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Artiga 3!1 

Tipologla de Artlgos 

2. A Loja Solidaria recolhe donativos diversos, a saber: 

coletiva. 

1. A Loja sottdaria tern como objectives: 

a) Contribuir para a melhoria das condicoes de vida de individuos e/ou famflias em 

situa~oes de vulnerabilidade s6cioecon6mica. 

b) Potenciar o envolvimento da comunidade local, empresas c institui~oes na 

angariacao de bens. 

c} Envolver entldades parcelras na identifica9ao e encaminhamento de sltuacoes de 

carencia para a Loja Solidaria. 

d) Sensibillzar para a irnpcrtancla da reutilizacdo de bens e rentabiliza9ao de recurses, 

bem como para a prornocao de pratlcas de sustentabilidade e de responsabilidade 

Artiga 22 

Objetivos 

2. A Leja Solidaria destina-se a recolha de donativos diversos e cedencla dos rnesrnos a 

individuos e/ou famllias comprovadamente carenciados. 

Artigo 12 

Ambito e denominacao 

1. A Loja Solidaria e um service da Santa Casa da Misericordia de Angra do Heroismo (SCMAH), 

lnstitui~ao Particular de Solidariedade Social (IPSS), Jocalizado na Avenida Conde Sieuve de 

Meneses, concelho de Angra do Heroismo. 
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Capitulo I 

Dispos1~aes Gerais 
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Artigo 5!! · 

Condl~tles de Ced@ncla dos Artlgos 

1. A Loja Solidarla cede, mediante o pagamento de quantia simbolica, vestuario e demais 

artigos, a indivfduos e/ou famllias comprovadamente carenciados. 

2. Entendem-se por individuos ou famflias carenciados aqueles cujo rendimento mensal per 

capita, sela igual ou inferior a 300.00€, aquando da avaliacao social de cada sltuacao. 

Artigo4Q 

Recolha de Donativos 

1. Os donativos poderso ser entregues na Loja Solidaria ou, em alternativa, na Portaria do Lar 

de ldosos. 

2. No ato da entrega do donativo. o doador devera deixar tndlcacao do nome e contatos 

(morada e telefone). 

3. Ao longo do ano. poderao surgir campanhaspara angariac;ao de vestuario, de bens diversos 

e/ou de generos alimentares. 

Capitulo II 

Organlza~o e Funcionamento 
•· 

a) vestuarto: 

b) calcado: 

c) acessorlos (malas, cintos, bijutaria, ... ); 

d) brinquedos; 

e) livros; 

f) texteis/Lar (cobertores, lencots, tapetes, ... ); 

g) outros: 

h) pontualmente, a Loia podera dispor de bens alimentares, para fazer face a situacoes de 

ernergencia. 
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1. O horarlo de funcionamento da toja Solidaria devera ser afixado em local vislvel podendo 

ser alterado sempre que se ]ustifique. 

Artlgo 69 • 

Hcrarlo de Funcionamento 

4. As situacoes de carencia econ6mica grave, cu]o rendimento per capita seja igual ou inferior 

a 150.00€, estarao isentas do pagamento simb61ico em vigor e serao sinalizadas pela 

Tecnica da lnstitui~ao. 

s. O apoio da Loja Solldarla e tendencialmente pontual e transitorio, nao devendo acontecer 

mais do que uma vez por mes. 

6. Em regra, cada entrega mensal estara limitada a um maxima de 8 pecas de vestuarlo, mais 

2 de cad a um dos outros tipos de artigos, por cad a elemento do agregado familiar. 

