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TÍTULO I
Da Sociedade
CAPITULO I
Da Natureza e Sede da Sociedade
1° - A Sociedade Portuguesa de beneficência jje
fundada por portugueses a 26 de feve^^^^
drv Q
uesta cidade, Capital do Estado do R o
tuicfn^’ -Cpiie fem sua sede e foro jurídico, e
hosni^p^^^^^’ puramente beneficente, fii“*™i]auér caráter
Políti^^^’ c
assistência social, sem uualdue^^^^
sentim^r,?^ religioso, embora _inspirada e o
amhn^^^°^
caridade crista, c°ustituida P
umbos os sexos, sem distinção de nacionalidade r^B^
IhpPf estes Estatutos, Regulamentos, Anexos
ne forem aplicáveis.

CAPÍTULO II
Dos Fins da Sociedade
Alt 29 - A Sociedade tem por fim:
) i'ecolher ao seu Hospital os socios enfe ®
de
internação, a critério do me componentes
escolhido pelos associados dentre os comp
7

do corpo médico da Sociedade, prestando-lhes
gratuitamente todos os socorros e serviços de Que
necessitarem eriquanto ali permanecerem doentes,
com as restrições constantes do artiKO 3^ suas
alíneas e parágrafos;
socios enfermos, cujo estado de saúde
^V^^Ramento, assistência médica
gratuita nos ambulatórios do Hospital ou nos conSocied^ade. fornecendocom
preços de custo do dia.
to?os oT dpí?.'i
® prestando-lhes, ainda,
todos com
os demais serviços de que disponha o HosPital,
abatimento de 40% nos preços tabelados;

Sriafs “qíanjS''
apropriado pa?aTstot
S‘ad”!‘’cÔm ofS tSohP=Pi‘“ia especiavênio de presta^cãn Hp
mantenha conprovadameStfsem
9^ sócios commentais ou infecto
doenças
convênio. compSrà nbS?-®^^^stir tal
0 hospital
a que essesSd\v°a‘;r"Ss.
Art. 39
Estatutos apro4da“a‘ll de'fuíto
^ -^Itoação dos
a internação gratuita em
direito
houver necessidade de infprvpnn-^^ Parto, exceto quando
de laparatomias ou ext?açõls
constantes
-fórceps”. Tais sócias gozarão píír f T ° emprego de
descontos:
’ ®^^^^etanto, dos seguintes
a) de 30% sobre o preço da diária da

classe:

b) nas_ outras classes, também de 30% calculado
porem sobre o preço da diária da
classe;
8

c’’ na utilização da sala de partos, o desconto de 30%
sobre o preço da respectiva tabela;
d

os que constam da alínea b do art. 2?.

.§ 1° - Aos sócios que hajam ingressado depois de U
de junho de 1963, data da aprovação de reforma estatu^dria, serão concedidos os benefícios constantes da alínea
d do art. 29, limitados, entretanto, tais benefícios aos
lecursos de que disponha a Sociedade no que diz respeito
d instalações, aparelhagem e respectivo^ funcionamento.
Os serviços, já existentes, de radiodiagnóstico, radiotera
pia, radiotermia, ultra-som, ultravioleta e outros correlatos, assim como os que forem ulteriorraente instalados,
sao considerados extraordinários e nesses serviços os
i’eferidos associados gozarão do abatimento de 50% sobre
os ^ preços tabelados; quanto aos medicamentos, serão
fornecidos aos mesmos sócios pelos preços de custo do Qia,
com o acréscimo de 10%.
§ 29 “ ^cs sócios hospitalizados por -solicitação de
não pertencente ao quadro medico da Socie
dade^ bem como aos que, quando internados, P/f
oom médico particular, serão concedidos, com
estriçoes, os benefícios mencionados na almea
2^. de acordo com as disposições que^ a esse respeito,
constarem do Regulamento Interno do Hospital.
tulo Art. _4P - Todos os benefícios
®®.rao concedidos em tempos normais ® fesde Q
jao haja motivos graves de ordem financeira
econonnc
'3de aconselhem a redução ou suspensão dos mesmos,
tnl
~ ^ Sociedade receberá também em seu Hospi^
QuÁ
retribuição pecuniária, doentes part
nao sofram de moléstias infecto-contagiosas
Q
ricarao sujeitos ao Regulamento Interno.
9

