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CoHA.—3.* Secçáo.™N. 8Í.—Acío lie U de Dexembío
de 1876, apjjrovando os estatutos da Sociedade
Portuguep de Beneíicencia nesta.capital.
O presidente da província, attondendoaoquc
lhe representou a diroctoria da Sociedade Porlugueza de Beneficeucia nèsta capita], e usandò
da faculdade que lhe confere o § 1® do artigo 27
do decreto n. 2,711 de 19 dePezembro de 1866:
resolve approvar os estatutos abaixo transcripíos,
pelos quaes se deve reger a mesma Sociedade.
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CAFITÜLO 1

Da sociedade e seus (ins

l-'" Sociednde Porlugueza de Benefiioemiu
i'sUibeIe°ida em I orlo xUegre, capita! da^provincia dc
's Vedro do Hio Grande do Sul, compõe-se de portuguczes em iminero indeterminado, e do todos os estrangei
ros que a ella se quiserem associar.
\rtigo 2.°—Prestar nos socios enfermos e necessita
dos quarto no liospital da Sociedade, cama, medico,
meciicameutos e dietas, c quando íalleção, enterro e sulíragios.
■^flbo d." ü’ permittido ao socio pobre e enfermo,
easado °que tenha lumilia, tratar-se em sua casa, tendo
^n 'eke caso direito a medico, boíica e u uma diaria nun
ca menor deSOOrs., nem maior de l^G00_ conforme as
'necessidades do enfermo e as circumstancius da Socie
dade-bem como a enterro esullVagios quando venha a
fallecer.
'
.
Artigo 4.’—Assistir com os meios necessários aos qm*.
tiverem de sahir do império, ou mudar de provinciano
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5r„s‘rstrdr'"“

para restabelecimento de graves

enfermidades,
trata o^friiw

Sociedade só prestará os soccorros que

«cios, uofc^me

CAPITULO II
Dos socios, suà admissão.

●'lualificação, direitos e deveras
socios; aclivos,

réis de um anno de mensíliS?*^ quantia de 12-S^OOO
.
ündo só a estes a adminish-lr'^- i
compefcfi^cleitos.
‘í^ministiaçao da Sociedade, quando
§ 2.
Aceitar os carf^ns nu
dendo recusar-se a ser^vir
eleitos, pograves, ou no caso de reeleicãf,^''^^''‘'"‘^® inconvenientes
Artigo 7.“-Socios auxiliCc
'
●
ros qu e contribuírem com ianéi
estrangeino aclo de sua entrada e o'Ja ● íP«n<ia de 10^1)000 rérs
de mensalidades adiantadas-'^'^*'-'^^
tempo e quantia
parte da administração d .'
P^^oráõ porém fazer
mais com direitos i»uaes a
tudo
si ve 0 de fazer parte das \ssorU
socios. inclu
as medidas que iu garem
® Geraes, proporem
Sociedade, discutir, votar o* ^*^*^*^^*^*'^*’
beneficio da
parte das commissões, comn,-nn^'^?\ votados para fazer
a de
contas da Sociedade
' exame das .

L

Artigo 8."-São socios bemfei
os poríuguezes ou estrangeiros que iin
admissão para
socios contribuiiNnn com a
1'í'tntia de 1203^000 réis, fi -

