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CAPITULO I
Da Natureza e Sede da Sociedade

Art. l9 — A Sociedade Portuguêsa de Beneficiência
de Porto Alegre, fundada por portuguêses a 26 de feve
reiro de 1854, nesta cidade, Capital do Estado do Rio Grajide do Sul, onde tem sua sede e fôro jurídico, é uma ins
tituição civil, puramente beneficiente, filantrópica, entida
de hospitalar e de assistência social, sem qualquer cará
ter político ou religioso, embora inspirada e orientada nos
sentimentos da caridade cristã, constituída por sócios de
ambos os sexos sem distinção de nacionalidade, regendo-se por estes Estatutos, Regulamentos, anexos e Leis que
lhe forem aplicáveis.

CAPÍTULO n

Á

'Dos Fins da Sociedade

Art. 2? — A Sociedade tem por fim:

i
a) recolher ao seu Hospital os sócios enfermos carecentes de internação, a critério do médico as
sistente, escolhido pelos associados dentre os com
ponentes do corpo médico da Sociedade, prestan
do-lhes gratuitamente todos os socorros e servi
ços de que necessitarem enquanto ali permane
cerem doentes;

— 6 —
b) conceder aos sócios enfermos, cujo estado de saú
de não necessite de internamento, assistência mé
dica gratuita nos ambulatórios do Hospital ou nos
consultórios dos facultativos da Sociedade, fornecendo-lhes os medicamentos aos preços de custo
do dia, com a majoração de 10%, e prestandolhes, ainda, todos os demais serviços de que dis
ponha o Hospital, com o abatimento de 40% nos
preços tabelados;
c) sepultar no
Cemitério
da Sociedade os sócios,
comprovadamente sem i-ecui*sos, que falecerem no
Hospital ou dentro dos limites da cidade, desde
que a família ou alguém por ela o solicite;

d) asilar^ os sócios inválidos desprovidos de recursos
materiais, quando a
apropidado para isto;

Sociedade

possuir

edifício

e) internar na segunda classe de hospitais especializados, com os quais a Sociedade mantenha con
vênio de prestação de serviços, os sócios, compro
vadamente sem
recursos, acometidos de doenças
mentais ou infecto-contagiosas. Caso não existir
tal convênio, compete à Diretoria designar o hos
pital a que êsscs sócios devam ser recolhidos.
Art. 3*? — As sócias admitidas após a alteração dos
Estatutos aprovada a 12 de julho de 1953, não têm direi
to a internação gratuita, em caso de pai'to, exceto quando
houver necessidade de inten-^enções obstétricas constantes
da laparatomias ou extrações baixas com 0 emprego de
«stforceps». Tais sócias gozarão, entretanto, dos seguintes
descontos.
a) de 30% sobre o preço da diária da

classe;

b) nas outras classes, também de 30%, calculado, porém sôbre o preço da diária da 1-í classe;

i

c) na utilização da sala de partos, o desconto de
30% sôbre o preço da respectiva tabela;
d) os que constam da 'alínea b) do art. 2*?.

§1'? — Aos sócios que hajam ingressado depois de
11 de junho de 1963, data da aprovação da reforma es
tatutária, serão concedidos os benefícios constantes da ^ alí
nea a) do rrt. 2"?, limitados, entretanto, tais benefícios
aos recursos de que disponha a Sociedade, no que_ diz
respeito a instalações, aparelhagem e respectivo _ funciona
mento.
Os sei-viços, já existentes, de radio-diagnóstico,
radioterapia, radiotermia, ultra-som, ultra-violeta e outros
coiTelatos, assim como os que forem ulteriormente insta
lados, são considerados extraordinários e nesses serviços
os referidos associados gozarão do abatimento de 50% sô
bre os preços tabelados; quanto aos medicamentos, sei*ão
fornecidos aos mesmos sócios pelos preços de custo do dia,
com 0 acréscimo de 10%.
§2*? — Aos sócios
hospitalizados por solicitação de
facultativo não pertencente ao quadro médico da Sociea
dade, bem como 'aos que, quando intemados, passarem
ti*atar-se com médico particular, serão concedidos, com res
trições, os benefícios mencionados na alínea a) do art. 2“?,
de acordo com as disposições que, a êsse respeito constai’em do Regulamento Interno do Hospital.

Art. 4'? — Todos os
tulo serão concedidos em
haja motivos graves de
que aconselhem a i'edução

benefícios
constantes
dêste Capí-.
.
j j
tempos nonnaas e desde que nao
economica
ordem financeira ou
ou suspensão dos mesmos.

Art. 59
A Sociedade receberá também em seu Hos¬
pital, mediante retribuição pecuniária, doentes particula-
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res que ● não sofram de moléstias infecto-contagiosa
ficarao sujeitos ao Regulamento Intemo.

e que

Art. Q<> — Em casos de epidemia, serão abertps as
portas do Hospital a tantas pessoas estranhas à Socieda
de quantas nêle possam ser alojados sem prejuízo dos as
sociados.

CAPITULO III
Dos Sócios

SE CÇÃ O I
Da Classificação
Art.
— Classificam-se
rias, a saber:

os

sócios

em

sete

catego -

a) Remidos — os que, no ato da sua admissão, pagarem a importância constante da tabela em VIgor, de acordo com a idade que tiverem, fican¬
do isentos de
quaisquer pagamentos futuros, ou os
que fizerem o respectivo pagamento em presta
ções, consoante os preços e condições da tabela
b) Contribuintes — os que, admitidos depois de 11
de junho de 1963, ingressarem na matrícula so
ciai e pagarem as suas contribuições sob as condições fixadas em regulamento especial.
c) Benfeitorias — os sócios remidos que, tendo pres
tado relevantes serviços à Sociedade, hajam me
recido tal distinção, cuja outorga compete exclusi-

À

i
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vamente ao
Conselho Deliberativo, em face de
proposta escrita e devidamente justificada, apre
sentada por algum dos seus membros ou pela Di
retoria.

d) Beneméritos — os que, já pertencendo à categoria
dos Benfeitores, tenham continuado a prestar ser
viços de relevância à Sociedade, cabendo também
ao Conselho Deliberativo, únicamente, a concessão do aludido título, nas condições estipuladas
na alínea anterior.
e)

Grandes Beneméritos
os que tenham prestado
serviços de alta relevância à Sociedade e a ela
mi¬
fizerem donativos ou doações estimados no
nimo, em cinco milhões de cruzeiros. Tais sócios
receberão um distintivo com o escudo da Socie
dade, 0 qual lhes será entregue pelo Presidente
do Conselho Deliberativo, em sessão solene espe
cialmente convocada para êsse fim.

f)

Honorários
as pessoas que, não fazendo parte
da matrícula social
forem julgadas merecedoras
dêste título honorífico pelo Conselho Deliberativo,
nas condições constantes da alínea c) dêste_ arti
go. Tais sócios não terão direito a benefício al
gum nem a votar ou ser votados.

g) Pensionistas — PiS pessoas que a Sociedade admi
tir, com o direito de residirem no Hospital ou
em outras dependências
da instituição mediante
as condições e o pagamento em valores ou di
nheiro de contado que a Diretoria estipular, con
sideradas as peculiaridades de cada caso.
do Conselho
Deliberativo, satis§ l9 — Por decisão
feitas as condições estabelecidas na alínea c) dêste artigo,
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será confei*ido gratuitamente o título de sócio remido a
pessoas que, independentemente de qualquer remunerarão,
tenham prestado sei'viço de relevância â Sociedade.
§ 2*? — A Diretoria, com aprovação prévia do Consellio Deliberativo, poderá criar novas categorias de só
cio, estabelecendo as respectivas condições de admissão.
estiverem
§3'? — Aos sócios que
fazendo parte da
Diretoria, ou da Comissão de Exame de Contas não poderá
ser concedido o título de Benfeitor ou Benemérito.