portas
dade
associado^

casos de epidemia, serão abertas as
^ tantas pessoas estranhas à SowePossam ser alojadas sem prejuízo dos

Título ii
●Dos Sócios
CAPITULO I
Da Classificação
Art. 79
- Classificam
a saber:
-se os sócios cna oito categorias,
a) Remidos ™P°rtância''cómtante'^L®''f S^^n^issão, pagarem
acordo com a idade oue tiv«v
em vigor, de
n
PS-gamentL futurnf^’
isentos de
0 respectivo pagamento ^
que fizerem
preços e condições da tabe?a^^*^^'°^^’ consoante
b) Contribuintes - os m,o
1963. ingressáiTS^n^'^°®
de 11 de
pagarem as suas contribmc^^ matrícula social e
fixadas em Regulamento especial
condições
c) Benfeitores - os sócios i-Pmm
relevantes serviços à SociFria^H'^'^®d tendo prestado
tal distinção, cuja outorga
merecido
ao Conselho Deliberativo em^ f ® exclusivamente
escrita e devidamente justifica ri a^of
proposta
algum dos seus membros ou pela
10

di Beneméritos - os que, já pertencendo à categoria
dos Benfeitores, tenham continuado a prtstar
serviços de relevância à Sociedade, cabendo também
ao Conselho Deliberativo, unicamente, 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, fi
zerem donativos ou doações estimados, no mmimo,
em cinco milhões de cruzeiros. Tais sócios rece
berão um distintivo com o escudo da Sociedade, o
o qual lhes será entregue pelo Presidente do Con
selho Deliberativo, em sessão solene especialmente
convocada para esse fim.
f) Honorários - as pessoas que, não fazendo parte
da matrícula social, forem julgadas merecedoras
deste título honorífico pelo Conselho Deliberatpo,
nas condições constantes da alínea c deste ^-^goTais sócios não terão direito a beneficio alg
nem a votar ou ser votados.
g) Pensionistas - as pessoas que a Sociedade adm ,
com o direito de residirem no Hospital ou em
outras dependências da instituição me
,
condições e o pagamento c™ valores o
^
de contado que a Diretoria estipulai, consid
as peculiaridades de cada caso.
h) Remidos Especiais - os que, já_
outras categorias - salvo os honorários e Pe
tas - subscreverem um dos Títulos a que se
0 artigo 78 dos Estatutos:

jg!
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I) Remidos Especiais A - São os que terão direito,
quando internados no Hospital da Sociedade, o.
apa.rtamento comum com banheiro privativo 6
mais acompanhante;

II.) Remidos Especiais B - São os que terão direito,
quando internados no Hospital da Sociedade, ^
quarto de primeira classe e mais acompanhante.
de
III) Os sócios desta
spik;
categoria gozarão da plenitude
subscrito
integralizado o valor do Titulo
§ 1°
as condicõfs'estebelecfd°a^°^n®®^r° deliberativo, satisfeitas
conferido gratuitlSto n
artigo, seia
que, independentenrento
remido a pessoa
nham presMo serviço

SST

§ 2° - A Diretoria,
Deliberativo, poderá criaTrin^r^''‘^f° P^'évia do Conselho
tabelecendo as

-pectivos

Diretoria ou dl Com°4ã^o'^

rooSer”'

fazendo parte da

dera ser concedido o título de B?ntoltoí oí^^SlnênStó
CAPÍTULO II
Da Admissão
Art. 8?
in de
proposta assinada por 'um^sóo^l^*^
feita por meio e dirigida à Diretoria, contendo o
de seus direitos
lugar e data do seu nascimento
do proposto,
estado civil e residência.
’ ^diaçao, nacionalidade,
12