— 7
tando portanto isentos do pagamento da mehsuHdade de
mil réis marcada aos socios aclivos e auxiliares.
Artigo 9.“—São socios benemeritos, não só todos os
socios das tres classes mencionadas, como também os es
sertranhos á Sociedade que a ella prestarem relevantes
viços.
” Artigo 10.—Ficão obrigados a pagar a mensalidade
de 1?è000 réis todo o socio activo ou auxiliar que obtiver 0 litulo de socio benemerilo por serviços prestados.
Artigo 11.—O socio activo ou auxiliar que. fizer um
donativo á Sociedade em dinheiro, nunca inferior á
quantia de 120?í000 réis, ficará isento do pagamento de
mensalidade 8 ser-lhe-ha dado o titulo de socio bemleitor.
Artigo 12,--Os socios aclivos e auxiliares que liverem pago cinco unnos de mensalidades, podem remir-se
do pagamento das mesmas, contribuindo com a quantia
de t)05?0'!0 réis, e os que tiverem pago seis ou mais annos, com a quantia de áOííOOO réis.
Artigo là.—Os socios aclivos e auxiliares que não se
acharem em dia no pagamento de mensalidades, quan
do se queirão remir do pagamento das mesmas, só o poderáõ fazer pagando todas as mensalidades em atraso,
ou pelo menos completando o numero de annos marca
do no artigo antecedente.
Artigo lA.—O socio, que não estando ausente, dei' xar de pagar seis mezes de mensalidades, se reputará
ter renunciado a qualidade de socio, e por conseguinte
iião poderá reclamar os soccorros da Sociedade, salvo se
pairar o que dever com antecipação de íi mezes a épocha
da^necessidade dos mesmos soccorros, de forma que re
mova a idéa de fraude.
Artigo 15.—O socio ausente que regressar tem direlío aos soccorros da Sociedade, pagando logo de chega
da todas as mensalidades em atraso, ou a remissão das
mesmas, se estiver no caso do artigo 12; do contrario

— 8 —
só terá direito aos mesmos socoorros seis mezes depois
00 pagamento de sua divida.
C\PITüLO lü
Do palrimonio da Sociedade
do
T^TiKiir

^ Sociedade é formado
hospital da niesma, apólices da divida

Stal® RL7rK”;““,’
cinal de Porto^iecrrp
t ôrlo Ale^rense mnv

palrimonin (Ia
í. DoCii só

r Sco da l’rOda Gamara iMnnia
‘ '-ompanhia Hydraulic

?’**? ‘^P“’ ‘^otnpóem aclualmente o
possãO vii-

'ÀssembléUoraldoTsocior"fvl7
deverá ser apresentada "
f
Proposta que die
pondo os motivos ur-^entes nní r
® conselho, exqualquer objecto que^^fi/eí n^Ho l"®
^ venda de
'1 parte do mesmo patrimoiuo.
CAIITULO IV
Das

reuniões da Sociedade

exlraordinarias; as orcírn xrhs^s'^'''-*^^
cadas para o mez d “jaèeí
f
d^)a directoria o iulear cònVÀ,".f
ordinárias sómente annuncios noríorna
dencia de oito dias.

ordinárias òu
^ convo^om antece-

Artigo 19.-A primeira reunião ordinaria tem por
Imi proceder-se a eleição da directoria conselho deliberativo e commissão de exame das contas.
e proceder-se

