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CAPITULO I
Da Sociedade e seus fins
Art. i: — A Sociedade Portuguesa de Beneficencia, <de Porto
Alegre,
fundada por portugueses, nesta cidade, capital do Estado do Rio'Grande
do Sul, em 26 de Fevereiro de 1854, é uma instituição Brasileira, puramenle beneficente, que se rege por estes estatutos, regulamento interno
do Hospital e leis aplicavèis, tendo por fim:
l-” — Recolher ao seu Hospital os socios enfermos e prestar-lhes os
socorros de que carecerem, tratando-os convehierilêmentè^enqüãnto^ãrí lpêr^
‘ manecerem doentes; tudo de conformidade com 0 regulamento interno qlie
'estiver em vigor.
2.®
— Dar sepultura aos socios que falecerem dentro do Hospital 0
bem assim aos que falecerem íóra dôle, mas dentro da área désta cidade,
desde que sejam pobres e a família ou alguém por éla o solicite.
3.“ — Auxiliar pecuniariamehte, na medida do possível, os socios
pobres, que, por motivo de doença, sejam obrigados a sair do País ou a
mudar-se para outro Estado, desde que isso seja aconselhado por um me
dico da Sociedade.
4.®
— Internar em casa de saude apropriada os socios pobres que
estiverem atacados de doença mental.
— Asilar os socios pobres e inválidos quando a Sociedade tiver
edificio a isto apropriado e o estado'financeiro o permitir.
Art. 2.” — A Sociedade será composta de socios de ambos os sexos,
independente de nacionalidade ou crença religiosa, e em numero ilimitado.
§ unico. — A Sociedade continuará a ter cemiterio proprio.
Art. 3.® — Os membros desta Sociedade não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.
Art. 4.° — A Sociedade receberá no HospUal os socios doentes, sem
as formalidades da praxe, quando se tratar de caso urgente de perigo_ de
víffã, a qualquer hòrá do dia ou da noite, socorrendo-os convenientemente.
●!
§"ünico. — ’Em caso de epidemia serão abertas ás portas do Hospi
tal a tantas pessoas estranhas á Sociedade quantas possam ser alojadas
sem prejuízo dos associados.
Art. 5.® — A Sociedade poderá admitir doentes particulares de am
bos os sexos, obrigando-se alguém por eles a pagar todas as despezas, in-
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clusive as do enterro, em caso de falecimento, devendo o iiedido de admis
são ser feito por fiador idoneo, aceito pela Diretoria, podendo também o
proprio doente, ou alguém por ele, prestar caução em dinheiro cujo mon
tante fica a juizo da Diretoria.
§ 1.® — E’ permitido aos doentes particulares chamar medico da
sua confiança, a quem pagarão.
§ 2.® — Para a aceitação de doentes particulares, será exigido ates
tado médico de que o enfermo não é portador de tuberculose, febre ama
rela, peste, cólera morbus, e doenças coloriformes sarampão, escarlatina,
variola, difteria, catapóras, coqueluche e lepra.
I 3.® Interb-ado o doente particular, fica sujeito ao Regulamento
da Casa. Ao médico Diretor do Hospital assiste o direito de tomar conhecimento do que ocorrer nos quartos particulares como se fôra nas enfer¬
marias gerais.
§ 4.®
Só aos doutores em Medicina é permitida a assistência au.-^
doentes particulares.
§ 5.® — Os doentes particulares pagarão a diaria que fôr estipulada
pela Diretoria e todas as mais despezas ocasionadas com o seu tratamento.
§ 6.® — Os pais e esposas dos socios do sexo masculino, filhas sol
teiras e filhos menores de 17 anos, quando em tratamento no Hospital co
mo doentes particulares, gozarão o abatimento de um terço sobre 0 preço
das diarias que vigorar para os outros doentes particulares em quarto
de igual categoria.
§ 7.®
Perderão o direito ao abatimento de que trata o paragrafo
antecedente aqueles que não liquidarem as respetivas contas dentro do
quinze dias, contados da data da extração das mesmas.
CAPITULO II
Dos socios, sua admissão, cla.ssificação, direitos e deveres
Art. 6.»

— Haverá 5 classes de socios: Contribuintes; Remidos; Ben
feitores; Denemeritos e honorários, sem prejuízo do disposto nos capítu
los X, XI e XII.
§ 1.® — Não poderão ser admitidos como socios contribuintes pes
soas do sexo masculino maiores de 35 anos e remidos do mesmo sexo maiol es de 50 anos, salvo o disposto no § 8.® deste artigo.
§ 2.® — A admissão de socios será feita por meio de proposta assi
nada por um socio no goso dos seus direitos e apresentada á Diretoria com
a declaraçao do nome do proposto, idade, filiação, naturalidade, estado ci
vil, profissão e residência, devendo este também assiná-la ou declarar que
0 não sabe fazer.
§ 3.®