§ 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 res
pectiva tabela, o Presidente a enviará a um dos vogais,
para que este sindique sobre a idoneidade do proposto.
s 29 - Preenchidas as formalidades deste artigo e se
tiver sido favorável o resultado da sindicância, o Presi
dente despachará a proposta, encaminhando o candidato
a um dos médicos da Sociedade, para que emita parecer
soDre 0 estado de saúde do proposto, correndo por conta
dxclusivamente, as despesas com exames ou radiosi afias porventura requeridos pelo médico examinador.
. Art. 99 - Logo que a proposta contiver o parecer do
eaico, será ela apreciada na primeira reunião da Direna, que aprovará ou não o ingresso do candidato. No
caso positivo, 0 Presidente fará notificar o proposto para
H e efetue o pagamento da importância que for devida,
realizado o dito pagamento, determinara a
niatricula do novo associado.
sócios do sexo masculino entraiao no P
sozo de seus direitos três meses depois de matriculados
e os do sexo feminino após seis meses.
tiverem sido admitidos como remiyeis » P^estaÇoes, os prazos estabelecidos neste paragrafo seiao con
tados da data em que for paga a última prestaçao.
ou § 29 _ No caso em que o Presidente julgue necessaiia
a .^^°^veniente a aprovação imediata da
admissão do candidato, desde que sejam
nVn
os pareceres do vogal e do medico e a J^dade
os limites estabelecidos
de submetê-las à aprovação previa da Diretoria
primeira sessão que este órgão realizai apos
p
0 Presidente comunicará o ocorrido aos seus p
® lhes apresentará as razões justificativas do seu ato.
13

propostas que receberem parecer desf»'
voiavel do vogal, quanto à idoneidade moral do candidato,
serão também apreciadas pela Diretoria, que deliberara
sobre o caso.
a
Art. 11
j “ 9 candidato a sócio, no caso em Q^ie
Diretoria lhe seja desfavorável, em face d
exame médico, não poderá exigir, que^
s^l menor
intermédio de seus pais ou tutores,
e menor, outias informações a não ser a da recusa,

sido^fvisídõ de" que''^^°
'^^^tro de 30 dias após ter
atender ao pagamento f 4. P^'°P°sta foi aprovada, nao
meira prestação teÃ o c
remissão ou da pi>
■ . teia o seu processo de admissão cancelado.
Art. 13
dico e aquele que^hicidfr
devido ao exame ineanterior, poderão ser
Penalidade prevista no artigo
corridos’sL meses
propostos, depois de deaata desses fatos.

CAPÍTULO III
Dos Direitos
Art .14

- São direitos do sócio:

a. Valer-se dos benefícios dispensados pela Sociedade,
na conformidade de seus Estatutos
e Regulamentos;
b) votar e ser votado, observadas
as restrições prescritas nestes Estatutos;
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c; dirigir-se por escrito à Diretoria, a fim '^^ apre
sentar sugestões que visem ao progresso ^oc ,
d) propor candidatos a sócio;
e recorrer para o Conselho Deliberativo de ato da
Diretoria, quando se julgar prejudicado en
direitos, fazendo-o pela forma prevista nestes Es
tatutos;
f) requerer, na forma do art. 25, alínea b, convoca
ção extraordinária da Assembléia Geral;
gi gozar do abatimento de 10% nos preços das diana®^
quando efetuar à vista o P^samento das ont^^
de hospitalização de sua esposa, de
até 16 anos e de filhas solteiras, enquanto estiv
sob a dependência econômica do associaao,
\
h; os sócios admitidos até 2 de
d“o° Ardos benefícios concedidos pela Dm
uj^ai^ter as
canjo São Miguel e Almas, ou
concessões de uso perpetuo e os
pgja sua
jazigos existentes no
aos sócios
limpeza e boa conservação e oouo
da Beneficência Portuguesa
°onibilidades
data (2-4-69;, sempre que existam ^po^^^^^^
de sepultamento no atual cemiteiio
as seguintes vantagens:
1) Desconto de trinta por cento (30%) nas taxas
de sepultamento;
2) Realizar os funerais e - ,,
gratuito, dos que, desprovidos

