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CAPÍTULO I

ÂMBITO E OBJECTIVOS

ARTIGO 1.º
Objectivos

A Lutuosa dos Sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas tem como objec-
to a concessão de subsídios, em dinheiro, pelo falecimento de cada um dos seus
associados, à pessoa ou pessoas por eles designadas ou aos herdeiros, na falta de
designação.

ARTIGO 2.º
Âmbito

São associados da Lutuosa os que nela se inscrevam, nos termos do disposto no
presente Regulamento.

CAPÍTULO II

DA ADMISSÃO, EXONERACÃO E READMISSÃO

ARTIGO 3.º
Admissão

Poderão ser sócios da Lutuosa, desde que não tenham à data da sua inscrição
mais de 55 anos de idade:

a) Todos os sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e os trabalhadores
do Sindicato;

b) Os pensionistas, desde que o respectivo cônjuge, à data da sua morte, fosse
sócio ou trabalhador do Sindicato;

c) Os pensionistas referidos na alínea b) do n.º 3 da cláusula 142.ª do ACTV
que sofrerem de incapacidade permanente e total para o trabalho, desde que
aquele que conferiu o direito à pensão de sobrevivência, à data da sua
morte, fosse sócio ou trabalhador do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.
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ARTIGO 4.º
Inscrição

1. A inscrição como sócio da Lutuosa poderá ser feita, por qualquer trabalha-
dor admitido na Banca ou no Sindicato, no prazo de 120 dias a contar da:

a) data de admissão, se a mesma tiver ocorrido através de contrato sem termo;
b) data de transformação do contrato de admissão a termo certo em contra-

to sem termo;
c) data de inscrição como sócios do SBSI.

2. Os que não se inscreverem dentro do prazo previsto no número anterior, só
poderão inscrever-se desde que façam prova de boa saúde, através de exames, a
expensas próprias, a efectuar no Centro Clínico em Lisboa ou em qualquer dos
Postos Clínicos Periféricos ou Regionais, por médico (s) a indicar pelos SAMS.

3. Os inscritos nos termos do número anterior terão de contribuir com a impor-
tância correspondente às chamadas de capital feitas, por cada associado falecido
desde a data da constituição da Lutuosa ou, para os admitidos em data posterior,
a partir dos prazos fixados no n.º 1, deste artigo.

4. O valor das chamadas de capital será calculado com base no valor actuali-
zado das mesmas.

5. Para liquidar as chamadas de capital estabelecidas no número anterior o
sócio pode optar pelas seguintes modalidades:

a) de uma só vez no acto de inscrição;
b) por desconto no montante do subsídio a pagar ao beneficiário;
c) para efeitos da alínea anterior o montante a descontar será o que resultar

da actualização do valor em dívida à data da inscrição mediante aplica-
ção dos coeficientes de desvalorização de moeda publicada em portaria,
aplicando-se para o período de tempo não coincidente com o ano civil a
taxa de juro legal.

ARTIGO 5.º
Perda da qualidade de sócio

Todos os que deixem de ser sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e
aqueles que, como trabalhadores, deixem de estar ao serviço e todos os que, sem
justificação não efectuem o pagamento durante três meses seguidos ou cinco inter-
polados das respectivas chamadas de capital, perdem automaticamente a qualida-
de de associados da Lutuosa, a partir da ocorrência de qualquer daquelas situações.
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ARTIGO 6.º
Manutenção da qualidade de sócio

Será mantida a qualidade de associado da Lutuosa àqueles que se encontrem
transitoriamente no exercício de funções em órgãos do Estado ou da Administração
Pública, Governos e Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira, órgãos da
Administração Regional e Local ou em Conselhos de Gestão ou de Administração
de empresas do Sector Público e, ainda, aos que tenham sido requisitados ou
nomeados transitoriamente para outras funções, nos termos da lei, ou se encontrem
no regime de licença sem retribuição, desde que mantenham a qualidade de sócios
ou trabalhadores do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.

ARTIGO 7.º
Readmissão de sócio

1. A readmissão dos associados só excepcionalmente será consentida depois de
feita prova, aceite pela Direcção, do motivo de força maior que impediu o sócio de
cumprir as suas obrigações.

2. O associado readmitido nos termos deste artigo fica obrigado ao pagamen-
to das contribuições em falta desde o período que mediou entre a sua demissão e
a readmissão.

3. Caso o período que mediou entre a sua demissão e a readmissão seja supe-
rior a 3 meses seguidos, o associado deverá fazer prova de boa saúde, nos termos
do n.º 2 do artigo 4.º.