Recebida a proposta, o Presidente dará o seu despacho, en
viando-a aos vogais, que a devolverão com o seu parecer sobre se o can-
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clidato a socio está ou não em condições do ser aceito, bastando a assina
tura de um para produzir os necessários efeitos.
''
§ 4.” — Quando o vogal tiver alguma duvida acerca do estado de
saude ou da idade do candidato a socio, poderá pi'Opôr que este seja exa
minado por um médico da Sociedade, ou que junte documento comprobativo da sua idade, conforme o caso.
§ &.'* — Recebida a proposta com o parecer dos vogais, se este fôr
favoravel ao proposto, o Presidente poderá mandar expedir o respetivo
diploma de admissão sem mais formalidades. Se o parecer tiver sido des
favorável ou tiver tido logar alguma das formalidades previstas no §i anteceníe, sd em reunião da Diretoria ó que o caso poderá ser apreciado e
decidido, devendo tudo constar da respetiva ata c não havendo recurso
algum da decisão. Todavia, o candidato a socio poderá ser novamehte pro
posto depois de passar seis mèscs, caso a-recusa não tenha sido motivada
por excesso da idade,
ã 6.° — Quando a Diretoria tiver de intervir sobre a admissão de
um candidato a socio nos termos do § antecedente, dará o seu voto secretamente.
§ 7.° — Socios contribuintes são os que pagarem 200$000 de joia e a
mensalidade de 10§000, devendo pagar 12 mensalidades adeantadas no ato
da admissão.
§ 8.® — Socios remidos sãos os que, no ato da sua admissão, contri
buírem com a quantia de 1:0008000, ficando isentos dò pagamento das men
salidades. Também se podem admitir na classe de remidos pessoas do sexo
niasculino maiores de 50 anos, desde que contribuam com a importância
que lhes fôr arbitrada pela Diretoria e que não poderá ser inferior a
4:0008000.
§ 9.“ — São socios benfeitores as pessoas de qualquer nacionalidade
menores de 50 anos, que no ato da sua admissão para socios, contribuírem
com a quantia de 2:000$000 ou mais, ficando também isentos do pagamento
das mensalidades. A Diretoria poderá também conferir o titulo de ben
feitor a quem tenha prestado relevantes serviços á Sociedade.
§ 10.“ — São socios bonemeritos os das classes mencionadas que
prestarem relevantissimos serviços á Sociedade ou que lhe tenham feito
donativos que importem em 10:000$000, pelo menos, podendo a Diretoria
conferir ainda este titulo a qualquer estranho que faça de uma só vez um
donativo não inferior a 12:000$000, ou tenha prestado á Sociedade servi
ços de alto valor.
§ li.“ — Socios honorários são as pessoas de qualquer nacionalidade
que a Diretoria julgar merecedores desta distinção, não tendo direito a
socorros nem a votar ou serem votadas.
§ 12.“ — Fica também instituída a remissão a prestações para socios
do sexo masculino, pela quantia de 1:1508000, observando-se o seguinte:
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a) .\a respetiva proposta íar-sc-á a declaraç.<ão de rcmivel a pres¬
tações.
b) Se 0 candidato fôr aceito, pagará no ato da admissão a quantia
de 3õ0$000, sendo-lhe entregue um recibo que servirá de diploma provi
sório até completar as cótas de remissão e entrando no goso dos direitos
nas condições dos demais socios.
c) Um ano após o pagamento da quantia designada na alinea ante
cedente, entrará para o cofre da Sociedade com a quantia de 300$000, re
cebendo outro documento comprobativo do pagamento
d) Os restantes 500$000 serão
pagos em duas prestações anuais
de 2Õ08000 cada uma, sendo a primeira vencivel um ano após a constante da
ulinea antecedente, e a segunda vencivel um ano depois desta,
e) O soeio que faltar ao pagamento da prestação a que se refere a
aline c) deste
deve participar á Diretoria, dentro de lõ dias após 0
vencimento,
que. pretende
passar a contribuinte ® pagar, no mínimo, 6 men,,
,
sahdades. ou amda que quer pagar a prestação em divida acrescida da
multa de )0_%. Caso contrario, perderá todos os direitos e não poderá
reentrar senão como remido nos termos do & 8." deste artigo
f) 0 sooio que faltar ao pagamento das prestações referidas na ali
nea d) receberá o diploma de contribuinte e um documento que o declare
isento do pagamento de 12 mensalidades, contadas da data do vencimento
da prestaçao que tiver deixado de pagar.
g) A ausência, niesmo participada, não póde
ser invocada como
justificação da falta de p^agamenío das prestações mencionadas nas alineas c) e d) deste paragrafo.
§ i3.°
— Os socios que tiverem entrado ao albrigo do 5 antecedente,
na vigência dos antigos estatutos, terão os seus direitos respeitados no
que diz respeito ás importâncias das
prestações que, porventura, ainda
lhes falte pagar, sobre
as quais nao incide o aumento agora instituído.
Art. 7 ° - o soeio contribuinte que, estando quite com a Sociedade,
l^izer um donativo em dinheiro' não inferior a 1:500§000, ficará isento
do pagamento das mensalidades
e ser-lhe-á dado o titulo de Benfeitor.
Art. 8.*
— 0's . socios contribuintes que
i.
tiverem pago 60 mensalidades podem remir-se do pagamento das
^®®nias
com a quantia de
575^000, e os que tiverem
^
P’ago
72
ou
mais,
com
a
quantia
de 5008000.
§ 1.”
IMO, podem remir-sT do^^lgamrato ã^s
do seis anos, contados daquela data, pola qSTtifde sLoo?''"
para os que
— ^pago 60 mensalidades, p 2205000 para os'\!:Terem pago 72
§ 2.“ — Os socios contribuintes,
. que 0 sejam desde lõ de Junho de
1030 até esta reforma entr
ar em vigor, podem remir-se do pagamento
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das mensalidades pela quantia de 460$000, para os que tiverem pago 60
mensalidades, e 400$000 para os que tiverem pago 72 ou mais, sendolhes, para isto, concedido o prazo de seis anos, contados da data em que
esta reforma entrar cm vigor.
g, 3.“ — Expirados os prazos de que tratam os paragrafos antece
dentes, não terão mais logar as remissões ao abrigo dos mesmos, passan
do os socios a quem elas poderíam aproveitar a pagar a mensalidade de
10§000.
§ 4.“ — Os socios do sexo masculino, terão direito aos socorros
cnnslantos dn Art. 1." o seus nnmeros depois de decorridos tres mêses,

confíulos íl.i ílala fio (jiplnma.
Ari. 9.“ — São deveres dos socios contribuintes pagar amiaimente
e adeantadamente as suas mensalidades, que poderão dividir, querendo,
em prestapões semestrais ou trimestrais.
§ 1." — São devores dos socios cm geral:
1." — Concorrer com a sua pessoa, influencia e bons ofioios para
tudo quanto fôr em beneficio dos socios necessitados que reclamarem a
proteção da Sociedade.
2." — Aceitar os cargos e comissões para que forem eleitos ou
nomeados, salvo caso de força maior, devidamente e insofismavelmente
comprovada, ou reeleição.
3.° — Contribuir para o engraiidecimento da Sociedade, angariando
socios uteis, fazendo justas referencias ao serviço hospitalar, podendo
dirigir-se por escrito á Diretoria com sugestões que visem o progresso
e desenvolvimento sociais.
4.“ — Adquirir a carteira de identidade, mantida pelo Art. 46.”,
dentro do prazo que lhes fôr marcado pela Diretoria, acatar e cumprir
estes estafiitns c os regulamentos em vigor.
Art. 10.” — Os socios contribuintes que não se acharem em dia
com 0 pagamento das mensalidades, quando se queiram remir do paga
mento das mesmas, poderão faze-lo pagando os atrazados e a respetiva
cóta de remissão, caso se não encontrem já eliminados por força da alinea
b) do Art. 11.”.
Art.'11.” ■— Perde o direito de socio, podendo ser eliminado do res
petivo quadro pela Diretoria:
a) Aquele que , contrair vicios ou hábitos degradantes ou fôr con
denado por crime infamante ou ofensivo á moral,
b) O que, sendo contribuinte, deixar de pagar 12 mensalidades,
salvo se estiver ausente e tiver participado a ausência antecipadamente
á Diretoria.
c) O que, para obter a sua admissão para socio, tiver usado de
fraude ou falsas declarações, por si ou por intermedie do seu proponente.
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d) Aquele que, dentro ou fóra do Hospital, proceder de modo a
prejudicar os créditos ou fins da Sociedade, comprometendo em publico
0 conceito da mesma, ou tiver mau comportamento moral,
e) O que não prestar boas contas dos haveres da Sociedade que
lhe tiverem sido confiados ou deixar de pagar alguma importância de que
lhe seja devedor,
f) O que tiver usado de fraude ou falsas declarações para obter
a carteira de identidade,
g) O que, dentro do edifieio hospitalar c suas dopendencias, pra
ticar atos contra a moral e bons costumes ou faltar ao respeito a qual
quer membro da Diretoria, Conselho Deliberativo, Comissão de Exame
de Contas, ou a qualquer outro funcionário a quem estiver aféto qualquer ramo da administração interna do Hospital.
§ único — As penalidades das aliiieas d, e, f. e y poderão ser reduzidas a suspensão, a j.uizo da Diretoria.
Art. 12.°

Incorre na pena-de suspensão de todos os direitos:

a) O que deixar do obedecer ás prescrições dos médicos e enfermeiros.,
b) O que nas sessões da Diretoria, Conselho Deliberativo ou Assembléia Geral faltar ao fespeito á Mesa ou a qualquer dos socios e, de¬
pois de admoestado pelo Presidente, persistir nesse proposito.
c) O que usar de fraude ou falsas' declarações para obter socorros
da Sociedade,
d) O que, sem motivo justificado, se recusar a aceitar e servir
os cargos para que fôr eleito ou nomeado.
ã unico. — A pena de suspen.sãn será de 3 môscs no minimo o de
3 anos no máximo, conforme a gravidade da falta 0 a Juízo da Diretoria.
Art. 13. - A Diretoria 6 competente para aplicar as penalidade.s
de que tratam os artigos Il.° e 12.° e sua. alineas, cabendo aos socios a
quem sejam aplicadas recurso para a Assembléia Geral, que decidirá cm
ultim^a msfancia, excepto aqueles que forem eliminados por força da alirpl-dn.
reentrar para a Sociedade como
mi os, nos termos do § 8.° do art. 6.°; não tendo direito ã socorros nem
a voto senão depois de 6 môses, contados da data do novo diploma.
Art. 14.°
. .
O sccio contriíiuinte que se encontrar atrazado no pad^fer
senão 6 méses depois
de ter efetuado o pagamento da divida, bastando dever nm més para ser
considerado em atrazo.
'■
Art 15.“
O socio contribuinte, com ausência participada ou jus
tificada, tem direito a socorros se pagar as mensalidades em atrazo dentro
de 30 dias apos o .seu regresso, acrescidas de mais 12, ou SC remir nos
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termos do art. 8.°. Caso contrário, só terá direitos 6 mêses após o paga
mento da íhvída,
§f uBico. — O socio que participar que se vai ausentar deve aguaríJar que a Diretoria lhe acüse o recebimento da participação, devendo
esta faze-lo dentro de 15 dias.
CAPITULO III
Do Patrimônio da Sociedade
Art. 16.® — O Patrimônio da Sociedade é formado pelo edifício do
Hospital, prédios, apólices das dividas publicas, federal, estadual ou mu
nicipal, ações do sociedades anônimas, cemiterio, moveis, material cirúr
gico, roupas, alfaias e dos remanescentes da receita.
Art. 17,® — Os bens imóveis e títulos que constituem atualmente o
patrimônio da Sociedade, e todos os mais que possa vir a possuir, só po
derão ser vendidos com autorização da Assembléia Geral dos socios, á
vista da proposta que lhe deverá ser apresentada pela Diretoria, expondo
os motivos por que propõe a venda.
CAPITULO rv
Da Assembléia Geral dos Socios
Art. 18.” — As reuniões da Assembléia Geral da Sociedade divi
dem-se em ordinárias e extraordinárias. As ordinárias serão efetuadas da
maneira seguinte:
a) Uma vez no môs de Julho de todos os anos pares, afim de se
proceder á leitura do relatório do Presidente e parecer da Comissão de
Kxame de Contas; serem postas em discussão e aprovação as contas do
exercício proximo findo, o serem recebidas e discutidas as propostas que
forem apresentadas para tal fim pelos socios ou pela Diretoria,
b) Duas vezes no môs de Julho de todos os anos impares, afim
de, na primeira, ser lido o relatorio do Presidente e se proceder á eleição
da Administração e Comissão de Exame de Contas para aquele biênio e
se receberem a? propostas que sejam apresentadas pela Diretoria ou por
quaíquer sòok) para serem discutidas e votadas na sessão seguinte.
A segunda reunião ordinária de que trata esta alinea será para
ser dada posse á nova Administração e Comissão de Exame de Contas,
eleitas na sessão anterior, ser lido o parecer desta, relativo ao ano social
proximo findo, serem postas em aprovação as contas do exercício proxi
mo passado e serem discutidas, aprovadas ou rejeitadas as propostas apre
sentadas na sessão anterior.
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I unico. — As convocações ordinárias far-se-ão por anúncios num
ou mais jornais com a antecedência minima de 5 dias.
Art. 19.” — As reuniões extraordinárias serão convocadas, pela Di
retoria, quando o julgar conveniente,
â
reuniões extraordinárias serão convocadas por meio de
anúncios nos jornais com a antecedencia minima de 8 dias, devendo cons
tar do anuncio o objeto e fins da convocação.
§ 2.” _ O Presidente da Sociedade ó obrigado a convocar a Assem
bléia Geral extraordinariamente, desde que isso lhe seja requerido por
15 socios no pleno goso de seus direitos, devendo estes indicar no reque
rimento 0 motivo da convocação, 0 fim da reunião e pagar os anúncios
a fazer nos jornais.
& 3.” — Nas reuniões ao abrigo do § antecedente não se poderá
tratar de assunto que envolva reforma ou alteração destes estatutos, no
todo ou em parte, nem da dissolução da Sociedade ou alienação do seu
patnmonio.
v
v
0.;’equerimento de que traía o § 2.” deste artigo deve ser
dirigido ao Presidente em duas vias, devendo este restituir a segunda ao
apresentante com a nota, datada e assinada, de que recebeu o original e
se a Assembléia nao tiver sido convocada para funcionar dentro de’30
dias, contados da data do recibo na segunda via do requerimento os reorS^lU r?
p'
um socio para presidir
trabalhos, caso o Presidente ou o seu substituto legal não compareçam,
dn 8 9 o
deliberações tomadas nas reuniões convocadas ao abrigo
t ÍZ n
terem validade, obter a aprovação
de trõs quartas partes dos socios presentes,
niões
poderão haver mais de duas reurr nreifdicnín
^
considerarZJIZf T
fquerimentos que forem apresentados depois do segundo, desde que este tenha sido deferido.
S..VO

Art. 21.” — E’ expressamente proibido tratar-se nas reuniões ordinanas ou extraordinárias de assuntos estranhos aos fins da Sociedade ou
ao objeto para que tenha sido feita a convocação.

Honorário, quando o Presidente da Diretoria a
riados pelos secretários da Diretoria
°
Põnvidar, secretaArt. 23.” — Qualquer socio poderá
usar da palavra sobre a materia em discussão, devendo pedi-la
ao
Presidente,
que Ihà’ concederá,
podendo também cassar-Iha quando
po uso dela, 6e toriiar inconveniente ou a desviar n-in f»nm ^
paia campo diverso do fim’ da reuniãó.'

l
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Art. 24.'
Oonsiderar-se-!l reunião geral orcUnaria da Sociedade
e IiafeiliLada para decidir todos os negocios da sua competência, logo que
no dia. logar e hora marcados no anuncio da convocação, se reunirem 20
socios, .sem se contarem os membros da Diretoria e Conselho.
§ l.“ — Se, ã hora marcada no anuncio de convocação das Assem
bléias Gcrai.s ordinárias, não estiver reunido o numero de socios exigido
por este artigo, esperar-se-á uma hora; finda a qual se considerará legalmenlo constituída a Assembléia com os socios que se acharem presentes,
incluidos os membros da Diretoria e Conselho Deliberativo.
§i 2.® — As Assembléias Gerais extraordinárias não poderão funcio
nar com numero inferior a 25 socios, exceptuando-sc os membros da Ad
ministração c Comissão de Exame de Contas e os requerentes no caso do
S 2." do Art. IO.".
Art. 25." — Se na primeira reunião não comparecer o numero do
socios exigido pelo § 2.® do Art. 24.®, se fará nova convocação com o prazo
de 5 dias, no minimo, podendo neste caso, a Assembléia funcionar com
qualquer numero de socios e sendo validas as deliberações tomadas, desde
que não sejam contrarias a estes estatutos, exceptuando-se as convoca
ções a requerimento de socios nos termos do §, 2.® do Art. 19.®, que fica
rão prejudicadas se não houver numero na primeira reunião, mas poden
do os requerentes renovar o pedido.
CAPITULO V
Das eleições
Art. 26.' — A Administração da Sociedade e a Comissão de Exame
de Contas serão eleitas pelos socios do sexo masculino, maiores de 18
anos, na pxdmeira reunião ordinaria da Assembléia Geral prevista na alí
nea b) do Art. 18.".
S b® — São elegiveis para a Administração e Comissão de Exame
de Contas os socios de nacionalidade portuguesa e os de nacionalidade
brasileira.
§ 2.®
Os socios menores de 21 anos e os que não tiverem, pelo
menos, dezoito meses de efetividade, contados da data da admissão, nao
serão elegiveis para cargo algum.
Art. 27.®
A Diretoria é obrigada a apresentar lista dos candida
tos á Administração da Sociedqde e da Comissão de Exame de Contas, observando-se rigorosamonte o seguinte:
1.' — Até 0 dia 10 do mâs anterior áquelo em que se deve rea

lizar a eleição, deverá ter organizadas as listas dos candidatos aos cargos
da Diretoria, Consellio Deliberativo e Comissão de Exame de Contas, conservando um exemplar de cada uma na Secretaria á disposição dos socios
que as queiram examinar, durante 5 dia.s, e, pelo menos, 4 horas por dia.
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2.® — As listas para a Diretoria devem conter 9 nomes com a designação de “efetivos e outros 9 com a designação de “suplentes”.
3."
As listas para o Conselho Deliberativo devem conter 12 no¬
mes com a designação de “efetivos e outros 12 com a designação de
“suplentes”.
4.
As listas para a Comissão de Kxame de Contas devem conter
3 nomes com o designação de “efetivos e outros 3 com a designação de
“suplentes”.
5.“