15

recursos, venham a falecer dentro dos limites
da cidade, desde que a família, ou alguém
por ela, solicite e prove o alegado, conforme
ficou estipulado na cláusula quinta da es
critura lavrada no 7? Tabelionato e trans
crita no Registro de Imóveis da 2^ zona no
livro 4 AE, fls. 204, n° 22815, em 23-7-1969.

CAPÍTULO IV
Dos Deveres
Art. 15 - São deveres do sócio:
a'i pagar _nos respectivos prazos todas e quaisquer
importâncias de que se torne devedor à Sociedade
sob qualquer titulo;

b} cumprir as disposições dos Estatutos e Regula
mentos sociais, comunicando por escrito aos órgãos
administrativos competentes quaisquer violações 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, para
a prosperidade desta instituição.

aceitar e desempenhar da melhor maneira possível,
gratiiitamente, os cargos e comissões para que for
eleito convocado ou nomeado, salvo no caso de
impedimento devidamente justificado ou de re

eleição;
16

f'i comparecer às sessões para as quais for convocado;
g) dispensar a devida consideração aos consócios
investidos nos cargos administrativos _da Sociedade,
quando no desempenho de suas funções.

CAPÍTULO V

Das Penalidades

Art 16 a) aquelas

degradantes;

infamante e
b) o que sofrer condenação por criine
cuja sentença houver passado em lulgado,
c) o que usar de fraude ou falsas declarações
requerer a cédula de identidade;
d

he

ao

0 que, dentro ou fora do Hospital, Pi-oceder de
fins da Sociedade,
modo a prejudicar o crédito ou
púbiico, ou tiver
comprometendo-lhe o conceito em
mau comportamento;
o

que intencionalmente Pi'®^yQ^p%star°boas^TOntas
seus diversos bens e o que nao p
confiados ou
dos haveres que lhe tiverem sido confiado ^
deixar de pagar qualquer impoitancia ae qu
devedor à instituição ;
f) 0 que, dentro de edifício
dependências, Pi’aticar atos cont a
bons costumes ou faltai ao i P

moral e os
devido a
17

qualquer membro do Conselho Deliberativo, Di
retoria e Comissão de_ Exame de Contas, religiosas
e capelão com íunções no Hospital, médicos da
Sociedade ou a qualquer funcionário a quem esti
ver confiado cargo de responsabilidade na admi
nistração da Casa;

sócio, tiver usado de
declarações, pessoalmente ou por
mteimedio de seu proponente;
h) 0 que, sendo sócio
«‘“í

reinivel a prestações ou conprestações consc-

i; 0 sócio proponente, desde que fique apurada a sua
participação dolosa,
no caso da alinea g deste
artigo.

sessÍJto^ Diretorit™SofintegraS fnn
em
síveis circunstâncias atenuante^ dn
considerando posderão reduzir a dita pena à de sii^les íuspensãa

’

Art. 18 - Incorre na pena de suspensão de todos os
direitos;