SE C Ç Ã O

II

Da Admissão
Art. 8a — A admissão do sócio serão feita por meio
de proposta assinada por um sócio no gôzo de seus direi
tos e dirigida à Diretoria, contendo a assinatura do pro
posto, lugar e data do seu nascimento, sua filiação, naeio’
nalidade, estado civil e residência.
§ 1'.' —● Entregue a proposta, acompanhada de três fo
tografias e de documento hábil que comprove a idade do
candidato e que lhe será depois devolvido, bem como da
importância da taxa de expediente, estipulada na respec
tiva tabela, o Presidente a enviará a um dos vogais, para
que êste sindique sôbre a idoneidade do proposto.
2"? — Preenchidas as
formalidades
dêste artigo e
se tiver sido favorável o resultado da sindicância, o Pre
sidente despachará a proposta, encaminhando o candida
to a um dos médicos da Sociedade, para que emita pare
cer sôbre o estado de saúde do proposto, corendo por

11
conta dêste, exclusivamente, as despesas com exames ou
radiografias, porventura, requeridos, pelo médico examina
dor.

Art. 9‘.' — Logo que a proposta contiver o_ parecer do
médico, .será ela apreciada na primeira reunião da Dire
toria, que aprovará ou não o ingreso do candidato. No
caso positivo, o Presidente fará notificar o proposto, para
que efetue o pagamento da importância que fôr^ devida,
e, uma vez realizado o dito pagamento, determinará a ma
trícula do nôvo associado.
§ 1'.' — Os sócios do sexo masculino entrarão no ple
no güzo de seus direitos três meses depois de matriculados
e os do sexo feminino após seis meses. Quando, porém,
os sócios tiverem sido admitidos como ^ remiveis a presta
ções, os prazos estabelecidos neste parágrafo serão conta
dos da data em que fôr para a última prestação.
§ 2‘.- — No caso em que o Presidente julgue necessaria ou conveniente a aprovaçao imediata da proposta,
coni a conseqüente admissão do candidato, desde que sejam favoráveis os pareceres do vogal ou do medico e a
idade não ultrapasse os limites estabelecidos na _ tabela,
poderá Êle deixar de submetê-las à aprovação _ previa, da.
Diretoria, mas, na primeira sessão que êste órgão realizar
após 0 evento, o Presidente comunicará o ocorrido aos seus
pares e lhes apresentará as razões justificativas do seu
ato.

Art lOP — As propostas que receberem parecer des
favorável do vogal, quanto à idoneidade moral do candi
dato, serão também gpreciadas pela Diretoria que delibe
rará sôbre o caso.
Art. 11 —- O candidato a sócio no caso em que a redesfavorável em face da sin
solução da Diretoria lhe seja
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dicância ou do exame médico não poderá exigir, quer pes
soalmente, quer por intennédio de seus pais ou tutores,
se menor, outras informações a não ser a da recusa.
Art. 12
O candidato que, dentro de 30 dias após
ter sido avisado de que a sua proposta foi aprovada, não
atender ao pagamento da taxa de remissão ou da primei
ra prestação, terá o seu processo de admissão cancelado.
Art. 13 — O candidato recusado devido ao exame mé
dico e aquele que incidir na penalidade prevista no artigo
anterior poderão ser novamente propostos, depois de de
corridos seis meses da data desses fatos.

S E C Ç Ã O

III

Dos Direitos
Art. 14? — São direitos do sócio:
a)

b)
c)

valer-se dos benefícios dispensados pela Socieda
de, na conformidade de seus Estatutos e Eegulamentos;
^
votar e ser votado, observadas as restrições pres
critas nestes Estatutos;
diripr-se por escrito à Diretoria, a fim de apre
sentai sugestões que visem ao progresso social;

d)

propor candidatos a sócio;

e)

recorrer para o Conselho Deliberativo de ato da
Diretoiia quando se julgar prejudicado em .seus
direitos, fazendo-o pela forma prevista nestes Estatutos;
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f) requerer, na forma do art. 25, alínea b), a con
vocação extraordinária da Assembléia Geral;
g) gozar do abatimento de 10% nos preços das diá
rias, quando efetuar à vista o pagamento das con
tas de hospitalização de sua esposa, de filhos me
nores até 16 anos e de filhas solteiras, enquan
to estiverem sob a dependência econômica do as
sociado.

S E C Ç Ã O

IV

Dos Deveres
Art. IS*? — São deveres do sócio:
a) pagar nos respectivos prazos todas e quaisquer im
portâncias de que se tome devedor à Sociedade,
sob qualquer título;
b) cumprir as disposições dos Estatutos e Regula
mentos sociais, comunicando por escrito aos ór
gãos administrativos competentes quaisquer vio
lações de que venha a ter conhecimento;
c) acatar as deliberações da Assembléia Geral, Con
selho Deliberativo e Diretoria;
d) contribuir, por todos os meios ao seu alcance pa
ra a prosperidade desta instituição.
e)

aceitar e desempenhar da melhor maneira possí
vel, gratuitamente os cargos e comissões para que
fôr eleito, convocado ou nomeado, salvo no caso
de impedimento devidamente justificado ou de re

eleição;

k.
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f)

compM-ecer
cado;

às

sessões

para

g)

dispensar a devida consideração aos consócios in
vestidos nos cargos administrativos da Sociedade,
quando no desempenho de suas funções.

S E C Ç Â O

as

quais fôr

convo

V

ODas Penalidades

Art.

16'? — Será eliminado do quadro social;

a) aquêle
tes;

que

contrair

vícios

ou

hábitos

degradan

o

b)

que sofrer condenação por crime infamante
cuja sentença houver passado em julgado;

c)

o

d)

o que, dentro
mnrlr. o
'T
Hospital, proceder de
prejudicar o crédito ou fins da Sociedade° ‘=™‘=eito em público, ou tivei mau comportamento;

que usar de fraude ou
falsas
requerer a cédula de identidade^

declarações

e

ao

e)

Lurdi™fS™“'®
prejudicar a Sociedade em
e o que não prestar boas con-

tas dos haveres que lhe tiverem sido confiados
ou_ deixar de
seja devedor _p?gar qualquer importância de que
a instituição;

f)

o que,^ dentro do edifício hospitalar ou de suas
dependencias, praticar atos contra a moral e os
bons costumes ou faltar
ao respeito devido a qual-
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Delibei’ativo.
Diretoquer membro do Conselho
ria, e Comissão de Exame de Contas, religiosas e
capelão com funções no Hospital, médicos da So
ciedade ou a qualquer funcionário a quem esti ■
ver confiado cargo de responsabilidade na admi
nistração da Casa;
g) o que, para ser aceito como sócio, tiver usado de
fraude ou falsas declarações, pessoalmente ou por
intermédio de seu proponente;
h)

o que, sendo sócio remível a prestações ou con
tribuinte, deixar de pagar três prestações conse
cutivas e não efetuar o respectivo pagamento logo
que fôr devidamente notificado para isto;

i)

o sócio proponente, desde que fique apurada a
sua participação dolosa, no caso da alínea g) deste artigo.