^ As listas devem ser impressas ou litografadas, sendo consideradas nulas as que forem encontradas nas urnas com nomes que não
sejam de soeios elegiveis, riscadas, emendadas, rasuradas ou com entre
linhas, e Sü podem ser recebidas dentro de um envelope que tenha im
pressas exteriormente as palavras “DIRETORIA”- CONSELHO”; “COMISSÃO DE EXAME DE CONTAS”, conforme 0 caso.
6.® — Aberta a sessão e logo a seguir á leitura da ata, expediente
e relalorio do Presidente, proceder-se-á ao ato eleitoral, devendo a cha
mada ser feita por um dos secretários, pelo livro de presenças, e, á me
dida que os socios forem respondendo, entregarão a carteira de identi
dade ao outro secretário e as listas ao Presidente, que as deitará nas 3
urnas que deve ter sobre a mesa, conforme a indicação do respetivo en7.®

A carteira de identidade, logo que ò socio tenha votado, le
vará um carimbo com a data da eleição e ser-lhe-á entregue at^ continuo.
8.» - Terminada a votação, o Presidente nomeará dentre os soeios
presentes dois escrutinadores, que farão a apuração dos votos, podendo
ser fiscalizados pelos candidatos ou seus representantes.
rcs„lt!;,„7
a apuraçao, um dos escrutinadores publicará o
dns eWn
°°
O" mandará fazer a proclamação
cãreol
ahsoluta do votos para os
caigos designados na respetiva lista.
10.®

— Em caso de empate, a sorto decidirá em ato continuo quem
deve ficar eleito.
§ unico.
Os nomes que figurarem na lista da Diretoria não podem figurar na do Conselho
missão de Exame de Contas, e vice-versa, o mesmo sendo aplicado á Gonas urnas
sun^rior^^nn^í?
^ numero das listas encontradas
urnas íôr superior ao numero de votantes, será nulo auandn houver
prejuízo para o resultado eleitoral, devendo
^
^ í !
eleição, dentro de três dias.
P^-^^^^^der-se á nova
ã unico. - No caso de ter de se repetir a eleição far-se-á ali a
convocação dos socios, que será secundada, aubsidiariL;n e Tor anún
cios na imprensa, devendo as listas ser as mesmact
^
lou nula, no que respeita a nomes.
eleição que resul
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Art. 29.® — Os eleitos para membros da Diretoria, Conselho Deli
berativo e Comissão de Exame de Contas exercerão o mandato por dois
anos, podendo ser reeleitos.
Art. 30.® — O Secretario participará aos novos eleitos a sua eleição
por meio de oficio e os convidará a tomar posse dos cargos, que terá
logar no 7.® dia após a eleição.
§ unico. — Se houver renuncias, e depois de esgotados os suplen
tes, proceder-se-á a nova eleição, mas só para preenchimento das vagas.
Art. 31.® — Os 9 membros da Diretoria, eleitos para efetivos, farão
entre si a distribuição dos cargos num dos dias que medearera entre a
eleição e a posse, afim de que na sessão désta, possa a reunião ser já
presidida pelo novo Presidente e representada a Sociedade pelos novos
eleitos.
Art. 32.® — Até o dia 15 do mês anterior àquele em que se deve
realizar a eleição, qualquer socio ou grupo de socios, no pleno goso de
seus direitos, poderá apresentar ao Presidente da Sociedade o original
das listas dos candidatos que pretenderem apresentar ao sufrágio para
membros da Administração e Comissão de Exame de Contas, devendo fazê-lo em 3 vias, datadas o assinadas.
§
Q presidente, ou a pessoa por ele designada para tal fim,
recolherá as primeiras e segundas vias e entregará as terceiras aos apresentantes, com a declaração, datada e assinada, de ter recebido as duas.
g 2.®
O Presidente é obrigado a verificar se os nomes contidos
nas listas a que se refere o § antecedente sao elegiyeis, e, sendo—o, resti—
tuirá, mediante recibo, as segundas vias com o seu visto aos apresentantes que, para tal fim, as podem procurar na Secretaria, 5 dias após a
entrega.
g 3 » _ O “visto” do Presidente ô a aprovação das listas apresen
tadas nos termos deste artigo e sómente serão validas aquelas cujo ori
ginal estiver revestido désta formalidade e as da Diretoria, apresentadas
de conformidade com o Art. 27.'’.
§ 4.® _ 0 Presidente é obrigado a fundamentar o despacho ém que
negar o visto” de que tratam os §§ antecedentes.
O Presidente sómente poderá negar o “visto" por inqlegi§ 5.»
bilidade dos nomes que figurarem nas listas ou por estas não estarem de
acordo com os ns. 2, 3 e 4 e §i unico do Art. 27.°.
Art. 33® ●— A Diretoria não poderá alterar por forma alguma as
listas que tiver publicado de conformidade com o Art. 27.“, números 1
a 4, salvo por falecimento antes da eleição de algum dos socios que nelas
figurarem, podendo, neste caso, fazer a sua substituição como entender.
A mesma disposição se aplicará ás listas apresentadas por socios nos ter
mos do Art. 32.®.
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ã unico. - Sómeníe serão contados-e apurados os votos, cujas lis
tas estiverem de conformidade com as disposições deste capitulo, na pdrte
aphcavel.
Art. 34.®
— Compete á Diretoria eleita participar á Diretoria Ces
sante o resultado das contas da
sna gerencia, bascando-sc no parecer da
Comissão de Exame de Contas.

CAPIiTULO vr
Da Adniliiisliação da Sociedade
t

da Socicdade é formada por uma Di-

roíto de

^

DCiberativo, com-

Art. 36.® — A Diretoria é composta de um Presidente; um VicePresidente; um 1.® Secretario; um 2.® Secretario;
: um Tesoureiro; um 2.”
Tesoureiro e 3 vogais.
§ l-“ — E' conservado
ções são vitalicias.

0

Ctargo de Presidente Honorário, cujas fun-

§ 2.®

— Ao Presidente Honorário ●compete:
a) Assumir a presidência quando a Administração da Sociedade
ficar acéfala, e, dentro do 15 dias convocar uma sessão extraordinária da
Assembléia
Geral
.
_
eleger a Diretoria e outros membros da Adminisiraçao que tenbam de completar
0 tempo dos que tiverem resignado,
b) Fazer parte de todas as reuniões da Assembléia Geral da Sociedade e aceitar
a presidência quando lh e- seja oferecida pelo Presidente
efetivo.
Art. 37.® — E’ da exclusiva
competência da Diretoria, .salvo o disposto no Art. 39.®:
1.® — Executar
e fazer executar
os Estatutos e os Regulamentos
da Sociedade.
2.® ^ Tomar todas as medidas
convenientes para se conseguir os
fins a que a Sociedade se destina.
S.” — Organizar. os
3 regulamentos do Hospital e do Cemiterio, com
a colaboração
e aprovaçao do Conselho Deliberativo
4.®

,mando 0 Juto^eonronirte"""^

e

suprimi-los

5.®

rnentos,

os seus venci-

6.® — Tomar contas ao Tesnnrf^im
0 , sempre que o julgar conveniente.

15 —
7.'

