qualquer Associado; 

2. A Aprovação médica é efectuada com base em questionário clínico ou em exame 

médico realizado para esta finalidade; 

3. O resultado do exame médico pode determinar a não aceitação da proposta de 

admissão a Associado. 

 

 
ARTIGO 4º 

Limite de idade de inscrição 

Não podem ser admitidos nem readmitidos candidatos a Associados com idade 

inferior a quinze anos. 

 

 

ARTIGO 5º 
Produção de efeitos da subscrição 

Os efeitos da subscrição na modalidade reportam-se ao primeiro dia do mês 

seguinte ao da aceitação da proposta. 

 

 
 
 
 

ARTIGO 6º 
Nulidade de inscrição 

As declarações fraudulentas ou deliberadamente erróneas ou incompletas, 

adulterando ou omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta de 

admissão a Associado Efectivo e de subscrição das modalidades previstas no 

presente Regulamento de Benefícios, implicam a nulidade da inscrição. 
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ARTIGO 7º 
Encargos e quotas 

1. Os candidatos a Associados Efectivos obrigam-se, no momento da entrega da 

proposta de admissão a Associado Efectivo e da subscrição da modalidade de 

benefícios, ao pagamento integral dos encargos de admissão/readmissão, no valor 

de vinte euros. 

2. Os Associados Efectivos obrigam-se ao pagamento das quotas correspondentes à 

modalidade de benefícios que subscreveram, conforme definido nas condições 

específicas da mesma.  

3. Os Associados Efectivos obrigam-se ao pagamento dos encargos administrativos 

para instrução do processo para a concessão dos benefícios e das 

comparticipações devidas pela utilização dos serviços da Associação, conforme 

definido nas condições específicas da modalidade de benefícios. 

4. O valor das comparticipações devidas pelos Associados Efectivos pela utilização 

dos serviços da Associação é fixado, anualmente, pela Direcção. 

5. Com excepção do valor das comparticipações devidas pelos Associados referidas 

no número anterior, o valor dos demais encargos e das quotas referidos neste 

artigo, podem ser revistos anualmente mediante aprovação em Assembleia Geral. 

6. Qualquer alteração ao domicílio do associado deve ser comunicada imediatamente 

à Associação, não podendo ser invocada como motivo de falta de pagamento das 

quotas. 

 

ARTIGO 8º 
Pagamento de quotas  

1. As quotas são devidas desde o mês da aceitação, pela Direcção, da proposta de 

admissão a Associado Efectivo e de subscrição da modalidade de benefícios até ao 

mês em que cessar a inscrição na modalidade.  

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as quotas vencem-se no primeiro dia 

do mês a que disserem respeito. 

3. O pagamento das quotas poderá ser mensal, trimestral, semestral ou anual, 

vencendo-se nestes casos, no primeiro dia do período a que respeitarem. 

4. As quotas podem ser pagas na Tesouraria da Associação, por transferência 

bancária, vale de correio, cheque à ordem da Associação ou através de 

cobradores. 

5. As quotas que não forem pagas dentro do prazo previsto poderão ser acrescidas de 

juros de mora. 



5 

 

 

6. Sempre que esteja em causa o equilíbrio técnico-financeiro de qualquer uma das 

modalidades de benefícios, deverá proceder-se ao reajustamento dos valores das 

quotas mensais, mediante proposta da Direcção a submeter à Assembleia Geral. 

 

 

CAPÍTULO II 
Modalidade de Assistência Médica e Enfermagem 

 

ARTIGO 9º 
Caracterização da Modalidade 

1. A modalidade de Assistência Médica e Enfermagem consiste na prestação de 

serviços de saúde, a realizar directamente pela Associação e assegurada pelo 

corpo médico e de enfermagem ao seu serviço, ou através de acordos de 

cooperação ou protocolos com médicos ou clínicas idóneas. 