Art. 17'.’ — A eliminação do sócio sera resolvida em
sessão da Diretoria, cujos integrantes, considerando possi
veis circunstâncias atenuantes da infração havida, pode
rão reduzir
dita pena à de simples suspensão.
Art. 18<? — Incorre
os direitos:

na

pena de suspensão

de todos

a) o que deixar de obedecer às determinações da
Diretoria ou às normas do Regulamento Inteino,
quando baixado ao Hospital;
b) o que, nas sessões da Assembleia Geral, Conselho
Dehbervtivo ou Diretoria, faltar ao respeito _e consitoão devidos à Mesa e a qualquer socio pre
sente,% que, depois de advertido pelo Presiden
te, persistir nessa atitude;

k
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c) 0 que usar de fraude ou falsas declarações para
obter socorros da Sociedade;
d) o que, após notificação por escrito, recusar-se, sem
motivo justificado, a desempenhar cargo para o
qual tenha sido eleito ou nomeado.
§ único — A pena de suspensão será de três meses
no minimo e de três anos no máximo, conforme a gravi
dade da falta, a juízo da Diretoria.
'
9
^ quem fôr aplicada a pena de
eliminaçao ou de suspensão poderá recorrer dessa decisao para o Conselho Deliberativo, que resolverá o caso
eSitn
mstancia.
Tal recurso, entretanto, não terá
eteito suspensivo.
^ § único — Nenhuma penalidade
previa audiência pessoal do argüido,
se deixar de comparecer sem motivo
no da Diretoria, à reunião em que
gaíio a ravelia!"'^®"^

será imnosta sem
o qual, ^enteetanto
justificado a crité-’
deva ser ’ouvido e
devidamente convidado. será jul-

CAPÍTULO

IV

Da Administração
Art. 20'.'
I

— São podêres da Sociedade:

— a Assembléia Geral;

II
— o Conselho Deliberativo;
III — a Diretoria;
IV — a Comissão de Exame de Contas.
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SE C Ç Ã0 I

Da Assembléia Geral

Art. 21? — As Assembléias Gerais da Sociedade se
rão ordinárias e extraordinárias, compondo-se dos sócios
do sexo masculino, maiores de 18 anos e em pleno gozo
dos seus direitos, que tiverem assinado o respectivo livro
de presença.
Art. 22'-> — As Assembléias ordinárias serão efetuadas:
1) uma vez no mês de julho dos anos pajes, a fim de to
mar conhecimento do relatório do Presidente e do Balan
ço Geral da Sociedade, ouvir a leitura do parecer^da Co
missão de Exame de Contas, discutir e deliberar sobre es
te documento e sôbre as contas do exercício social pró
ximo findo e, ainda, sôbre o mais que diga respeito aos
fins e interesse da Sociedade;
II) du?s vêzes
a fim de;
a)

no

mes

de julho dos anos ímpares.

na primeira, tomar conhecimento do
. . relatório
,
^ do
Presidente sôbre as atividades sociais durante _o
exercício próximo findo e ser procedida a eleição
e posso do Conselho Beliberr.tivo e da Comissão
de Exame de Contas que funcionarão no biênio
entrante;

b) na segunda, proceder-se, inicialmente, à apresenta
ção, pelo Presidente da Assembléia, da Diretoria
eleita pelo Conselho e empossada pelo seu Presi
dente, nos têrmos dos arts. 32?, alínea a), e 38",
ilínea a), e, em seguida, ouvir a leitura do pa-
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recer da Comissão de Exame de Contas, discutir
e deliberar sôbre o aludido documento e as contas
a que o mesmo se refere, bem como sôbre ou
tros assuntos relacionados com os fins e intei'êsses sociais.

Art. 23'' — As assembléias
ordinárias serão convocaclais pelo Presidente da Sociedade por meio de editais pu
blicados em, pelo menos, dois dos jornais de maior cir
culação na cidade, com a antecedência de 5 dias, no nunimo.

Art. 24'' — As assembléias ordinárias funcionarão, em
convocação, no cha, lugar e hora marcados nos editais,
com a, presença mínima de 50 sócios, inclusive os mem
bros da _ Diretoria e do Conselho Deliberativo, e em 2'-'
convocação, decorridos 30 minutos da hora fixada’ para a
primeira, com qualquer número de sócios.
Art. 25'.'
. assembléias extraordinárias serão coiv
vocadas a jui7.o do Presidente da Sociedade ou:
a)

quando solicitadas
Deliberativo;

ferinv

pelo Presidente do

Conselho

i-equeridas ao Presidente da Sociegi'upo de sócios de número não in-

ciuríndUmdaíarntl"°
o motivo

que as justifique.

te artigo deve
^ alínea b) dêse assinadas e pnt
devidamente datadas
LoS na 2» vin H
Pi’e?idente da Sociedade; êste
a sua assinatm-fl b
’-’®'3uerimento, à guisa de recibo,
sido entregue e a
° documento lhe tiver
sicio entiegue, e a devolvera imediatamente ao seu apre-
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sentante. Dentro de 30 dias, contados da data do recibo
passado na refeiúda 2? via deverá ser convocada a assem
bléia, desde que o motivo apresentado pelos requerentes
não contrarie qualquer disposição estatutária.
§
— Se, esgotado o prazo a que alude o parágra¬
fo anterior, não tiver sido convocada a assembléia reque
rida, poderão os interessados recorrer ao Conselho Delibe
rativo, por intermédio do seu Presidente, o qual, então, de
verá promover a reunião extraordinária do mesmo Con
selho denti'o de 15 dias a contar da data do recebimen
to do aludido recurso, a fim de deliberai’ sobre o caso.
Art. 26'-’ — As assembléias extraordinárias serão con
vocadas pela mesma forma do art. 23, porém com a an
tecedência mínima de 8 dias, devendo constar claramen
te, nos respectivos editais, os fins da convocação.
Art. 27'-> — As assembléias extraordinárias de inicia
tiva da Diretoria funcionarão, em 1*> convocação, no lugar,
dia e hora constantes do edital, desde que estejam pre ■
sentes 70 sócios, no mínimo, inclusive os membros do Con
selho Deliberativo, da Diretoria e da Comissão de Exame
de Contas.
§ 19 — Se na hora marcada não houver número, será convocada nova assembléia para dentro de 5 dias, no
mínimo, a qual funcionará com qualquer número de sócios.
§
— Tratando-se, porém, de assembléias convocadas a pedido de sócios, nos têrmos da alínea b) do artigo 25, será necessária a pi’esença de, pelo menos, 40 asso
ciados, além dos requerentes e dos membros do Conselho
Deliberativo, da Dii’etoria e da Comissão de Exame de
Contas.
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§ S*? — No caso das assembléias a que se refere o
pai‘ágrafo anterior, se não comparecer o número de sócios
ali fixado, podei-á ser renovado o pedido, nos termos da
alínea b) do artigo 25.
Art. 28'.' — As Assembléias Gerais serão instaladas
pelo Presidente da Sociedade ou pelo seu substituto le
gal, que, a seguir, solicitará aos presentes que indiquem
0 sócio que deverá presidir a reunião e que poderá per
tencer a qualquer um dos órgãos da Sociedade. Aprova
do pela Assembléia e empossado o sócio escolhido, será,
então, constituída a Mesa, à qual terão assento, também,
os Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria,
bem como os 1“? e 2’' Secretários, que distribuirão entre
si as respectivas tarefas.
§ 1*? — É facultado ao Presidente da Assembléia con
vidar a fazer parte da Mesa as pessoas gradas que es
tiverem presentes e sejam merecedoras de tal deferência.
§ 2'.’
As atas das Assembléias deverão conter as as
sinaturas dos componentes da Mesa, sendo dispensadas as
dos convidados.

Art. 29
As deliberações nas
ou extraordinárias, em 1=.», ou 2’>‘
madas por maioria de votos, 0 que
lidade, obrigando a todos os sócios

assembléias ordinárias
convocação, serão tolhes dará inteira vapresentes e ausentes.