ARTIGO 8.º
Processo de admissão

Para admissão como associado da Lutuosa, torna-se necessário o preenchimen-
to dos seguintes documentos:

a) boletim de inscrição;
b) declaração em que autoriza o desconto no seu vencimento do montante cor-

respondente às chamadas de capital que, por virtude dos óbitos verificados,
haja necessidade de fazer;

c) declaração em que autoriza o desconto no subsídio de eventuais dívidas que
tenha junto dos SAMS, bem como das chamadas de capital, previstas na alí-
nea b) do n.º 5 do artigo 4.º.
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ARTIGO 9.º
Pedido de demissão

Os associados podem, em qualquer altura, pedir a demissão, por carta regista-
da, dirigida à Direcção, ficando sem quaisquer direitos ou deveres somente a par-
tir do deferimento do pedido que terá de lhe ser comunicado dentro de 30 dias a
contar da data de recepção da carta.

CAPÍTULO III

DA INSCRIÇÃO

ARTIGO 10.º
Boletim de inscrição

O boletim de inscrição a que se refere o artigo 8.º deverá conter:
a) Relativamente ao associado:

- nome completo, idade e residência;
- número de sócio do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas;
- instituição de credito.

b) Relativamente aos beneficiários do subsídio de luto, a declaração deverá conter:
- identificação completa da pessoa ou pessoas a quem o subsídio deverá ser pago;
- residência;
- a percentagem de repartição do subsídio, em caso de serem vários beneficiários. 

ARTIGO 11.º
Alteração dos beneficiários

A alteração dos beneficiários inicialmente referidos ou dos termos de repartição do
subsídio deverá constar de declaração a entregar à Direcção do Sindicato em sobrescrito
lacrado, a abrir só após o recebimento da comunicação do falecimento do associado.

ARTIGO 12.º
Reconhecimento de assinatura

Os boletins de inscrição e as declarações a que se reportam os artigos anterio-
res deverão ser assinados pelo associado e:
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a) reconhecida pelo notário a declaração de herdeiros;
b) reconhecida pelo notário ou abonada pela entidade patronal, os restantes documentos.

ARTIGO 13.º
Depósito das declarações

Os sobrescritos com as declarações deverão ser depositados numa instituição
bancária por decisão da Direcção.

ARTIGO 14.º
Alteração da declaração

A declaração poderá, em qualquer tempo, ser alterada, desde que o associado
o comunique à Direcção, enviando para tal nova declaração com a sua assinatura
reconhecida, sendo o sobrescrito substituído devolvido mediante recibo.

CAPÍULO IV

DA QUOTIZAÇÃO

ARTIGO 15.º
Quotização no acto da inscrição

No acto da inscrição, o associado pagará o valor correspondente a 3 chama-
das de capital o qual reverterá totalmente para o Fundo de Reservas da Lutuosa.

ARTIGO 16.º
Chamada de capital

Por falecimento de cada associado, a Direcção procederá à chamada de capi-
tal, no montante que estiver definido.

ARTIGO 17.º
Depósito em conta bancária

As importâncias correspondentes às chamadas de capital serão depositadas numa
conta bancária em nome da Lutuosa dos Sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.
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ARTIGO 18.º
Número máximo de chamadas de capital

O número máximo de chamadas de capital e o montante da contribuição indi-
vidual de cada associado são fixados em função do número de associados em cada
momento existentes, de acordo com o quadro seguinte:

Número de Limite máximo mensal
Associados de chamadas de capital

De 1 a   5.000 Até 7
De 5.001 a   7.500 8
De 7.501 a 10.000 9
De 10.001 a 12.500 10
De 12.501 a 15.000 11
De 15.001 a 17.500 13
De 17.501 a 20.000 14
De 20.001 a 25.000 16
De 25.001 a 30.000 18
De 30.001 a 35.000 20
De 35.001 a 40.000 22
De 40.001 a 45.000 24

ARTIGO 19.º
Alteração do número máximo de chamadas de capital

O órgão competente para alterar o número máximo mensal de chamadas de
capital e o montante individual de cada contribuição é o Conselho Geral do
Sindicato, por proposta da Direcção.