Marcar as rlespezas ordinárias e extraordinárias da Socie-

«Jade.
1

8." — Empregar os remanescentes da Receita da Sociedade para- o
lim designado no Art. 16.‘.
9.® — Propôr á Assembléia Geral a nomeação das comissões que
julgar necessárias para a reforma dos Estatutos e para tudo o mais que
(ntender conveniente para a boa marcha e prosperidade da Sociedade,
jjodendo designar de quantos membros deverão ser as mesmas e por quem
«.'ompostas, ficando os atos destas comissões sujeitos á aprovação da As
sembléia Geral.
10.° — Providenciar em todos os casos que não estejam clara e
« listintamente marcados o previstos nos Estatutos e Regulamentos da So
ciedade.
ii:
Representar a Sociedade ativa e passivamente em todos os
.‘■eus atos e contratos, em juizo e fóra dele, sustentar os seus direitos,
ou delegar os necessários poderes.12." — Requisitar á Assembléia Geral as comissões que julgai^ ne
cessárias para o desempenho de qualquer missão especial, determinando
0 numero de membros de que as mesmas devem ser compostas.
13.® — Conferir o titulo de Presidente Honorário c dar diplomas
de socios benemeritos, não só aos socios que prestaram relevantes ser
viços, como a estranhos á Sociedade por igual motivo, participando o Pre
sidente da Sociedade, em seu relatorio anual, a quem foram dados tais
diplomas e a qualidade dos serviços prestados.
14.* — Dar 0 diploma de benfeitor a quem o merecer.
§ unico. ■— Aos socios que estiverem fazendo parte da Administra
ção ou Comissão de Exame de Contas não será conferido o titulo de benemerito ou benfeitor.
Art. 38." — Fica mantida, com funções permanentes, a Comi.ssão
de Exame de Contas, composta de 3 membros e eleita de conformidade
com 0 Art. 26.", cujas atribuições vão designadas no Art. 45.".
Os três membros da Comissão de Exame de- Contas es§ unico.
cdlherão entre si o relator do parecer que tem de levar á .Assembléia Ge
ral, conforme as alineas a e “b” do Art. 18.°.

CAPITULO vir
Das atribuições e encargos dos nienibros da Diretoria
Art. 39." — Ao Presidente compete:
1.0 — A convocação das reuniões dos socios.
2.“
Presidir e dirigir as i’euniões da Assemibléia Geral, ordinaí*ras c extraordinarias, Conselho Deliberativo e Diretoria,
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3.® — Apresentar na primeira reunião da Assembléia Gerai ordi
nária um relatorio do estado da Sociedade, seu patrimonie, rendas, e sua
aplicação e das principais ocorrências havidas durante o ano sociai.
4.«> — Convocar as reuniões da Diretoria, pelo monos, uma vez por
mes, e as do Conselho Deliberativo quando o julgar necessário.
5.® — Providenciar sobre qualquer caso ou ocorrência urgente, dando
conta dos seus atos na primeira sessão da Diretoria que se realizar.
●'
6.® — Representar a Sociedade nas Assembléias Gerais de bancos
ou companhias de que ela fôr acionista.
7.® — Aú't!6rizar todps os pagamentos da Sociedade.
8.® — Pertencem-lhe todas as mais atribuições e encargos mar
cados nos regulamentos da Sociedade.
Art. 40.® — Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente, em
todas, as suas ausências e impedimentos.
Art. 41.®
Ao Tesoureiro compete:
●1.® — Receber o dinheiro e valores da Sociedade e aplioa-los con
forme fôr determinado pela Diretoria.
2-® — Pagar toda a despeza da Sociedade pelas contas apresenta
das, desde que estas tenham o "pague-se” do Presidente da Diretoria e
o competente recibo do interessado.
3.®

— Depositar em bancos, Caixa Econômica ou outro qualquer
estabelecimento de inteiro credito, o dinheiro de que não carecer para o
momento' imediato.
— Apresentar no fim do ano social o balanço gerál da Sociedade
e um mapa dos donativos feitos á Sociedade, seus valores c de quem re
cebidos.
5.® — Escriturar o livro da Receita é Despeza da Sociedade e o
livro de matricula e anais, tudo com clareza e asseio.
6.®

Facultar ã Comissão de Exame de Contas todos es livros a
seu cargo, documentos, tilulos c outros haveres pertencentes á Sooiedade,
para o devido exame.
§ 1.'

Teid para o coadjuvar na escrituração a seu cargo um ou
mais empregados, nomeados pela Diretoria, que perceberão o ordenado
que pela mesma fôr estipulado.
§ 2.»
O segundo Tesoureiro substituirá o primeiro em todas as suas
atribuições e encargos durante os seus impedimentos.
Art. 42.®
Aos Secretários compete fazer as átas dás sessões, cor
respondência e 0 mais que lhes fôr indicado pelo Presidente, desde que
seja compativel com os seus cargos.
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Art. 43.® — Aos vogais compete:
1.®
Propôr 0 maior numero possível de socios e sindicar acerca
da idoneidade dos candidatos a socios, dando o seu parecer por escrito.
2.® — Proceder ás sindicâncias e averiguações de que forem in
cumbidos pelo Presidente, dando conta por escrito dos resultados a que
chegaram.
CAPITULO VIII

1

1
I

Das atrilmieões e eíicargos do Conselho Deliberativo c
Comissão de Exame de Contas
Art. 44.® — Compete ao Conselho Deliberativo:
,
l.o — Fazer parte da Administração do Hospital da Sociedade peiu
forma determinada no Regulamento do mesmo.
. n ,●
2.»
Reunir-se. sempre que fõr convidado por ordem o
re^i
dente da Diretoria.
interna
3.®
Velar pelo credito da Sociedade e pela economia
do Hospital.
Inter-c
5i.» _ Coadjuvar a Diretoria na elaboração do Regulamento
. ,
no do Hospital e do Cemiterio, reunindo-se em sessão
respetivos trabalhos, sua discussão e aprovação as vezes que o
G julgar necessário.
5.® - Fazer parte das reuniões da Diretoria, para os casos marcados
nestes Estatutos e sempre que o Presidente da Diretoria en en e
precisa consulta-lo.
Art. 45.® — Compete á Comissão de Exame de Contas:
escrituraç ão da Socie
1.® _ Examinar no fim de cada trimestre a ^
r.nrvpndade e sua documentação, dando conta das irregu an a e.
tura encontrar por meio de oficio á Diretoria.
devido, conf orme as ali2.® ^ Apresentar o seu parecer no tempo
neas “a" e b” do Art. 18.®.
CAPITULO IX
Da carteira de identidade
identidade creada
Art. 46.® — Fica mantida a, carteira de
46.® dos estatutos aprovados em 18 de Maio de 1930Art. 47.® — A carteira de identidade deve conter, pelo
filiação, profissão,
retrato do socio, idade, naturalidade,
não
assinatura, ficando isentos desta ultima exigenc.a os que
ou não poderem escrever.

pelo Art.
O
menos,
classe
souberem
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% unico. — A carteira de identidade. é valida apcna.^ por .5 anos,
.sendo a sua reforma obrigatória depois deste periodo.
Arí. 48.
A falta da carteira de. identidade conslitui, de per si,
.suspensão de todos os direitos, No entanto, os socios que não a tiverem
e provarem a sua identidade por qualquer outro meio. poderão baixar
ao Hospital, mediante 0 pagamento da diaria niinima de 8^000, de que
pre.starão fiança se a Diretoria 0 exigir.
â unico. — Os direitos que os socios perderem pela falta da car‘na e identidade ser-Ihes-ão restituidos na data o no ato cm que dela
Sf, munirem ou a apresentarem a quem de direito.
Art. 49.® — A Secretaria fornecerá a carteira de identidade aos socios que ali as forem requisitar. nos dias c horas que forem marcados
pela Diretoria, sendo o custo de cada uma dc 5S000, pagos pelo socio, que
lambem é obrigado a fornecer o retrato cm duas vias.
§1 f.'* — Os retratos devem Ler as dimensões maximas dc 0,05X0,04
centímetros.
§ 2.° — Os socios que forem admitidos depois destes estatutos enIrarem om vigor, receberão
0 pagarão a carteira de identidade junto cora
0 diploma.
_ & 3.® - As carteiras de identidade dos .socios da classe infantil