§ único
Ê vedado, nas Assembléias Gerais ordiná
rias qualquer debate sobre assunto estranho aos fins e in
teresses da instituição ou que colida com as disposições
estatutarias e, nas Assembléias Gerais extraordinárias, tra
tar
, ,de matéria
_ ., não constante do edital de convocação, po¬
dendo 0 Presidente suspender os trabalhos so a Assem-

i
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bléia tornar-se tumultuosa ou desatender as advertêneias
da Slesa no sentido de manter a ordem.
Art. 30'-' — Qualquer sócio presente às assembléias po
derá falar sobre a matéria em discussão, ^depois de so
licitar a palavra ao Presidente, que deverá, no entanto,
retirá-la ao associado, se este infringir o disposto no pa
rágrafo único do artigo a,nterior ou alongar-se desnecessa
riamente no trato do assunto.
§ único — Se qualquer sócio presente às_ assembléias
portar-se de maneira inconveniente e persistir em deso
bedecer ou desrespeitar à Mesa, o Presidente poderá de
terminar 0 sou imediato afastamento do recinto.

SE C Ç Ã O

II

Do Conselho Deliberativo
Art. 31'.> — O Conselho Deliberativo compõe-se dos
sócios Grandes Beneméritos, Beneméritos e Benfeitores, do
Sexo masculino, residentes na cidade, que são seus mem
bros vitalícios, e de mais de 40 sócios remidos, eleitos por
um biênio conforme o disposto na alínea b) do inciso n
do art. 22'.', cumprindo que sejam portugueses ou brasileiros e que nao exerçam função remunerada na oocie
aos
ou
profissional, dentro ou fora do seu Hospital, ligacia
sei-viços que nêle são prestados.
os membros do
§ 1" — A assembléia
que eleger
Conselho
Deliberativo
elegerá ao mesmo tempo, 20 suPlentes.
de três
§ 29 — Só é permitida a reeleição
P^i'tes dos membros do Conselho Deliberativo.

quartas
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Art. 32’ — São atribuições

do Conselho

Deliberativo

a) eleger, em sessão a ser efetuada 3 dias após a
realização da assembléia de que trata a alínea a)
do inciso II do art. 22’, dentre os seus membros
e por um biênio, o seu Presidente, Vice-Presiden
te, 1’ e 2o Secretários, a Diretoria da Sociedade
e 5 suplentes, e dar posse, na mesma reunião, aos
quarto associados eleitos para constituírem a Me
sa diretora do Conselho, cujo Presidente empos
sará, no mesmo ato, a Diretoria da Sociedade e
seus suplentes, nos termos da alínea a) do arti
go 38’;

b) designar
comissões, integradas por
conselheiros,
paia exercer fiscalização ou promover sindicân
cias
sobre iiTegularidades ocorridas,
desde que
tais providencias sejam propostas por três ou
mais membros deste órgão ou solicitadas pela Di
retoria, através do seu Presidentec) resolver sobre a designação de comissões técnicas
de assessoramento
mediante
proposta, devidamente justi_ficr.da, apresentada por qualquer conselheiro.
Quando "
a proposição partir da Diretoria, deverá
ressária
Conselho, além da ne^
^ relação nominal dos ele¬
mentos que integrarao tais comissões;
d) deliberar sobre as proposições que a Diretoria
submeter a sua considerarão. Tratando-se de pro
posta baseada no que dispõe o art. 4’ a maté
ria devera ser discutida e resolvida em sessão especialmente
convocada para
esse fim e à qual
estejam, presentes, no mínimo, 35 conselheiros.
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sendo válidas as decisões tomadas por dois ter
ços dos presentes,

l

e) julgar os recursos de sócios, nos termos dos arts.
14’, alínea e), e 25'>, § 2<?;
f) conceder os títulos de sócio Benfeitor, Beneméiàto, Grande Benemérito e Honorário de acordo com
as alíneas a), d), e), e f) do art. V e de Remi
do, no caso do § 1’ do mesmo artigo;
g) reformar ou alterar os Estatutos mediante solicitação da Diretoria, por escrito e devidamente fundamentada, ou a requerimento de,^ pelo menos _lü
conselheiros, também com a necessaria justificaçao;
h) resolver os casos omissos nos Estatutos;
i)

discutir e aprovar os Regulamentos J^tei-nos da So
ciedade, cu a elaboração compete a Diietona, de
acordo com a alínea c) do artigo 42^

j)

solicitar
à Diretoria infomações
n«;c;nrito de relcvr.nte interesse da Sociedade, _ie
querendo a apresentação dos^ documentos que ]ulgar indispensável para deliberai,

10

a
deliberar diante proposta da Diretoria, sobre _
vS
compra, permuta, hipoteca, construção
e reconstrução de imóveis, bem como sobre a aHeSr de títulos de crédito, ficando, também,
sujeita à aprovação prévia do Conselho qualquer
^
compra de material cujo valor exceda a quantia
de três milhões de cnazeiros.

I) suspender ou destituir a Diretoria ou qualquer um
dos membros, quando passíveis dessas penalidades
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por prática de atos deliberada
intencionalmente
dirigidos contra o patrimônio moral ou matorial da
Sociedade, ou por desrespeito às deliberações do
Conselho Deliberativo;
m) eleger nôvo membro para a Diretoria, sempre que
nela ocorrer^ qualquer vaga, motivada por fale
cimento, renúncia ou destituição;
n) organizar ?, relação nominal dos candidatos à eleiç^ para membros do Conselho Deliberativo e
da Comissão de Exame de Contas nos termos do
artigo 599.

rõ
ntrn
i a p Oa
do artio-n
aL

~~ ^ Pi’esídencia do Conselho Deliberativo semembros, que será eleito
. J™tamente com o Vice-Presidente e o
sessão a que alude a línea a)
íiifsma Sessão o Conselho dará posse

permitida á iSeiçã^'''^'’
convocará os memb?os’’‘dlS”‘?
Dolibcvativo
orgao para as respectivas reuniões,
mediante avisos
escrito e devidamente protocolados,
com antecedência poi
minima de 3 dias.
- Os suplentes do Conselho Deliberativo, qnando chamado.s a preencherem vacas oue por qiuilaiier motivo,_ se verificarem neste órgão serão convocados pelo
Presidente na ordem em que figurarem na relrcão nominai organizada para sua eleição.
Art. 349 _ 0 Conselho Deliberativo rcuniv-sc-á pe
lo menos de 3 em 3 meses, ordinàriamentc, e eyaoÂlinariamente, nos caso.s previstos nestes Estatutos ouT uízo do seu Presidente.
iu a j
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*

I

1

A

Art. 350 — O
Conselho
Deliberativo funcionfua, em
sessão ordinária, desde que estejam presentes 25 dos sem
membros.
Decorridos 30_ minutos da hora
convocação, poderá funcionar e delibex^ar
Q
quer númei'o.
decididos por maio§ i*. — Todos os assuntos serão
Estatutos_ exiria de votos, salvo nos casos em que êstesinteira
validade
sem determinado número de votos, para
ser secreta, se reA
votação
poderá
das deliberações,
querida e aprovada.
§ 29 — Qualquer proposta de reforma dos Estatutos
apresentada nas condições estabelecidas na a mea
artigo 329 e que o Conselho Deliberatno julg
vel será encaminhada a uma comissão p
^
^
g^j.
(Ia, a qual, depois de estudar a «fento
.
tirá o seu 'parecer, que será
premente convocada para esse fim e a q
válidas as desentes, no mínimo. 35 conselheiros, sendo vahdas
liberações tomadas por dois terços
P

§ 3^' _ A suspensão ou
gessão
convocada
Diretoria somente sera
% presença de, pelo
com èsse objetivo e que
liberações deverão obter,
menos, 35 conselheiros.
As
presentes.
inpara sua va
voío, mas poderão Aos argüidos^"‘^'^'cat"dS%ll^
não
tervir nos debates.
mais conselheiros, por meio de re§ 4'-' — Cinco ou
t-ificado, poderão solicitar ao
querimeiito
devidament^
que convoque este órPresidente do Conselho
..... nvM-.ordinàriamente ou, caso tenha
gao para se reunir - dispõe o artigo 349 sôbre
deixado de ser
J Conseíliof simplesminte em caas reuniões
; ^rios não forem atendidos