CAPÍTULO V

DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO

ARTIGO 20.º
Pagamento do subsídio

O subsídio de luto é pago ao beneficiário ou beneficiários de uma só vez, após
o falecimento do associado.
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ARTIGO 21.º
Montante do subsídio

1. O montante do subsídio é constituído pela importância que resultar da con-
tribuição individual de cada associado pela aplicação das seguintes regras:

a) uma chamada de capital de valor igual a 0,1% do nível 6 do ACTV, por cada
associado com menos de 50 anos de idade na data de inscrição na Lutuosa;

b) uma chamada de capital de valor igual a 0,15% do nível 6 do ACTV, por cada
associado com mais de 50 anos de idade na data de inscrição na Lutuosa.

2. Os montantes referidos no número anterior serão actualizados anualmente,
de acordo com as percentagens de revisão da tabela salarial do ACTV do Sector
Bancário, sendo os valores obtidos arredondados para a meia dezena ou dezena
de cêntimos imediata.

ARTIGO 22.º
Número de óbitos excedente ao máximo previsto anualmente

Se, por qualquer motivo, o número de óbitos dos associados da Lutuosa ultra-
passar, no mesmo ano civil, o número anual fixado, os subsídios que não tiverem
sido pagos ou relativamente aos quais ainda não tenha havido chamada de capi-
tal sê-lo-ão no ano imediato, mas sempre segundo a ordem cronológica dos óbitos.

ARTIGO 23.º
Forma de pagamento do subsídio

1. O pagamento do subsídio será feito por cheque, mediante recibo com assi-
natura reconhecida pelo notário.

2. O subsídio deverá ser reclamado à Direcção do Sindicato dentro do prazo
de 60 dias após o falecimento do associado. Findo o prazo, serão publicados
anúncios em dois jornais diários, bem como no jornal mais lido na área indicada
como residência dos beneficiários, com vista a promover a habilitação do subsídio
por parte do beneficiário ou beneficiários indicados pelo associado.

3. O pagamento do subsídio poderá ser feito a procurador, munido de procu-
ração com poderes especiais para esse efeito.

4. Sendo dois ou mais os beneficiários indicados pelo associado, repartir-se-á por
eles o subsídio em partes iguais, salvo se outra não tiver sido a proporção indicada.

5. Havendo falecido antes do associado algum dos beneficiários por ele indica-
dos, a quota do falecido será paga aos restantes beneficiários, em partes iguais, se
outra proporção não tiver sido indicada.

6. Não sobrevindo ao associado nenhum beneficiário, ou caso este não se apre-
sente dentro de doze meses a contar da última publicação dos anúncios referidos
no n.º 2, será o subsídio pago aos herdeiros do associado, legalmente habilitados,
que o reclamem no prazo de 12 meses.
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7. Findo o prazo referido na parte final do número anterior sem que o(s) her-
deiros(s) se apresente(m) a reclamar o subsídio, reverterá o mesmo a favor da
Lutuosa que o utilizará em substituição da chamada de capital a que haveria de
proceder-se por virtude do primeiro falecimento que ocorrer, fazendo-se o ajusta-
mento devido.

ARTIGO 24.º
Isenção de taxas

A importância correspondente ao subsídio de luto é isenta de quaisquer taxas.

CAPÍTULO VI

DA GESTÃO

ARTIGO 25.º

Competências da Direcção do Sindicato
Compete à Direcção:
a) Fazer a gestão da Lutuosa
b) Deferir os pedidos de admissão e readmissão e/ou exoneração;
c) Promover as chamadas de capital por falecimento de cada associado;
d) Propor ao Conselho Geral do Sindicato, o número de chamadas de capital e

o montante da contribuição individual de cada uma, para vigorar no futuro;
e) Apresentar ao Conselho Geral as contas do exercício, aquando da apresen-

tação das Contas do Sindicato;
f) Promover o pagamento dos subsídios aos seus legítimos beneficiários;
g) Abrir conta bancária denominada "Lutuosa dos Sócios do Sindicato dos

Bancários do Sul e Ilhas"

ARTIGO 26.º
Encerramento de cada exercício

O encerramento de cada exercício verificar-se-á a 31 de Dezembro.
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 27.º
Revisão deste Regulamento

Sob proposta da Direcção do Sindicato ou a requerimento de, pelo menos, dois
terços dos seus associados, poderá proceder-se à revisão do presente Regulamento.

ARTIGO 28.º
Transferência de sócio para fora da área de Jurisdição do Sindicato

Os associados da Lutuosa, quando transferidos para a área dos Sindicatos dos
Bancários do Centro e do Norte manterão essa qualidade com os seus consequen-
tes direitos enquanto cumprirem as obrigações estabelecidas neste Regulamento,
designadamente no que respeita às chamadas de capital.
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