DiretoHo^"Íf
determinações da
Diietoiia ou as normas do Regulamento Interno,
quando baixado ao Hospital;
‘*'^“cnro imei

b) 0 que, nas sessões da Assembléia Geral Conselho
Deliberativo ou Diretoria, faltar ao respeito e con
sideração devidos à Mesa e a qualquer sócio pre18

sente, e que, depois de
persistir nessa atitude;

advertido pelo Presidente,

C' o que usar de fraude ou falsas
obter socorros da Sociedade,

declarações para

d) o que, após notificação por
,
motivo justificado, a ^esempe
qual tenha sido eleito ou irom
—
'
tvês higsgs
S
único
A
pena
de
^^^P^^fl^hur^conforme
a graho minimo e de três anos no maximo,
Cidade da falta, a juízo da Diretoria.
de
Alt, 19 -0 sócio a quem ^9^ ,^^\!^ef dessa decisão
slhmnação ou de suspensão
vpsolverá o caso em
Para o Conselho Deliberativo,
^^o não terá efeito
nltima instância. Tal recurso, entietai
Shspensivo.
sem
. § único - Nenhuma
o%ual, entretantoPievia audiência pessoal do aigu ^ justificado, a ci te
se deixar de comparecer sem
ser ouvido e P
da Diretoria, à reunião em Cine ® j^ado, seia ] S
a qual deverá ser devidamente
a revelia.

Título m
Da Administração
20 - São poderes da

Sociedade:

I) Assembléia Geral;
II) Conselho Deliberativo,
III) Diretoria;
IV) Comissão de Exame de Contas.

19

II

CAPÍTULO I

Da Assevibléia Geral

Art. 21 - As Assembléias Gerais da Sociedade serão
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:
I) Unia vez no mes de julho, a fim de tomar conhemmento do Relatório do Presidente e do Balanço
Geial da _Sociedade, ouvir a leitura do Parecer
Exame de Contas, discutir e deliberar_ sobre este documento e sobre as contas do
exercício social próximo findo, e, ainL, Síbre o
^ociedS-^^^^ respeito aos fins e interesses da

^0 último ano do exer
cício dos orgaos dirigentes da Sociedade, a fim de:
conhecimento do Relatório do
atividades sociais durante o
exercício pioximo findo e ser procedida a eleição
de^E^me^
° Deliberativo e da Comissão
entilnt?! ^ tontas que funcionarão no tríênio

b) na _segunda, proceder-se, inicialmente à anresentaçao, pelo Presidente da Assembléia, da Diretoria
eleita pelo Conselho e empossada pelo seu Pre
sidente, nos termos dos arts. 32, alínea a e 38,
20

alínea a, e em seguida, ouvir ^ leitura do Paiecei
da Comissão de Exame de Contas,
liberar sobre o aludido documento e as contas a
que 0 mesmo se refere, bem como sob e outros
assuntos relacionados com os fms e i
sociais.
convocadas
Art. 23 - As assembléias ordinarias serão
pelo Presidente da Sociedade por meio de
'^os em, pelo menos, dois dos jornais de maior circui
cidade, com a antecedência de 5 dias, no mm
Art. 24 - As assembléias ordinárias
°"fedítaS
1- convocação, no dia, lugar e hora
.membros
com a presença mínima de 50 socios, inclusive
da Diretoria e do Conselho Deliberativo, c. ®
a
vocação, decorridos 30 minutos da hoia fixada p
Pfimeira, com qualquer número de socios.
Art. 25 - As assembléias exti;aordjnánas^^seiao con
vocadas a juízo do Presidente da Socieda
3-) quando solicitadas pelo Presidente do Conselho
Deliberativo;
K\
-Joc nn Presidente da SocieP) quando forem requeridas ao
número não infe■ dade por um grupo de socios
que
rior a 50, no Pleno gozo de seus
justifique,
indiquem claramente o motivo q

artii
^ requerimento de ^^^^(fg^vidamente datadas
artigo deve ser feito em duas ^1^’.,!. sociedade; este
e assinadas, e entregue ao Presidente
recibo,
apora na 2^ via do dito requerimento a
a sua assinatura e a data eni que o do
21