CAPITULO

X

Das sócias
Art. 50.® _ A Sociedade continuará a admitir na classe dc reminiissínT."
<liialni.or i.adonalidarje,' cuja joia de ad«ijssao é a .seguinte, paga no ato;

bj de'lõ‘l r'
d

!l

.

f

=3008000

40 a 45 anos
1 rl^
^
caso mas°
admissão.

i:700$000
3;000?000
Diretoria arbitrar para cada
I^^ntia inferior a 4:0008000, paga no ato dá

Art. 51. — As sociüs poderão nacav n
pagando no ato da admissão o seguinte;.
'

● ●
'

^ Prestações;
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a)
lA
<■'
fl)
e ''
n

ALó. 15 anos do ôclaclo
do 15 a 20 anos
de 20 a 30 anos
do 30 a iO anos
de -50 a 45 anos
de 45 a 50 anos . . ... .

500$000
550$000
6508000
7508000
8508000
1:500§000

g I." — O restante da Joia paga-lo-ão, em 3 prestações anuais,
eontadas da data da admissão, sendo a imporlancia de cada uma a se
guinte:
a'>
b)
c)
d)
e)
f)

Até 15 anos de idade
de 15 a 20 anos
de 20 a 30 anos
do 30 a 40 anos
de 40 a 45 anos
de 45 a 50 anos

2348000
2578000
3048000
3508000
3078000
7008500

S 2.' — A falta do pagamento, no respcHvn vencimenío.
Oucr das prestações a que se refere o Si anlecodenle, constitui
de todos os direitos: o. se a mesma não for paga dentro de um
dado do dia do vencimento, acrescida da multa de 20%. a socia

de -qual^ispensao
ano, con
scra eli-

uiinada. do qiiadi‘0 social, sem direito a qualquer indeni.'-a(.ao. e s po
tiendo reentrar de conformidade com o Art. 50.®.
- S 3.® — A socia que pagar com afrazo qualquer as prestações a
rios direitos seis mòses após
que se ref(‘re o § I.". só reenIrará no goso
0
pagamento.
este. artigo,
í! 4." — O recibo da primeira prestação. a que se retere
ei● direito no definitivo.
●'^orvirá rie diploma provisorio. até a socia
■ove nienles de graArt. 52.® — O tratamento de partn.s e doença.-s pi
forem casados,
videz .só será ministrado aos socios do sexo feinin.no oue
a viuvas dentro do.s 300 dias após o falecimento do m.
nao lerão' direito
Ar(. .53.® — Os socios do .sexo feminino solteiros
antecc-dente, o mes■' Socorros no caso das doenças ospecilicadas no ar i,-o falecimento do ma^10 acontecendo ás viuvas ilepois dos 300 dias apos o
i‘ido.
admissão com as re.slrições deste
§ í.» — Sois mê.ses após a sua
mesmos direitos e deveres
capitulo, os socios do sexo feminino lerão os P <;erem votados, e o disconferido.s aos do sexo mascnlino, exceto votai e seitm
I^osto no I 9.® do Art. 5.®.
será regida por
2.®
A admissão de socios do sexo feminino
este capitulo em tudo quanto Hie possa ser aplicave .

— 20 —
7-?
sexo. feminino é de numero ilimiAiionri °
^ Diretoria poderá suspender a admissão destes socios
guando motivos imprevistos e imperiosos a isso aconselharem.
7 \ ®^sP®°são da admissão de socios do sexo feminino de
e ra a 0 § an ecedenle não se poderá prolongar por mais de doze môses
consecutivos sem autorização da Assembléia Geral.

capitulo XI
Da cla.sse infantil

Art. õ-i.
Figa creada a classe infantil para crianças de ambos os
sexos e de qualquer nacionalidade, que poderão ser socios desta Socie
dade em numero ilimitado, observando-se o seguinte:
Art. 55.® — Para ser admitido socio na classe infantil
que 0 candidato seja maior de tres anos e menor de dez,
posto nos artigos 58.® e 59.*.
Art. 56.® — As propostas para a admissão de socios
devem scr assinadas pelo pai do candidato, e, na sua falta,

6 necessário
salvo o dis
desta classe
pela mão ou

tutor.
Art. 57.®

Os socios desta classe pagarão no ato da admissão u
joia de 800$000, ficando remidos e, per consequência, isentos do pagamento de mensalidades.
Art. 58.® — As crianças de ambos os sexos que nascerem dentro
do nosso Hospital poderão entrar
.
●
j
para o quadro infantil logo após 0 registro civil do seu nascimento, pagando no ato da admi^^ãn a quantia de
700$00 e ficando remidas.
aumissao
Art. 59.®
— Os filhos cie sócias, nascidos fóra do nosso Hospital,
poderão entrar para o quadro infantil
nas condições do artigo antecedente.

direitÓ aos“o.o7r„s co"trnte;t“7 “
sua a.™issao „ean.o

..7 ou“ n.l^os^eZeârXVars fL-

rLrrHoVuaK “
â unico. — As companhias de
na que vigorar para as companhias
Art. 61.® — Os socios de >
que
aos demais logo que atinjam os 10
aplicáveis as disposições do Art. 69.®

^

CueUssUa..eu,

que trata este artigo, pagarão a diados doentes parUoul7és
tiata este capitulo, ficam equiparadoB
anos de idade, sendo-lhes, no entanto,
e seus paragrafos.
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CAPITULO XII
Da classe infantil a prestações

Art. 62.® — As crianças de ambos os sexos, nascidas dentro do nosso
Hospital, poderão a requerimento do pai, ou, na sua falta, da mãe ou
tutor, ingressar no quadro infantil, mediante o pagamento da quantia de
6001000, dividida em 20 prestações semestrais de 301000, cada unia, sendo
i primeira no ato da admissão, pagando além disto, junto com a primeira
prestação, a joia de 20IÍH30.
Art. 63.® — As crianças de ambos os sexos, nascidas fóra do nosso
nas condições do artigo
Hospital, poderão ingi’essar no quadro infantil
antecedente, com o acréscimo da .joia de 200Ç000, paga com a primeira
prestação.
Art. 64.® - As crianças de ambos os sexos, filhas de sócias e nascidãs fóra do nosso Hospital, poderão ingressar no quadro mfantil pela
forma estabelecida no Art. 62.®.
Art. 65.® — Depois de decorridos 10_ anos, contados da
^
missão, c estando pagá a
demais
entram estes socios no goso de todos os diieito
«informe o sexo,
e transitarão para os respetivos quadros de remi ,
ficando, por consequência, isentos,
terão
Hospital como

pa^menioje
de 50r. nas diarias.
nnc rosoetivos venoimentos, das

Art. 66.® — A falta do paga
^ .^pórtará, para o respetivo socio,
prestações a que se refere o Art. 62.
P
Dago.
Pa perda de todos os direitos e das iraportanoi
>
^ ^
.se refero este capitulo poderão mArt. 67.®
As crianças a que
0 seu nascimento tenha sido regisgressar no quadro infantil logo que
admitidas depois de terem
trado civilmente, _não podendo, no entan o, ser
completado 6 mêses de idade.
nascidas dentro do nosso Hospital
Art. 68.- - Os pais aas
que a criança recebeu
devem participar por escrito i
,
nascimento, caso desejem insno registro civil, dentro de 30 dias ap6 »
orevê-Ias no quadro social ao abrigo deste capltu .
j
● ríP receber a participaçao a que se
§ unico. - A Sociedade, depois a
um documento
corefere este artigo, fornecerá, a pe i
, ,
Hospital, pelo qual
compTobativo do nascimento da crianç
brarã 0 máximo de 5^000.