9á leitura do relatorio do presidente da direcloria que fia
da, bem como receber-se por escriplo Iodas as propostas
que forem apresentadas pelos socios para serern estuda
das e discutidas na segunda reunião da A.ssembléa Geral.
Artigo 20 ~A segunda reunião ordinária, qiie será
convocada no mesmo mez de Janeiro, tem por fim proceder-se á leitura do parecer da commissào do exame de
contas, eserem discutidas, approvadasou prejudicadas as
propostas apresentadas na primeira reunião.
Artigo 21.—E’ expressamente vedado tralar-sí nas
reuniões geraes, ordinárias ou extraordinárias, de àssumptos estranhos ao fim da Sociedade ou ao objecto
para o qual.ella tiversido convocada.
Artigo 22.—As deliberações serão tomadas á plurali
dade de votos dos socios presentes.
Artigo 2-3. As reuniões geraes serão presididas pelo
presidente da directoria ou por quem suas vezes fizer.
Artigo2-i. -(:onsiderar-se-ha reunião geral da Socie
dade, e habilitada para decidir todos os nego.cios de sua
competência, logo que no dia. lugar e hora que o presi
dente marcar nos aununcios de convocação, se reunirem
20 socios, sem contar-se com os membros da directoria e
conselho.
Artigo 2õ.—Se na primeira convocação da Assembléa Geral, não se reunir o numero de socios marcado no
artigo antecedente, uma hora depois da que fôr annunciada, se fará 2‘ convocação, e uma hora depois < a que
for annunciada para esta segunda convocação, se consi
derará constituída á Assembléa Geral com os .socios que
se acharem presentes, incluídos os membros da direclo
ria e conselho.
CAPITULO V
Das eleições
Artigo 20.—Para se proceder á eleição da directoria,
conselho deliberativo e commi.ssão de exame de contas!
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0 r secretario, ou quem suas vezes fizer, em seguida á
leitura do relaiorio do presidente da directoria,fará uma
relaçao com os nomes de todos cs socios que se.a oh a rena.
pri sentes; por ella fará a chamada para votação; receO pres'dente as listas, que as depositará etn tres
o dkfh? u
contendo cada unaa
0 dístico das listas que deve receber.
27— Não são admillidos a votar na eleiçãodirectoriTcnn^Hh
os membros da
aireclona, conselho deliberativo o quaesniier outros soadministração ía Sociedade,
^eráõ conter^lTÍ^^I ""
da direcloria de^ raraa rmnii™ f■ P”™ "
deliberalivo 84,
ArlLa ™d
n° de exu.nos de emUas 3
as lislis^ nãmo.' F®^^denle. depois de recolhidas todas
wiíS; dê
®
presentes dois para
Trêêêo 3n !.ê ê”'®
da volaçâo.
‘‘volados°e 'os*nii(r^'^e
do direcloria os7mais
seliio delilipniiuê^*
su! pleiites; membros do con« suooemê r “,'5 ">»ie votados e os outros lí
comas 0 mais .olado^tmie oê
‘'S
f
eropalc, seri decidido S ,ôrie ® ®
m
acto continuo.
^
®
mesma reunião e em
membrS^^da^dTrec^toH-rp^
sorte decidirá qual ,W^
plente.
^

votação entre os
ii
supplcntes,
« proprietário ou sup-

tos a su^MaCqôTrt^ secretario participará aos novos, eleio
«té ficar completo
dos mais votados. m i ^
esgotado o numero
elegerá entre os socios os m.ef
.« direcloria
encher qualquer va-m d i dnvrf^"’-"^ necessários para preArfi<.-n‘r\ n
tona ou conselho.
Ani^o 4.^ Os sete membr 'S da direcloria arão enire si a eleiyuo dos cargos da mesma direclori; iios (lias
a,

./■?
■ '

■o

11 -

Í/V-
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/

aue decorrerem da
á T reunião da Assembléa Gerai
ordinaria íio-mez dQ Janeiro {artigo 18) bem como a eatreea da direçtoria que finda á n(>va eleilo, piií’aquea
unda reunião da Assembléa Geral possa já ser presjdida
seg^.*^
e representada a= Sociedade por
^elò’ novo ■presidente
.
^
todos os nbvós eleitosi
.
, . ,
,
\Arli<^o 3A. -Gompele á direçtoria eleita , participar a
directbrla que findou qúai o resultado do exame das con
tas de sua, gerencia baseado no parecer apresentado peta
commissãd dò exame das mesmas.
GAriTULO VI
l)a administração da Sociedade.
Artigo 35.—Güuipõe-se a administração da Sociedade