sido entregue, e a devolverá imediatamente ao seu apresentante. Dentro de 30 dias, contados da data do recibo
passado na referida 2^ via, deverá ser convocada a
assembléia, desde que o motivo apresentado pelos reque
rentes não contrarie qualquer disposição estatutária.
§ 29 - Se, esgotado o prazo a que alude o parágrafo
anterior, não tiver sido convocada a assembléia requerida,
poderão os interessados recorrer ao Conselho Deliberativo,
por intermédio do_ seu Presidente, o qual então deverá
promover a reumao extraordinária do mesmo Conselho
contar da data do recebimento do
aludido recurso, a fim de deliberar sobre o caso.
^
assembléias extraordiniirias serão convo¬
cadas pela mesma forma do art. 23, porém com a ante-

.a
sente% tTsô^s
Conselho DSeí-atWn
áSame de Contas ‘

estejam piemembros do
Comissão de

§ 19

convocadT
marcada nao houver número, será
Sno
de 5 dias, no
mimo, a qual funcionara com qualquer número de sócios,
a pe^dWo d*e^ sócios^^nnq
assembléias convocadas
a peuiuü ae socios, nos termos da alinea b do orMeo 25,
sera necessana a presença de. pelo menos 40 associados
alem dos requerentes e dos membros do Conselho Deli
berativo, da Diretoria e da Comissão de Exame de Contas.

22

§ 3P - No caso das assembléias a que se refere o
parágrafo anterior, se não comparecer o número de socios
ali fixado, poderá ser renovado o pedido, nos termos da
alínea b do artigo 25.

^ Art. 28 - As Assembléias Gerais semo instaladas pelo
Pi-esidente da Sociedade ou pelo seu substituto le^al, que
seguir, solicitará aos presentes que
que deverá presidir a reunião e
"ela
a qualquer um dos órgãos da Sociedade. Apiovado pela
Assembléia e empossado o socio_ escolhido, se a então
eonstituida a Mesa, à qual terão
bem
Pi-esidentes do Conselho Deliberativo e da Dueto la bem
Como os 19 e 29 Secretários, que distribuirão eiitie
1'espectivas tarefas.

§ 19 - É facultado ao Presidente da Assembleia con
vidar a fazer parte da Mesa as pessoas êi^df
estiverem presentes e sejam merecedoras de tal defeie

^ 29 . As atas das Assembléias deverão conter^as
^■.sinaturas dos componentes da Mesa, sendo
P
us dos convidados.

ou Ai-t. 29 - As deliberações nas ussembleias^mdinams
das extraordinárias, em 1=1, ou 2^,“"Smt’ára validade,
g,u,..Pui’ maioria de votos, o que
ausentes.
“'iDgando a todos os sócios presentes e ausentes

qiiai^ iinico - É vedado, nas Assembléias Gera s
g
Rdalquer debate sobre assunto
„ msposições
da instituição ou que eohda c .
^j-j^oi-dinárias,
t,-nf^q^urias e, nas Assembléias Gerais
convocação,
«atar de matéria não constante do edita de ^con
bip^®"do o Presidente suspender os tiaba os
j.g,^cias
Weia tornar-se tumultuosa ou desatendei as aa
q Mesa no sentido de manter a ordem.
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Art. 30 - Qualquer socio presente às assembléias poderá
falar sobre a matéria em discussão, depois de solicitar
a palavra ao Presidente, que deverá, no entanto, retirá-la
ao associado, se este infringir o disposto no parágrafo
único do artigo anterior ou alongar-se desnecessariamente
no trato do assunto.
§ único - Se qualquer sócio presente às assembléias
portar-se de maneira inconveniente e nersistir Pm de
sobedecer ou desrespeitar à Mesa. o P?esfdfnte Toderá
determinar o seu imediato afastamento do íSo.
CAPÍTULO II
Do Conselho Deliberativo

sóCctaSnãL Be°neStt°B?nSs™e
^
sexo masculino, que são seus SÍios
mais quarenta (40) sócios Kemidol ou Remí?' '
eleitos por um triênio, desde quf se^aS um? especiais,