U
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Ai‘t. 69.” — Se, depois dos 3 anos clc idade e aLé os 5, se verificar
que qualquer destes socios sofre de deformidade, moléstia contagiosa, ce
gueira ou aleijão, a Sociedade poderá excluí-lo do quadro, restituindó aos
pais ou tutores as impórtancias com que tiverem contrilniido para o cofre
social, acrescidas dos juros na razão de Q% ao ano.
^
disposições deste artigo são apIicavcis aos socios desta
ciasse quo até os 15 anos de idade apresentem sintomas de qualquer ilo'ença mental.
§. 2." — 'Os pais 011 fiiLores deste.s socios sfio ol)rigado.s a upreseníálos ao medico, paru serem examinados, quando a Diretoria o determinar.
sob pena de serem considerados incapazes os (}ue não ateuflercm ao ebamado, que poderá .ser feilo por .carta ou anuncio na imprensa.
S 3.‘: — Quando o convite de que trata o § antírceiionle fòr feiln
por meio de anuncio nos .jornais, referir-se-á nnicamente ao numero do
diploma do socio.
§ 't." — Depois que os socios rlesta classe completarem 5 e 15 anos de
idade, nãn lhes iMiderá ser apliccado n cpie, vespelivnmentc, se dispõe neste
artigo c seu & l.“.
,
'
§ 5.'
Os socios que sc apresentarem ao chariiado de que tratam
os |§i 2." c 3." deste artigo, receberão, por iiitermodio cios pais ou tiitorc.s,
um documento comprobalivo do cumprimento desta formalidade.

CAPITULO

xm

Disposições jjerais e IransHorias
Art. 70." — O ano social começa em i." de Jiillio r tennina em 30 de
junho seguinte.
*.●

Art. 71."

— A duração desta Sociedade é por tempu indeterminado,
inas, nao podendo arrogar-se á pcrpetuidacle, será dissolvida quando ocorrerera circunstancias ou causas que não se pódeni
pr(‘vcT- ne m designar.
Art. 72." — Uma vez resolvida pela Diretori
a e aprovada pelo Consellio Deliberativo a dissolução da Sociedade
.
i ,.^ Presidente convocará uma
reiimao clc Assembleia Geral Extraordinária c esta. á vista da.s razões circunstanciadamente exposta.^ no relatprin do Presidenif.. dará ou negara
0 seu as.sicntimento á resolução.

Art. 73." -

Deciclidu qup ,„,ja pola Assombióia Goiail a dissolução
da Sociedade, ficará ii Diretoria encarregada da liquidação e rlai-á destino
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ao produío liquido do ponfomiidadc com a resolução que Iiouver tomado
a tal respeito n mesma Assembléia Geral.
Art. 74." — O Pi-esidcnte c membros da Diretoria ficam autoriza
dos para demandar, ser demandados e para exercer livre e geral adminis
tração, com plenos j)oderes, nos quais devem, som reserva alguma, consi
derar-se compreendidos e autorgados todos, mesmo em causa própria.
Art. 7i5."
Além dos livros que forem necessários para a boa ordem dos serviços sociais, a Sociedade terã obrigatoriamente os seguintes:
1-® — Um livro para nele serem lançadas as atas das sessões da
Assembléia Geral, ordinárias e exlraordinarias.
2." — Um livro para nele serem lançadas as atas das sessões da
Diretoria e da Diretoria e Conselho DclÉberativo conjuntamente.
3.® — Um livro de presenças, onde os socios. que assistirem ás sessoes da Assembléia Geral lancem as suas assinaturas antes da abe^^ra
das mesmas.
4." — Um livro para reclamações, cujo uso será rielermmatlo. no
ítegulamento Interno do Hospital.
5.® — Um livro para matricula dos socios.
õ.® — Um livro para nele ser lançada a receita da,Sociedade.
7.® — Um livro para a despeza.
8." — Um

diário”, que será escriturado em

forma mercantil.

§ í.“ - Todos os livros a que sc refere o presente artigo ^evem
encadernados, ter as folhas numeradas e rubricadas e os ^e^Petivos ter
emos de abertura c encerramento assinados pelo Presidente da Socied.c ..
mencionados neste artigo
§ 2.® — A rubrica das folhas dos livros
membro da Diretoria, a
pode ser feita pelo Presidente, ou por qualquer
respetivo termo de
quem ele disso incumbir, contanto que se declare no
encerramento por quem as rubricas vão ser feitas.
Geral basta serem
Art. 76." — As atas das sessões da Assembleia Presidente, para tesubscritas e assinadas por um dos secretários e pe o
nem todo o valor.
devem ser assinadas pe§ I." — As atas das sessões da Diretoria
ios seus membros ou sua maioria.
0 Conselho Deliberativo
§ 2.®
As atas das sessões da Diretoria
mas terão
Podem ser assinadas por todos os membros da
mi
J
X)}_
ieual valor quando aí^sinadas apenas pela maior,a dos memlnos
netoria.
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Art. 77.* — Não é permitido aos socios fazorem-se representar por
procuradores nas sessões da Assembléia Geral.
Art. 78.
Os memíbros da Diretoria que faltarem a tres sessões
consecutivas considerar-se-ão como tendo renunciado aos cargos, salvo se
estiverem no goso de licença ou legalmente impedidos.
Art. 79.
Quando o Presidente da Diretoria tiver qualquer mojvo que 0 impeça de exercer as suas funções deve comunicá-lo por escrito
ao Vice-Presidente, afim de este o substituir emquanto durar o impedi
mento.
Art. 80.®

Quando algum dos restantes membros da Diretoria ti
ver qualquer motivo que o impeça de exercer as suas funções, deve conuinicâ-lo ao Presidente ou a quem suas vezes Jizer, afim de este proviM enciar sobre a sua substituição, pelo tempo que durar o impedimento.
Art. 8í.°
— As. disposições do artigo antecedente são aplicáveis aos
membros do Conselho Deliberativo e Comissão de Exame de Coutas.
Art. 82.® — Considerar-se-á impedimento a doença, a ida para fõra
desta capital e licença.
Art. 83.® — A Diretoria é competente para conceder, negar ou ces●sar licenças aos seus membros e aos do Conselho Deliberativo c Comis
são de Exame de Contas.
â unico. — Em caso de urgência, o Presidente poderá conceder li
cença a qualquer membro da Administração ou Comissão de Exame de
Contas, dando conta do seu ato na primeira sessão da Diretoria que se
realizar.
Art. 84.® _ Sómente a Diretoria é competente nara nrnrwV á Ae●'«‘“‘“‘OS. ‘1'^vonl faze-lo
oe conformidade com o que preceitua o n.® 9 do Art 37 ®
Art. 85.® — As crianças que tenham nascido no-ríl-òspitál desta Sociedade nos seis mêses que antecederem a entrada destes estatutos em
vigor podem ingressar na classe infantil
de conformidade com o disposto
no Capitulo XII.