5:írt';o°dr6“Sas,"c„ntadS da data da entre.a d„ reque-

— 26 —
rimento, poderão, com o apoio de mais 15 conselheiros,
expedir as convocações p?a'a a sessão, a qual será presi
dida por um membx*o do Conselho, a ser escolhido na
ocasião.
Art. 369 — As reuniões do Conselho são privativas dos
seus membros, não sendo peiTnitida a presença de sócios
que dele não façam pai*te, a não ser quando hajam sido
convidados a comparecer.
§ l9
As atas das sessões do Conselho serão lavi-adas em livro proprio e assinadas pelo Presidente e
pelo 1" Secretario.
§ 2’
O Conselho possuirá, também, um livro de
presença, privativo, que será assinado pelos conselheii’os
que comparecerem às sessões.
Art. 37'’ — Perderá o seu mandato o
■ conselheiro eleito que, sem motivo justificado, deixar de comparecer
a 3 sessões consecutivas,
selho^^íeiberaüvof®”
a)

<’»

Presidente

do

Con-

empossar a Diretoria e seus suplentes, nos ter
mos da alínea a) do art. 32";

i>) convocar e presidir as sessões do Conselho;
c)

convocar os suplentes, na forma do art. 33", § 2'.’;
d) comunicar ao Presidente da Sociedade as delibe ●
rações do Conselho;
e)
autentica.!’ com a. sua assinatura as relações nommais de candidatos às eleições para o ConscIho Deliberativo, Diretoria e Comissão de Exa
me de Contas;
f)

representar a Sociedade, quando isto lhe fôr solicitado pelo Presidente desta;

i
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g) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutá
rias, assim como as resoluções tomadas pelas as
sembléias e pelo Conselho;
resultado das
h) decidir pelo voto de qualidade o
votações, quando nestas se venficar empate.
Ao Vice-Presidente compete substituir
§ único
Presidente em seus impedimentos ou ausencn.s.
Art. 39'*
Conselho:

São

atribuições

1<?

do

a) redigir, ler e assinar as atas
selho;

Secretário

0

do

das reuniões do Con¬

b) proceder à leitura do expediente,
da Diretoria, a respeito da
— elaboração da correspondência;
sessões do Conselho, no
d) convocar e instalar as _
impedimento do Vice-Presidente.
§ único — Ao 2® Secretáiào compete auxiliar o 1*? e
substituí-lo em seus impedimentos.

SECÇÃO III

i

Da Diretoria

SUB-SECÇÃO

I

Da Composição da Diretoria
Art. 40’ — A administração da Sociedade é exercida por
uma Diretoria composta de 12 membros, a saber--
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Secretário’
f Vice-Presidente — 1'.’
2” Tesoureú-o e 5 Vogais, que desempeÍhaS'°'''"""
ao as respectivas funçoes sem remuneração de nenhuma espécie.

de Presicfente HoS?b^^cuio°TifH
mente a presidêncin Hn q’
^*^ular assumira imediataos membros
ConseÍho'‘'DpHi,»ÍPK""®
que todos
ao
seu
mandato.eleitos do '^onselho
Deliberativo renunciem
§ ^19 — Se^
ffo, três membros *^vitab'pf ^ ^’'P°tese aventada neste arti
lo- menos, não
,
- -- convociZ
Deliberativo, peordinária, a fim de pIpoassembléia geral extraquele órgão, comnetirá
novos componentes davocar a aludida assembléia
Pi'osidente Honorário con§ 2^ _ _
quer por membros vHabVj!-,c^^i ^^®^‘'bléia acima referida,
sidente Honorário, sirá írita
0 dias apos a renúncia do Consemo
máximo de

SUB -SECÇãO

Art. 429

II

Das Atribuições da Diretorila
À Diretorila compete:

a) executar
mento.

os Estatutos e Regula-

b) tomar todas as medidai?
jam atingidos os fins . necessárias para que sevisados pela instituição;
com
c) elaborar.
a
cooperação do Conselho Delibe-
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rativo, os Regulamentos da Sociedade, _ os_ quais
serão discutidos e aprovados por aquele orgao,
termos da ahnea i) do artigo 32--',
ou alpropor ao Cnselho
teração dos Estatutos, na
g) do artigo 32i;

d)

dos
propor ao Conselho Deliberatn^o ^ ,concessão
títulos de sócio
Benfeitor, Benemerito
Grande
Benemérito e Honorário, nos termos das alíneas
Cl dl el e f) do artigo 7'.', bem como o de so
ció reinido, de acordo com o § 1’ do mesmo .

e)

g)

modificar

taxas

as

sócios. medicnte
Conselho

e

condições

de

admissão

de

do

prévia audiência e aprovaçao

Deliberativo.

de motivos graves
§ único — Verificada a existência
subDiretoria
deverá
a
de ordem financeira ou econômice.
a proposta
Conselho Deliberativo
meter à apreciação do
de benefícios a que se refere o
de redução ou suspensão
acompanhada de
artigo 41 dêstes Estatutos, devidamente
ampla justificação.
ia reunir-se-á, pelo menos, de
Diretoria
convocados pesseus membros
15 dias, sendo os
A

Art. 43i
lõ em

soalmente ou por escrito.
§
tas,

Das

único
que

cretário,
sentes

assinadas

serão
devendo

a

cada

reuniões
pelo

constar nas

sessão.

da

Diretoria lavrar-se-ao a-

I pelo !'●' SePresidente e
mesmas os nomes dos pre-
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^ Diretoria será considerada legalmente
leunida e com plenos poderes para deliberar desde que
rs^Sfvas
^nembros ckso em que
ter no m w/ ^
válidas, deverão obdh4toes àr7eíiher^°^°'número maior de
?resentes.
deliberações serão tomadas pela maioria dos

vo iustificadn rlpiV n'®inbro da Diretoria que, sem motilutivL S
comparecer a 3 sessões consetuído por um dos sup£?s“^® ° mandato, sendo substi-

SUB-SECÇãO

III

Das Atribuições dos Membros da Diretoria
Art. 46? — Ao Presidente
compete:
a) representar a Sociedade
Juízo ou fora dêl^ em f
podendo delegar podêr^;

Passivamente, em
Direito,

b) cumprir e fazer
tatutos

»oHae's

ÍZS?
c)

como
""
nas
da Di-

dSSS.*"""'

propor ão Conselho Deliberativo a designação de
comissoes para exercer fiscalização ou promover
srndicancias, a que se refere ^
a alínea b) do artigo 329;
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d)

propor ao Conselho Deliberativo a nomeação de
comissões técnicas de assessoramento, nos têrmos
da alínea c) d artigo 32?;

e) escolher, dentre os Vogais,_ aquêles que
deverão
exercer os cargos de administradores do patrimô
nio, da granja e do cemitério, fixando em regula
mento as.respectivas atribuições e substitxií-Ios, quando, por um outro motivo, houver necessidade
disto;
f ) assinar contratos e documentos em geral, bem como, em conjunto com o l'.> Tesoureiro ou seu
substituto legal, os cheques emitidos contra esta
belecimentos bancários;
g) nomear funcionários, fixando-lhes os _ vencimentos,
susassim como, «ad referendum» da Diretoria, cvr
pendê-los ou demití-los;
h)

autorizar despesas e determinar os respectivos pagamentos;

i ) encaminhar ao Conselho Deliberativo os recursos
apresentados por sócios, bem como as proposiçoes
que julgar necessárias e de interêsse para a So¬
ciedade;
j)

nomear, «ad referendum» da Diretoria, o Admi
nistrador do Hospital, devendo a escolha recair em
pessoa de idoneidade comprovada e de sua exclusiva confiança;

k)

autorizar a realização de serviços necessários
geral;