=Ta siSedir s p^i£”
seu Hospital, ligada aos sivirorq^ííe*’nílfSo°príSot
§ 10

selho DelibeVtr^K mfs^moVnir^^^^^^
dos membros do^Cons^ho Délfblratfvo.^’^^^ quartas partes
Art. 32 - São atribuições do Conselho Deliberativo:
a) eleger, em sessão a ser efetuada três (3) dias após
a realização da Assembléia de que trata a alínea a
do inciso II, do art. 22, dentre os seus membros e
24

'

l

por um triênio, o seu Presidente, Vice Presidente,
1*? e 29 Secretários, a Diretoria da Sociedade e cinco
Suplentes, e dar posse, na mesma reunião, aos
quatro associados eleitos para constituírem a Me.a
diretora do Conselho, cujo Presidente empossara.
no mesmo ato, a Diretoria da Sociedade e seus
Suplentes, nos termos da alínea a do art. 38;

h) designar comissões, integradas por
para exercer fiscalização
tSs píosobre irregularidades ocorridas, desde que tais p _
vidências sejam P^'opostas por ties
Diretoria,
bros deste órgão ou solicitadas pela Diietoria,
através do seu Presidente;
de comissões técnicas
cj resolver sobre a designação —
ricviiiamende assessoramento, mediante P^°P°®^J’ conselheite justificada, apresentada poi
deverá
ro. Quando a proposição partii da
jusser enviada ao Conselho, alem da
Que
tificação, a relação nominal dos elementos
integrarão tais comissões;

d) deliberar sobre as
meter a sua consideração. Tiat

a

devera

baseada no que dispõe o an. ,
gspecialmente
ser discutida e i'esolyida ern
s
P pj.çsgntes,
convocada para esse fim _e a qu
válidas as deno minimo, 35 consellieiros, sendo
Cisões tomadas por dois terços dos pieseme ,
dos arts.
0^ julgar os recursos de sócios, nos termos
14, alínea e e 25, 29;
conceder os títulos de sócio ?®^^^p°^émdo'^com'as
Grande Benemérito e Honorário, de^
alíneas a, d, e e / do art. 79 e de Remiao,
do § 19 do mesmo artigo;
25

g) reformar ou alterar os Estatutos mediante soUcitaçao da Diretoria, por escrito e devidamente fundame^ada, ou a requerimento de, pelo menos, i0
conselheiros, também com a necessária justificação;
h) resolver os casos omissos nos Estatutos;
i) discutir e aprovar
RnoíPrtpHo mi-io 1
Regulamentos Internos da
acordo com
compete à Diretoria, de
acordo com a alínea c do artigo 42j) solicitar
assunto d^e ?SevSte
querendo n
interesse da Sociedade, regar
indispensLel"pía'^deUberm°:""^"^^^°^

'a^vS!dt^cSÍ?pS”perSStrhinot
reconstrução de imóve?Í hpn? ^ ^
de títulos de crédito
aprovação Prév^do ConsoP?"’

mos regiona/em vTgor° ^

’ ‘Construção g
sobre alienação
®

salários míni-

1) suspender ou destituir
dos membros, quando a Diretoria ou qualquer um
por prática de atos deSada e‘’fnf" penalidades
dirieídos contrp n
® mtencionalmente
Socfedíde ofi
ou material da
Conselho Deliberativí;
deliberações do

m
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eleger novo membro para a Diretoria sempre que
nela ocorrer qualquer vaga, motivada por faleci
mento, renúncia ou destituição;