de üma direclbria composta de 7 tnembros e do conselho
deliberativo de 12, (artigo 30).
,
Arti^ó’3G.—'k ditectoria 6 composta de um presiden
te um vice-presidentey um 1” secretario, mm 2'' Socreta‘ riOí'um' thésoureiro e dois vogaes.
● :Artigó' 37.—A' direçtoria compele:
;i'g l/j-Velar na guarda dos estatutos e'r0guluínenlos
da Sociedade.
' ' '§ K iTomar todas as medidas convenientes para se
côhscguir õ fiüi da Sociedade.
● i j
j
^t
^/■ — OrgáTUsar os regulamentos da bqciedaae sendo
depois àpprovados pelo conselho deliberativo.
^ R 4.«_LCrear os empregos que forem necossíirios.
§
Nomear os empregados, estipular seus venci
mentos,* e despedil-os quando julgar conveniente a bem
do serviço da Sociedade,
g 0/ Tomar contas ao Ihcsoureiro sempre que o
julgar conveniente.
" § 7 - Marcar as despezas ordinárias ^ extraordiná
rias da Sociedade.
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§ 8.“—líinpregar os remanescontes da receita da So
ciedade para o üm designado no artigo 16, e com a se
gurança marcada no mesmo artigo.
§_9.°—Iropor á Assembléa Geral a reforma ou modi
ficação dos eslalulos, e ao Conselho deliberativo a reforma
ou modificação dos regulamentos da Sociedade.
S 10;-Providenciar todos os casos que não esteiao
clara edistinclamenle marcados nos estatutos e regula
mentos da Sociedade.
§ 11.—Representar a Sociedade em todos os seur
contractos, e sustentação dos seus direitos, ou delegar
. esses poderes.
§ 12.—Requisitar da Assembléa Geral as commissões
que julgar necessárias, para a reforma dos estatutos, re
gulamentos e para tudo mais que entender conveniente
paid a boa marcha e prosperidade da Sociedade, podendo
üesignar de quantos membros deverão ser as mesmas
çomimssoes e por quem compostas, ficando tudo sujeito
● a approvaçao da Assembléa Geral.
^ 13.—Dar diplomas de socios beneraeritos, não só
StraZs
serviços, como aos
o
oreTden e da W
^^ual motivo, participando
fo??o Sos taí dfm
annual a quem
lados.
'
plomas e qualidade dos serviços pressó poderá ser
directoria e conselho
poT^proDosí 1
tliplorna de socio benemeriio
^oXtPi oposta dos SOCIOS em Assembléa Geral e approvdcão

f AlTrULO VÜ
Dtts tU(riò;u'

MÇÕÜS c mcai-ijos dos mem bros da directoria..

Artigo 39,-AoprosUüi.te compete ●.
S 1. A convocação das reuniões dos socios.

— 13 —
g %p—Presidir as reuniões da Assembléa Geral, or
dinárias e extraordinárias, conselho e directoria.
§ 3.'’- Apresentar na primeira reunião da Assembléa^Geral ordinaria um relatorio do estado da Socieda
de, seu patrimônio, rendas e sua applicação, e todas as
occurrencias havidas durante o anno de sua administra(íão.
A.» —Perteiiceni-lhe todas as mais attribuições e
encargos marcados nos regulamentos da Sociedade.^
Artigo 4-0.- O vice presidente suhstilue o presidente
em todas as suas attribuições e encargos.
Artigo Al.—Ao 1° e 2" secretários compele fazer as
adas e toda a mais correspondência nas reuniões da Asserabléa Geral, directoria e conselho.
Artigo 42.—Ao thesoureiro compete:
§ 1- Arrecadar e guardar o dinheiro da Socie-

dade.

§ 2/—Fazer applicação do dinheiro da Sociedade
cojiíorme lhe fôr determinado pela directoria.
§ 3.“-Pagar toda a despeza da Sociedade pelas con
tas apresentadas, exigindo do apresenlante o - pague-se—
do presidente da directoria, e o competente recibo ua
mesma conta.
,
§ A.®—l^epositar no Banco da Provincia, Caixa Eco
nômica ou em outro qualquer estabelecimento de inteiro
credito a quantia que exceder a 400=?000 réis existente
,m
P__pj.yj.gjgj.
mandar proceder trimestralmeafce
á cobrança das mensalidades dos socios c mais dinheiros
da Sociedade, para o que terá um cobrador que receberá
a porcentagem que fôr arbitrada pela directoria.
6.'—°Apr*ísentar no fim do anno um balanço da
receita e despeza da Sociedade, um mappa dos bens que
formão o patrimônio da Sociedade, seus valores e rendi
mento e um mappa dos donativos feitos á mesma, seus
valores e por quem feitos.
§ 7.'—Escripturar o livro da receita c despeza da
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dH matricula o.annuaes. tudo co« .i
Arligo Á'd.
—O thesoureivo terá,, para o cqadjuvar Üíi
e^cvipturaíjãp a seu cargo,
, - .um escriplurario nomeacio
1)éla dinialoria,
í'ôr estipulado. percebendo 0 ;or(leníi'do que pela )nestn«
8