2. A assistência médica compreende serviços de clínica geral ou de especialidades 

médicas, designadamente, consultas, tratamentos e pequenas intervenções 

cirúrgicas. 

3. A assistência de enfermagem compreende a administração de injectáveis, 

medições de tensão e outros serviços específicos de enfermagem. 

 

 

ARTIGO 10º 
Condições de subscrição 

1. Podem subscrever esta modalidade os candidatos a Associados Efectivos que 

cumpram e respeitem todas as disposições Estatutárias e Regulamentares 

aplicáveis e, em especial, o disposto no artigo 7º e no artigo 8º dos Estatutos; 

2. A Direcção pode condicionar a subscrição da modalidade de Assistência Médica e 

Enfermagem a avaliação da situação clínica do candidato, através de parecer 

médico, por exames directos pelos médicos da Associação ou através do 

preenchimento de questionário clínico. 

3. O referido questionário é preenchido pelo subscritor o qual é responsável pela 

falsidade que vier a verificar-se em respostas sobre o seu estado de saúde 

obrigando-se ao pagamento de uma indemnização de valor a fixar no acto de 

subscrição. 

4. O resultado do exame médico pode determinar a não aceitação da candidatura à 

subscrição da modalidade. 
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ARTIGO 11º 
Beneficiários da modalidade de Assistência Médica e Enfermagem 

1. Beneficiam desta modalidade os Associados Efectivos que cumpram o disposto nos 

Estatutos e no presente Regulamento de Benefícios.  

2. Beneficiam, igualmente, desta modalidade os seguintes familiares dos Associados 

Efectivos que cumpram as condições definidas no número anterior: 

a) Os descendentes ou equiparados, a cargo do Associado Efectivo que tenham 

idade inferior a quinze anos; 

b) Os descendentes ou equiparados deficientes ou incapazes que estejam a cargo 

do Associado Efectivo e com ele vivendo em comunhão de mesa e habitação; 

3. A identificação dos Associados e seus familiares junto dos serviços da Associação 

será feita através da apresentação do bilhete de identidade/cartão de cidadão ou 

cédula pessoal e do Cartão de Associado. 

4. O direito aos benefícios previstos na modalidade de Assistência Médica e de 

Enfermagem adquire-se depois do pagamento da respectiva quota durante três 

meses. 

 

 

ARTIGO 12º 
Quota da Modalidade de Assistência Médica e Enfermagem 

1. O valor da quota mensal da modalidade de Assistência Médica e Enfermagem é de 

dois euros. 

2. Os Associados Efectivos que tenham subscrito esta modalidade, obrigam-se ao 

pagamento das quotas associativas conforme disposto no artigo 9º deste 

Regulamento de Benefícios. 

3. O valor da quota mensal da modalidade de Assistência Médica e Enfermagem, será 

distribuído em dez por cento para despesas de administração e noventa por cento 

para encargos com a modalidade. 

 

 

ARTIGO 13º 
Comparticipações de Associados 

1. A assistência médica e de enfermagem está sujeita ao pagamento pelos 

Associados de comparticipações que serão, anualmente, fixados pela Direcção. 

2. Com vista a dar publicidade ao valor das comparticipações e aos protocolos 

celebrados e sem prejuízo da comunicação individual aos Associados, a 

Associação deve afixar na Sede a tabela de preços das comparticipações em vigor 

a paga pelos Associados, bem como uma listagem das entidades com quem 

celebrou protocolos e do seu teor.  
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3. A Associação enviará, anualmente e juntamente com o relatório e contas, para o 

organismo de tutela competente, a lista actualizada do valor das comparticipações. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
Disposição Final e Transitória 

 

ARTIGO 14º 
Produção de Efeitos 

O presente Regulamento de benefícios entra em vigor, na data do despacho que 

defira o requerimento do pedido do seu registo e retroage os seus efeitos à data da 

entrada do mesmo requerimento no Organismo da Tutela.  

 