DiretotÍfS"aMoiTr“f‘õ’

« "«''“‘o ■'»

a

remite e de « :
^
aprovados em 18 de Maio dc 1930 dmanlo o
dos estatutos
contados da data em que estos ’ estatuto,
/
culdade é extensiva ao sexo femintao!
Art. 87.®
— Estes estatutos entrarão em vigor no dia 26 de Feverc-iro do corrente ano de 1931, dia do 80.® aniversarío de.sla Sociedade.
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Art. 88.° — A Diretoria fica autorizada a modificar e alterar as ta
xas 0 condiçõe.s da admissão de novos socios de ambos os sexos e de qual
quer classe, contanto que não prejudique os direitos adquiridos pelos
atuais e que as modificações ou alterações que vier a fazer nunca sejam
Ao sentido de diminuir as taxas ou tabelas em vigor.
Art. 89.° — A Diretoria e o Conselho Deliberativo, ficam autoriza
dos a crear prêmios morais, distinções e honrarias para as pessoas, so
cios ou não, que prestarem á Sociedade relevantes serviços ou lhe fize
rem donativos valiosos, devendo tais prêmios, distinções e honrarias e bem
assim a maneira de as conceder, conferir e impor constar do Regulamento
Interno da Casa.
Art. 90.° — JEstas alterações entrarão cm vigor imediatamenle e fi
cam revogadas as disposições em contrario.
Porto Alegre, 12 de Abril de 193G.
A Comissão encarregada da reforma :
José Pereira de Mattos
Eduardo Pinlo Vilarinlio
José Jlaria (lo.s SaJilos Cordeiro
A Diretoria :
José Pereira de Mattos
Manoel Machado de Frias Monteiro
Aventino Pinto Vilarinlio
David Stanios de Mattos
Crysoqono Pinto Leitão
João Cactãno Ferreira
Antonio Cardoso Saraiva
Manoel Camilho da Motta
José Pinto da Silva Pereira
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PALEMON SARArVÁ, sucessor do oficial privativo do Registro Kspecial na séde do municipio de -Porto Alegre, capital do Estado do Rio
Grande do Sul.
CERTIFICO, usando da faculdade que me confere a lei e P°r
ser verbalmente pedido que, nesta data, fiz, na inscrição so __
ordem 44, a folhas 20 verso e 21 do Livro A
de
Pessoas Juridicas”, deste cartório, referente ^ ® _
. . seguinte:
Bonefioenda”. com sédo nesta capital a
.TmJZZ
Em virtude do que me foi requerido pelo sr. J ^
„„nfnrnip neticão arsidente da “Sociedade Portuguêsa de Beneficencia ,
^os da mesma
quivada neste cartorio, averbo nesta inscrição
Aprovados
“Sociedade Portuguêsa de Beneficencia" foram reformados^ e^ap^^
pela assembléia geral em sessão
g^enciai constantes da presem contudo terem alterado as suas
apresentou um exemsente inscrição, para. cuja averbaçao o req
jornal local “A FedePlar do numero 33, de oito do corrente mes e a ,
publicados, na
ração”, diário oficia) do Governo do Estado "dr;este" cartorio”. mtegra, os novos estatutos, cujo jornal fic
^
sucessor do
O referido é verdade, do que dou fé.
Eu, c
oficial do Registro Especial, a escreví e assino.
Porto Alegre, 12 de Fevereiro de 1934.
O oficial sucessor:
palemon Saraivo.

ll

i;

l

\

.{■
I

tc
le .

■»

\
ii
t

$●
,_I
I

I
I

i'
{

!

● _1
V

1

V

>.

k

(

pf

/V
»●

>

«
r

>
I
■ *

í

\k
I

■'i

\ ●;f}

— 29 —

CERTIDÃO
PALEMON SARAIVA, sucessor do oficial privativo do Registro Es
pecial na séde do município de Porto Alegre, capital do Estado do Rio
Grande do Sul.
CERTIFICO, usando da faculdade que me confere a lei e por me ser
verbalmente pedido, que a requerimento do Sr. José Pereira de Mattos,
presidente da "SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA”, com sé
de nesta cidade, em petição archivada neste cartorio, fiz, nesta da a, na
inscrição sob numero de ordem 44, a folba 20 verso e 21 do
de “Registro de Pessoas Juridicas", referente á supra mencionada sociedade, a competente averbação de que os esíatutos dessa sociedade sonreram uma alteração em sessão extraordinária de assembléia geral realisada
em 12 do corrente mez e anno, alteração essa que foi publicada, na integra
no numero 263 do jornal local “Diário Oficial”, do Estado, de
o
íe mez e anno, sem comtudo terem sido alteradas as partes essenciaes
exemplar daquelle
da alludida inscripção, para o que foi apresentado um
jornal, que fica arohivado neste cartorio.
.
0 referido é verdade, do guo dou fé. Eu, Palemon Saraiva, suocessoí
do oficial do Registro Especial, a escreví e assigno.
Porto Alegre, 25 de Abril de 1936.
O oficial sucessor:
Palemon Saraiva.
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PALEMON SARAIVA, sucessor do oficial privativo do Registro Es
pecial na séde do município de Porto Alegre, capital do Estado do Rio
Grande do Sul.

, .

CERTIFICO, usando da faculdade que me confere a lei e por me ser
dois e verso do Livro A nuveiibalmente pedido que a folhas quarenta e
■
Pessoas
Jurídicas”,
deste
cartorio, foi feita, nesta
mero dois de “Registro de
data, sob numero de ordem tresentos e oitenta e dois (382), o seguinte asna
sento de averbação; Assento que se faz por insuficiência de espaço
actual da sociedade denoraicoluna de averbação da respectiva inscripção
data de dois de Junada Sociedade Portugueza de Beneficencia”, feita em
nho de mil novecentos e trinta, sob numero de ordem quarenta e quatro
(44) a folhas vinte verso e vinte e um do livro numero um de “Registro de
Pessoas Juridicas”, deste Cartorio, ficando o presente assento fazendo parte
integrante daquella inscripção: A “Sociedade Portugueza de Beneficencia”,
, em
representada por seu presidente sr. José Pereira de Mattos, requereu
folhas 177 do
petição apontada nesta data, sob numero de ordem 21083 a
Livro A numero 2 de Protocollo, que se averbasse em sua inscripção o se
guinte: que a “Sociedade Portugueza de Beneficencia”, sociedade civil com
séde nesta capital, em cumprimento ao despacho do senhor Mmistro da
Justiça, publicado no “Diário Official”, de 10 de Outubro p. passado, fez
uma alteração aos seus estatutos na sessão de assembléia geral, realizada
no dia .6 do corrente mez e anno, sem, contudo, terem sido alteradas as suas
partes essenciaes, tendo essa alteração attingido somente aos artigos pripameiro, segundo e quarto e seu paragrapho unico, artigo quinto e seus
ragraphos 1.“, 2.®, 3.®, 4.®, 5.®, 6.® e 7.’, o paragrapbo primeiro do artigo vigesimo sexto e o artigo vigésimo oitavo. Os artigos primeiro e segundo
ficaram assim redigidos: “Art. 1.® - A Sociedade Portuguesa de Beneficenoia de Porto Alegre, fundada por portugueses, nesta cidade, capital do
Estado do Rio Grande do Sul, em 26 de Fevereiro de 1854, é uma instituição
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brasileira, puramente beneficente, que se rege por estes estatutos, regula
mento interno do Hospital e leis aplicáveis, tendo por fim: Art. 2° — A
Sociedade será composta de socios de ambos os sexos, independente de na
cionalidade ou crença religiosa e em numero ilimitado”.
Para a pre¬
sente averbação a requerente apresentou dois exemplares do numero 283,
de oito do corrente mez e anno, do jornal local “Jornal do Estado”, orgão
official dos poderes públicos do Rio Grande do Sul, no qual foram publi
cados, na integra, os artigos e paragraphos, alterados, ficando um exemplar
desse jornal arcliivado neste cartorio e 0 outro será devolvido ao, aliás, á
requerente, com a competente declaração desta averbação. Eu, Palemoii
Saraiva, successor do Official de negistro Especial, o c.screvi c assigno.
Porto Alegre, U de Novembro de 1938. O Official successor: Palemou Saraiva.
- O referido é verdade, do que dou fé. Eu, Palemon Saraiva, successor do official do Registro Especial, a subscrevo c assigno.
Porto Alegre, 14 de Novembro de 1938.
O oficial sucos.sor:
Palemon Saraiva.
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