.compete:

alcaüce
^
'
convidando. , e; prO'
indivíduos possi-

augraeiitar o pSal
pohdo para
nV? ●'
^o.U. syndicatidò
dumbir:

«.

que/a , direc.toi;ià lhe

d'i0”eslivere'm recelfyndò'^'n*“
seu Irateimento nm I,
direotor“Mo dos

P»
enferiiios
<la Sociedade para
"

— -wAcRfsisr* ”■”
capitulo viu
. ■OflS dltTibuicQQg

e,e-açargos don membros i.Ío oonselfio
<lekherativo ' '

i ,1 r^—Appro^vUr ^

'deliberativo: '
. . , ,ou reièiiai’ os. regula-^
organisadó^s pela directoria § 3-“

§ 2 * ' J? 7
i^ociedadé bela^form^
do hospital da
:ffiesmo.
determinada no regulainentò do
3
.sidímte drfíurécíorin
cohyidudo pelo pre§^ 1.
* '^■^Velár 1
●
'
diz respeito úl
da Sociedade em tudo o que
pela economià' lías desnpy?<í^f
dargo, e
do mesmo

i

í!
155 o__Fazer parte cas reuniões da directoria parapa
caso? marcados nestes estatutos e soaipre que o presiderv
le da dirccloria entender que precisa coiisul.a! o.

msrosiçõEs geiues
Artigo Aih —Não podendo a Sociedade arrogar a si o
perpetua, será ella aissoivida,
i^aracter de associação
i
circumstaiicias {"[ue nao se possuo
quando occorrercm
prevenir nem de,^nar.^^,^ resolvid» pela directoria e apororada Deío conselho deliberativo a dissolução da Socie
dade convocará o presidente uma reunião da Assembled
V t r»r/-*ín'M’iü e á vista das razões circunistanciaWnTeevpostasno relaloriodo presidente da directorio.
aTou upí-ará seu assentimento a resolução,
tXÓ °8 —Occidida i[ue seja pola Assemblik Geral
an go --0
J I J
pela direotona entregue
0
● n
“f, tudo oimnlo a Sociedade possuir, para que ?,
lento cia i rovincia estabeleça no hospital da
tim. 1
Je mendieidade, omie serãoadrmíU■lociedade
,lquer socio da Sociedade PortuteraTe Lnelicencia, sem dislincçào do naommdidado,
0 em circiimsqrse acbe em complolo estado de pobreza
íinMqt? dp não poder trabalhar.
j r
. ●
A filro 49 -O presidente e membros df< direciona
*' - *’“Pfnrí^H*dos para demandar e ser derniíiulados, e
livre e geral administração e plenos poderes,
para
(levem,
sem reserva alguma, considerar-se
nos quaes
eom preheudidos e outorgados todos, mesmo em causa
0 .-30 .. Fica a directoria autorisada a impetrar
aDí)rovaéão’destes estatutos e aceitar qiulquer modifiacão ou suppressâo que o Exm. 1'residente da \ rovincia
íuúai' couvei)ieiile fazer-lhes, salvo a hypolhese de alier.-ição profunda de, suas. oardcacs disposições, em cujo
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sXe/°comn*^''-^i^ Assembléa Geral dos sociüs, para reSocTeda^
conveniente aos interesses da
Palacio do Governo
em Porto Alegre. U de Dezembro
de 1876.
f
de Alencar Ararwe.
Confere, J-os/. Sebashão de Almeida^.
Conforme,
No impedimento do
rn<
secretario do governu,
Oejmano Severiuno da Silva.
^.^PnneipUoaler ■'igor estes estatutos em l” de Janeiro
l'orlo Alegre, 25 de Dezembro,de 1877 0.
O
„
.
presidente,
I^rancisco José da Rocha Farm.
ü secretario,
Antomo Rodrigues Rimo Vianua.
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