1)

convocar e instalar as as_sembléias gerais da Sociedade e presidir as sessões da Diretona,

em
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””

r"Xro“f"-“ f “
sua eleição, os
sunlei
membros ausentes m, *

”■ 1”

organizada para a
devam substituir

d a Comissão de Exame 'de'cÒÍtas;

®

zmirno^mês''d^7uím'''l“
ordinária, realisôbre as atividades
i'elatorio
findo, acompanhado d^^R^i
®-^®i'cício próximo
d ade;
'Pannado do Balanço Geral da Socie-

Poito, a Sec°ção'í'!,o'’ca"piLi:^\f ^
atestados
livros da Sociedade obviei
●
^bncar OS
deva fazê-lo em seu lugar o
^
pectivos têrmos de abefturá ^
constara nos resn) resolver
que não estejam espe.
atribuições, dando poseu at o ,
reunião por esta reali zadaa Diretoria na primeira
aiiós 0 evento;
r) conceder licença a qualquer
Diretoria;
um dos membros da
s) dar
nos casos de empate nas
votaçõeIf°

an-f

t)

encaminhar a
dicância, as comprovaç^s^^^à®’
alíneas c), d)
c e) do artigo 2i;

. p»;í,..£

í,“„/”4íd£S'"‘'
ou
funcõe

lia-lo 110 desempenho das suas
auxiho seja por êle solicitado.
Art. 48'’

- Ao 29 Vice -Presidente

referem

sinas

compete substituir
ausências. e auxisempre que tal

compete substituir o
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lí' Vice-Presidente em seus impedimentos ou ausências, e,
quando tal lhe seja solicitado, auxiliar o Presidente no
desempenho dos deveres do seu cargo.
Art. 49? — Ao 1? Secretário compete:
a) redigir, assinar e ler as atas das reuniões da Di
retoria;

b) proceder a leitura do expediente nas sessões da
Diretoria;
c)

da cordirigir os trabalhos pertinentes ao preparo
respondência da Sociedade a ser assinada pelo ifresidente, que poderá outorgai--lhe poderes para fir
mar parte dela;

mantida em ord) providenciar no sentido de ser
dos livros de regisdem e em dia a escrituração
correlatos, bem como
tro, matrícula, protocolo e
da Casa e o
o sendço de estatística, o arquivo
ex pediente geral da Secretaria;

e) fiscalizar todo o trabalho da Secretaria;
elaboração do relatório
f ) auxiliar o Presidente na
anual;
g)

assinar com o Presidente os diplomas dos sócios,

h) secretariar a Mesa nas

sessões

da

Assembléia

Geral;

i) substituir 0 2? Vice-Presidente em seus impedimentos ou ausências.
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Art. 509 — Ao 2<? Secretário compete:

a)

substituir o l® Secretárío em seus impedimentos ou
ausências;

b)

auxiliar o l9
veres do seu
tenor.

Secrtário no desempenlio dos
cargo, enumerados no artigo

de
an-

Art. 519 — Ao 1® Tesoureiro compete:

a)

assinar, conjuntamente com o Presidente dn 9o
ciedade, os cheques emitidos coítia os LtSeleci'
mentos bancanos, endossos, ordens de paSmen
to balancetes, demonstrativos e documeítos^oí
relatos, bem como visar as contas a Xar antes
de serem apresentadas ao Presidente SS’
que
este autorizo o seu pagamento;
^

b)

providenciar no sentido de ser efetnndn oo
da a presteza possível a arvonn i
tâncias devidas à 9oo’ a
^
das impor-

missJ drsl?os e da^
tes a tratamento hospiS f
prestados a sócios on
a
?
sennços,
como o recebimentr dt
P“-‘i=uIa«s, bem
outras quantias de „ue a™loo%
ra sob
■ qualquer TubScL
Soc.edade .seja credoc)

mandar
depositar em
c.
as
estabelecimentos bancari.:
los
disponibilidades de
apenas o numerário indisSávS^Í
papmentos previstos pa?a 0^1
atender aos
vados pelo Presidente; ^
^

d)

assinar com

o

Presidente

as escrituras

de com-
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pra e venda de imóveis, contratos e
responsabilidade;
e)

têrmos de

assinar com o Presidente e o 1<í Secretário, ou
seus substitutos legais, os diplomas dos socios,
ir-

f) levar ao conhecimento do
regularidade que,
viços relacionados com a

®"°aria
lesouia >

sersugerindo
neces-

outjossim,
as »?““ a'«“a
sária
ou conveniente
boa oS
oiaem 3?s
serviços.
Art. 62o — Ao 2P Tesoureiro compete:
a) substituir o l'' Tesoureiro
ou ausências.
b)

em seus impedimentos

no desempenho dos seus
auxiliar o 1’’ Tesoureiro
contida no ardeveres, constantes da discrimmaçao
tigo anterior.

Art. 53 — Aos Vogais compete:
a) sindicar sôbre a idoneidade
cio, conforme estabelece _o S
tindo parecer circunstanciado
apurado àquele respeito;

sodos candidatos a
_
do art. S'?. emihouver
^

comprovações de
das
b) sindicar sôbre a iveracidade
c), d) e e) do artigo 2?.
que tratam as alíneas
da Sociedade: no desempec) auxiliar o Presidente
, sempre que isto
nho dos deveres do seu cargo
lhes fôr solicitado.
^
A«. S4.-A.Í„ da.
Sub-Secção aos diversos meinbios cia
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Presidente desta, visando ao melhor entendimento dos ser
viços e interesses sociais, criar novos encargos adminis
trativos, os quais distribuirá, a seu exclusivo critério, en
tre os seus colegas de administração.

SECÇÃO

Da Comissão de Exame de

Contas

_ Art. 55í? .— A Comissão de Exame de Contas compoe-se de 3 membros efetivos e de 3 suplentes, eleitos e
empossados nos têrmos da alinea a), inciso II, do art. 22.

Art. 569 — À Comissão de Exame
órgão fiscal da sociedade, compete;
a)

Contas, como

examinar, no fim de cada trimestre, a escrituração da Sociedade e apurar a exatidão do saldo de
Caixa apresentado
pela Tesouraria,
verificando,
também, se
despesas feitas estão devidaniencão d?"r
çao_ da Casa
tariasj

b)

de

^

nao

fazê-las, a administratransgrediu disposições estatu-

por escrito, o resultado do

«oWp,^
^
anterior, e lha
I PC
?P°rtunidade, quaisquer esclalécimentos sobre duvidas, porventura surgidas ou,
ainda, a adoçao de providências que a Comissão
lulgue de interesse para a Sociedade;
c)

apresentar à Assembléia Geral Ordinária anual, con
forme determina o artigo 22, parecer escrito so
bre o Balanço Geral da Sociedade e as contas do
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exercício anierior, acrescentando ao dito
os
comentários e obsei-vações que achar convemente
formular a respeito do
I da Socied) examinar imediatamente a escrituiaçaode renúncia
dade e o saldo de Caixa, no caso
coletiva da Diretoria.
Art 579 - A Comissão de Exame

tontas _ poderá

a qualquer tempo, exercer as
^podendo recorrer
tendas na alínea a) do artigo antei ,
pão aPara o Conselho Deliberativo, quando
providências
tender a qualquer pedido de
^
ppr qualquer
formulando pelo referido órgão ou dificultai poi q
forma, o desempenho da sua missao.
Art. 689 _ Os membros
9°“^®®pgi.derão^^automàticatas, que não poderão ser reeleitos, P
,j
gem motivo
mente o mandato, se deixarem de cumpn ,
justificado, os deveres do seu cargo.