7. Sempre que ocorrerem alteracoes no agregado familiar e nos rendlmentos e/ou despesas, 

os utilizadores deverao ser comunlcadas a Tecnica responsavel, para revisao/actualiza<;ao 

da avalia~ao social anteriormente realizada. 

conflrrnacao da respetiva situa~ao de carencia. Para esse efeito, os interessados deverao 

fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 

a) cartao de cidadao ou Bl e NIF. 

b) Cart~o de beneflctarlo da seguranca Social. 

c) Comprovativos dos rendimentos do agregado familiar (vencimentos, pensoes, abonos, 

subsfdios). 

d) Documentos de identifica~ao de todos os elementos do agregado familiar. 

e) Recibos de despesas mensais fixas (renda, agua, luz, gas e despesas de saude, em caso 

de doenca crcnica). 

f) Oeclara~ao da Agencia para a Qualifica~iio e Emprego que ateste a situa~ao de 

desemprego (se apllcavell. • .. 

3. Os indivfduos e/ou familias interessados deverao contactar a Educadora Social da 

tnstltulcao, sendo por esta encaminhados para a Loia soudarta, ap6s averlguacao e 
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a) escolher as pecas/artlgos de que necessltam, de acordo com os llmites estabelecldos no 

srtlgo 59. 

b) ser tratados com ccrrecso e cordialldade; 

c) ser inform ados sabre eventuais alteracoes a este Regulamento. 

1. Os utilizadores tern direito a: 

Artiga 8V 

Direitos dos Utilizadores 

Direitos e Deveres dos Utilizadores 

Capltulo II 

e) Registar a informacao relatlva ils entradas e said as dos artigos. 

f) Assegurar a manutencso ea organtzacao do espaco da Loja Solldaria. 

recebidos, por peca e por tipo de artigo, bem como o nome e contato do doador. 

b) Registar o nomc do beneftcrarlo e nurnero de artigos levantadas por mes, na ficha de 

Registo de Utillzadores. 

c) Encaminhar para a Lavandaria da lnstitui~ao, sempre que necessaric, o vestuarlo 

recebido para que seja tratado. 

d) Organizar e acondicionar adequadamente os artigos doados no· espaco da Loja 

Solidarla, expondo-os artigos por tipo e portamanhos. 

a) Receber e registar, em documento pr6prio, e de modo discriminado, os artigos 

Artigo 72 

Responsavet 

1. A Iola Solldarie ficara sob a responsabilidade de funcionario designado para o efeito, 

orientado por tecnlco superior da tnstituicao. 

2. Ao responsavel pela Loia Solldarta competira: 
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1. Assegurar a manutencao do espaco entre e durante as varias utilizacoes, mantendo-o em 

ccndlcoes de higlene e seguranca. 

Artigo UQ 

Deveres da SCMAH 

1. Exigir o cumprimento do presente Regularnento. 

2. Alterar o presente Regulamento sempre que se justifique. 

Artigo 10!! 

Direitos da SCMAH 

Capitulo Ill 

Direitos e Deveres da SCMAH 

I) cumprir o presente Regulamento. 

a) evitar produzir ruidos, no interior da Loja, que perturbem os demais utilizadores; 

b) evitar perturbar, de qualquer forma, o funcionamento da Loja Solidaria; 

c) permanecer no espaco apenas o tempo necessano para proceder a escolha e ao 

levantamento das oecas/artlgos de que necessitam; 

d) evitar ter comportamentos que prejudiquem o bern-estar ou coloquem em risco a seguranca 

do espaco ou dos restantes utilizadores; 

e) manter o espaco arrumado; 

f) solicitar apoio ao fundonario da tola. sempre que necessarto: 

g) nao fumar na loja; 

h) nao se fazer acompanhar por antmars: 
'•· 

1. Os utilizadores devem: 

Artlgo92 

Deveres dos Utllizadores 
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Ant6~celos 

0 Provedor, 

2016. 

0 Presente Regulamento foi aprovado, em Reuniao da Mesa Administrativa, a 03 de outubro de 

Administrativa. 

1. As situacoes nao previstas no presente regulamento serao resolvidas per despacho da Mesa 

Omissiies 

Artigo 132 

1. 0 uso danoso deste espaco conduzira a indernnizacao a SCMAH pelos prejufzos causados 

nas instalacoes e equipamentos. 

Artigo 122 

lndemnlza¢es 

Disposi~iies Finais 

Capltulo IV 
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