CAPÍTULO

V

Das eleições

1A ao mês de junho, nos anos
Art. 599 — Até o dia 14 do
j^ará relações noimpares, o Conselho Deliberativo i&
abaixo:
minais dos candidatos às eleições, P

>ob dLSã: d“"rpETi?os T2r»m.rs,b".s?

nação de SUPLENTES.

de Contas
II)

para a Comissão de Exame

com
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3 nomes sob a designação de EFETIVO'? e 3 nomes sob
a designação de SUPLENTES.

<.eJ

sSrr'“
sexo

artigo só pomasculino, contanCO, no nnnimo, 25 anos de idade
ein pleno gôzo dos seus
delo^is anos.
'Ia ’matrícula social há mais

§ 29 — Nenhum nome dos
1 ,
figurarem em qualquer
uma das relações o
na outra.
que alude este artigo poderá contar

§ 39
selho Delibeituvo^''conf.,^^“n-'‘^-®

P=t'esidente do Con-

38, Permaneceí^o’na tec"etatfa'’°cH%"'"T,">
dias, à disiDosir^n
■^ecietana cia Sociedade durante

5

e não Poderâ^L/lTteitlL'"ou\Xtv‘'-f'’^"^ examiná-las.
de falecimento, antes da eleição
as integrarem. Verificadn 0=11
cios socios que
b erativo

escolherá,

a

seguir

n

°

a fim de completar a relçâo desfaTc"idí

Çâo
ci?"Xo°aSor'‘%'
eios de numero não inferior a 15
clireitos , poderá entregar ao Pre^íHo t ^
tas de c andidr,tos, organizadas de n
e seus §§ 1 9 e 29, que ^ lefíido

=ent... ,

.Jj.

Conselho

Deli-

associado.

" 'l"® fr
&i’upo de

men -

sóseus
lisSociedade,
°
69
apre-

-

§ 1” — As listas
triplicata, cumprindo
PresWente^^l
entregues em
devolver aos apresent."(ntes, no mesmo ato, as
declaração, datada e a ssinad?
terceiras vias, com a
assinada , de haver recebido as duas
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primeiras. Estas, o Presidente as enviará, dentro de 5 dias,
já devidamente informadas, ao Presidente do_ Conselho Ueüberativo, o qual, por seu tumo, autenticara, assinando-as,
as segundas vias e as devolverá, mediante recibo, aos ado Presidente do
presentantes, constituindo a assinatura
constantes das aluConselho a indicação de que os nomes
na Assenibléia
didas relações poderão ser :sufragados
Geral.
§ 2'.' — O Presidente do Conselho Deliberativo só ponelas figura um ou
derá deixar de autenticar as listas, se
satisfjmais candidatos inelegiveis ou se
.mesmas
zerem inteiramente os requisitos e.xigido p „
jg
terior.
Em quelquer dos casos cumpre ao ^le
Conselho apresentar as razões do seu despach .
artigo também
§ 39 — As listas a que se refere êste
substitm'das, salvo se, an
não poderão ser alteradas ou
falecimento de algum dos sotes das eleições, ocorrer o
em
que os seus apresentantes
cios nelas incluídos, caso
ass
ociado,
a fim de completar
indicarão o nome de outro
a relação desfalcada.
Art. 619 — Fica assegurado
te as seguintes providências:

o sigilo do voto, median-

sobrecartas uniforOs votos serão colocadosdaem
Assembléia e que temes, rubricadas pelo
-gg. PARA O CONSEnão externamente as
COMISSÃO DE EI)

lho deliberativo
xame de contas.

em gabinete indevassável, à
II) O eleitor
’ preferência nas respectivas
colocação das listas de sua pic
sobrecartas e ao fechamento

I
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Art.

62 — A votação será feita pela seguinte forma;

a)

0 sócio será chamado a votar pela ordem
assinaturas exaradas no livro de presença;

b)

uma vez conclamado,
.
_
, o sócio apresentará a pro¬
va de sua identidade ao Presidente da Assem
bléia o qual, depois de constatar a autencidade da
clita prova, entregará ao eleitor duas sobrecartas,
devidamente rubricadas, e o convidará a passar
ao gabinete indevassável;

c)

ao voltar do mencionado gabinete, o sócio mostrara ao Presidente
as duas sobrecartas, a fim de
que seja verificado
que são as mesmas que lhe
foram entregues, e, a seguir, as introduzirá nas
urnas.

das

Art. 63'.'
cpiviMáTerminr.da a votação, o Presidente da As^e^
presentes, dois escrutinadonorlPiS
^ -r® procedam a apuração dos votos, tarefa que
tantes
í^^^alizada pelos candidatos ou seus represen-

_ § l'.' — Serão consideradas nulas as listas nue contiveieni nomes riscados ou em discordância com as relações
autenticadas pela forma estabelecida nestes Estatutos.
§ 2v — Ainda que o número das sobrecartas encontiadas nas uraas pelos escrutinadores seja sunerior ao
dos votantes, êste fato, por si só, não invalidará a eleT
çao leahzada, a nao ser que o número dos votos apura
dos a mais assegure, pela mesma diferença, a vitória elei
toral a uma d"s listas sufragadas.

§ 3'.> -- Quando o número dos votos escrutinados su
perar 0 dos votantes, segundo a hipótese prevista no pa-
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i'agrafo anterior, só poderá ser proclamada vencedora s
lista que houver obtido sôbre a mais votada das suas
concorrentes, a vantagem de, pelo menos, um voto a mais
"O que o número de sufrágios que tiver excedido o de
eleitores.
§ 49 _ Verificado o fato a que alude o § 29 deste
«in fine» e logo que o Presidente da Assembleia
proclamar a nulidade do ato eleitoral o Presidente da
^poiedade convocará verbalmente outra assembleia, que sefa realizada dentro de 3 dias, a fim de proceder a noa eleição, na qual só poderão ser sufragada mmnpaautenticadas para o pleito anulado. A
?ao verbal será repetida através de editais publicados na
inrprensa.

, § 59
Em caso de empate, será .considerada ven^ef?ra a lista cujos integi-antes, em maiona, façam parte
mais tempo da matrícula social.

j
ppderá^ler feita
cada§ 69 _ Se não houver mais
®
weia
maioria de
Por um dos orgaos a
aclamação, desde que a Assembleia, po
'^otos, resolva proceder desta forma.
Art. 649 — Concluída a
^itad^^ e!" a seguir,
®®mbléia proclamará o respectivo es
^gg jas lis?>ripossará em seus diversos cargos os lureg
tas
- vencedoras.
CAPÍTULO

VI

Do Patrimônio
A
pao fdiSVo°

.'.v^Atiío da Sociedade é constituído
e outros im6™s, pol. gr».
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j?, e suas dependências, no município de Gravataí, pelo
cemitério, apólices da dívida pública, ações de sociedades
anônimas, veículos, senioventes, móveis, aparelhos e ma
terial cirúrgico, roupas, alfaias e outros objetos que já
possui ou venha a possuir.
§ único
O superávit apurado em cada exercício, no
Balanço Geral da Sociedade, será levado à conta do Pa
trimônio.

Art. 66? — Os imóveis
centes ao Partimônio Social
mutados, onerados ou dados
via autorização do Conselho
a alínea k) do artigo 32?.

ou títulos de crédito perten
só poderão ser vendidos, perem pagamento, mediante préDeliberativo, conforme dispõe

Art. 67?
— A Diretoria poderá adquirir imóveis que iulgue de interesse para, a Sociedade, mediante prévia auto
rização do Conselho Deliberativo.

Art. 68?
Será mantida rigorosamente em dia e em
ordem, de acorck com as normas fixadas em regulamem
di;ersofSs'oue°con,tír^’°
arrolamfSo
üiversos bens que constituem o Patrimônio Social.

CAPÍTULO

do.s

VII

Dos Regulamentos

tantc^^Rpmiin,. Destes
nutencão da

Estatutos
farão parte integrante
sejam necessárias para a ma-

cat£7os'*ãi;'„ÍS,‘r™.
estatutários.
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Art. 70c — Os Regulamentos, cuja elaboração- compete À
Diretoria, com a colaboração e aprovaçao
liberativo, nos termos da alínea i) do artigo
'
obrigatoriamente obsei-vados por todos os socios, doentes
particulares, médicos, funcionários e quaisquer outras pes
soas que sé encontrem no recinto do Hospital ou demais
dependências da instituição.

CAPÍTULO

VIII

Da Identidade
ir a cédu,
Art. 710 _ Todos os sócios deverão^^po^ssum^^^^
'a de identidade adotada e foin
ggtiijulada para isto
diante o pagamento da
/g £os.
na tabela de preços para a admissao u

§ único - A cédula de
Jftória a sua substituí
do de 5 anos, findo o qnnl, e oMiga
^ substituição
Çao. Para os sócios ate 16
cédula dar-se-á de 3 em 3

Art. 720 — A cédula de idejitnl-d
fia, nome, profissão, numero cio re»
categoria, data de admissao e as®
conio a data do término dejaliciaa
tura do Presidente da Sociedade,

^

matricula,
^ ^

de identidade implica
Art. 73o — A falta da c to
ggr.
n suspensão de todos
^ em que o interessado se
Ihe-ão restituídos no monien
^gie se apresentar a
niunir do referido documento e
toem de direito.
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§ único — Em casos urgentes, a critério da Diretoria,
o associado poderá baixar ao Hospital sem a apresenta
ção da cédula de identidade, desde que prove por qual
quer outro meio hábil, a sua quantidade de sócio, ficando, porém, obrigado a apresentar a dita cédula, logo que
lhe fôr possível.

CAPÍTULO

IX

Disposições Gerais

Art. 749 — O ano social começa a 1? de julho e ter
mina a 30 de junho seguinte.
Art. 759 — Os membros da Sociedade não repondem
subsidiàriamente pelas obrigações sociais.

Art. 769 _ A Sociedade durará por tempo indetermi
nado mas, nao podendo arrogar-se a perpetuidade s^rá
dissolvida quando motivos ou circunstâncias de ordem supenor determinem a sua extinção.

mílter nor
^ impossibilidade de
rirm-Lor a
/ Sociedade, caberá à DiretotificLão
dela. Acompanhada de ampla jusSoría ao Cnnspíb®®^ n rn
encaminhada pela Dide estnd? Conselho Deliberativo.
Se êste órgão, depois
Ssicâo o
° assunto, aprovar a referida probléia E-eral evim
Sociedade convocará uma assemS def^niDvn °
resolvido, em ca> se a entidade deve ou não ser extinta,
t

§ único
de, a
decidida a dissolução da Sociedatino a^erXd^f™^ ®/^ deliberará também sÕbre o des
tino a ser dado ao patrimônio social.
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Art. 789 — Êstes Estatutos entrarão em vigor logo ^
pos a sua aprovação pelo Conselho Deliberativo, ficando
revogadas tôdas as disposições anteriores, que lhe forem
Contrárias.

I
CAPITULO

X

Disposições Transitórias
Art. 799 — Continuarão em pleno vigor, ate Que se
vençam os respectivos prazos de validade, todas as car
teiras de identidade enhtidas até a implantaçao do sis
teina de cédulas de identidade.
Art. 80? — Até que seja eleita a Mesa
Conselho Deliberativo, na forma d?. ^®a a)
caberá o desempenho das respectivas funçoe^ ao
dente da Sociedade e ao
Secretario da Direro
aos seus substitutos legais.

Pôrto Alegre, 4 de maio

32
●
,

de 1966.

dos Estatutos:
A Comissão encarregada da reforma
Dr. Arnildo Kunzler —
Dr. Ciro Fernandes Lemos
João de Oliveira Castro.
Assessores:
Sr. Manuel Almeida Andrade

Dr. Altair de Lemos.

Revisão feita pelo Prof- Pado de Souz^a ^Ribeirm
Aprovados na reunião do oonseu ,
de junho de 1966.
Manuel Almeida Andrade — Presidente.
(A firma estava reconhecida na forma da Deij.

DIRETOEIA
BIÊNIO 1965/67
PRESIDENTE .... PLÁCIDO LOPES DA FONTE
19 Vice
.. CARLOS DUTRA Dr.
29 Vice

■. NELSON DIAS LOCH Dr.

1“? Seci-etário
29 Secretário

●●
●●

19 Tesoureiro..
29 Tesoui’eiro. . ■ ■

●●

19
29
ci9
49
59

Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal

OSWALDO LEITE
AMÉRICO DA COSTA DIAS
FERNANDES DE MATTOS
ANTONIO FERNANDES PATRÍCIO
ALYRIO LOPES DA STT.Va Dr.

floriano da silva TAVARES
eugenio capra ^
SOARES
CIRO FERNANDES lemos

SUPLENTES DA DIRETORIA
l9
29
39
49
59

Suplente...
Suplente...
Suplente...
Suplente...
Suplente...

VITORROSSI
CARLOS ENDLER
feÇ^^NDRO ALMEIDA
NIRTON AIMI
DIRK VAN DEN BRUL

Dr.

República dos Estados Unidos do Brasil
Estado do Rio Grande do Sul — Comarca de Porto Aleg-re

PODER

JUDICIÁRIO

CartóriodoRegistro Especial
Rua Gen. Andrades Neves, 9 — Fone 6586.
CERTIDÃO
O Bacharel JOSÉ AUGUSTO ■ MEDEIROS PEREIRA,
oficial do Registro Especial, (Títulos e Documentos), na
sede do município de PÔrto Alegre, Capital do Estado do
Rio Grande do Sul, CERTIFICA, usando da faculdade que
lhe confere a lei e por lhe ser verbalmente pedido que,
nesta data à fls. 135 verso e 136, sob numero de ordem
2.996 no Livro A n-í 6 de «Ee|istro de Pessoas Juriicas»,
foi renovada a inscrição da «SOCIEDADE PORTUClUES.iiDE BENEFICIÊNCIA DE PÔRTO ALEGRE^, com sede nes
ta Capital, de conformidade com seus estatutos e lespec
va publicação no «Diário Oficial» do Estado de 6 de agôsto do corrente ano. Esta inscrição foi requeiida pelo
Presidente da entidade, Sr. Plácido Lopes da Fonte, em
petição dirigida ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do loro, protocolada sob o número de ordem 175.858 no Di
vro A n9 9 do Protocolo, que fica neste Cartorio arqmvada iuntamente com os documentos que a instrmram. Certifica mais, que a referida entidade Eidquiriu personalida
de jurídica em 17 de dezembro de 1984_, pela inscrição _a
fls. 1, sob o número de ordem 3 no Livro de «Inscrição
religiosos, moraes, científicos,
de
associações para fins
a denoartísticos, públicos ou de simples recreio», com
^ _
minação de «Sociedade Portuguêsa de Beneficiencia».
Certifica ainda que, em 26.1.1930, 20.3.1931, 12.2.1934 25.
4.1.1936, 14.11.1938 e 13.11.1953, foram registradas altera
ções estatutárias desta entidade. O referido é verdade do
que dou fé. PÔrto Alegre, 6 de setembro de 1963.
O oficial José Augusto Medeiros Pereira.
Sêlo pago na forma da Lei
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