(

I

l
I

n' organizar a relação noniinal dos candidatos à
eleição para membros do Conselho Deliberativo e
da Comissão de Exame de Contas nos termos do
artigo 59.
Artigo 33 - A Presidência do
eleito
será exercida por um dos seus
'presidente e os
para esse cargo juntamente com o
^
1*^ e 29 Secretários, na sessão
Hnrá nosse aos eleitos,
an. 32. Na mesma sessão o Consellm dara P°®^^permitida
cujo mandato será por um tnemo, nao senão p
u reeleição.
1
o Mp<;a Diretora do Conselho
^ § 19 - Até que seja ^cita a Mesa
cabera o
Deliberativo, na forma da ^^^^nncões ao Presidente da
desempenho das respectivas
^
ou aos seus
Sociedade e ao 1*? Secretario da
substitutos legais.
I convoreuniões.
.§29-0 Presidente do
respStivL r
cara os membros deste orgao P^Jovimmente protocolados,
mediante avisos por escrito e
com antecedência mínima de 3 aias.
n « -Rpiiberativo, quando
^ § 39 - Os suplentes do ^0”®®^^ por qualquer motivo,
chamados a preencherem^
fónvocados pelo Presise verificarem neste órgão, sera
relação nominal
dente na ordem em que_figmaiem
organizada para sua eleição.
Art. 34 - O Conselho
menos, de 3 em 3 meses, ^rdinan
riamente, nos casos previstos nestes
do seu Presidente.

^

funcionara eni
25 dos seus
Art. 35 - O Conselho Deliberativo
sessão ordinária, desde que estejam presentes
27

membros^ Decorridos 30 minutos da hora marcada na
convocação, poderá funcionar e deliberar com qualquer
numero.
§ 19 - Todos os assuntos serão decididos por maioria
de votos, salvo nos casos em que estes Estatutos exigem
determinado número de votos, para inteira validade das
deliberações. A votação poderá ser secreta, se requerida
e aprovada.
§ 29 - Qualquer proposta de reforma dos Estatutos
apresentada nas condições estabelecidas na alínea g do
artigo áz e que o Conselho Deliberativo julgue razoável,
quTi
comissão por ele designada, a
referida proposta, emitirá o seu
vocSda
d^cutido em sessão especialmente con^
deverao estar presentes, no
mimmo, 35 conselheiros, sendo válidas as deliberações
tomadas por dois terços dos presentes.
aeiioeraçoes
§ 39
rs- ^
~ ^ suspensão ou destituição de membros da
Diretoria somente será apreciada em sessão c^nvSLda
objetivo ,e que conte com a prestnça
pelo
menos, 35 conselheiros. As deliberações deverão obter nar?
sua validade, dois terços dos votos dos presentes \os

§ 49 - Cinco ou mais conselheiros, por meio de requerimento devidamente justificado, poderão solicitar ao
Presidente
do Conselho
Deliberativo Que convoque este
, _
.
orgao para se reunir extraordinariamente ou, caso tenha
deixado de ser cumprido o que dispõe o artigo 34 sobre
as reuniões periódicas do Conselho, simplesmente em
caráter ordinário. Se os peticionários não forem atendidos
dentro de 5 dias, contados da data da entrega do reque
rimento, poderão, com o apoio de mais 15 conselheiros,
expedir as convocações para a sessão, a qual será, presi
dida por um membro do Conselho, a ser escolhido na

ocasião.
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Art. 36 - As reuniões do Conselho são privativas dos
sete membros, bão sendo PS™™»
que dele não façam parte, a nao ser
convidados a comparecer.

Jatm S

§ 19 - As atas das sessões do Conselho serão lavradas
Presidente e pelo 1em livro próprio e assinadas pelo
Secretário.
§ 2° - o Conselho
cOTsemeiros^que
sença. privativo, que s_erá assinado pelos conseine
eomparecerem às sessões.
a 3
Sessões consecutivas.
T. , Art. 38 - São atribuições do
Deliberativo:

Presidente do Conselho

u) empossar a Diretoria e seus
da alínea a do art. 32;

suplentes, nos termos

do Conselho;
b) convocar e presidir as sessões
do art. 33, § 2?;
c) convocar os suplentes, na foima
'i) comunicar ao Presidente da
i'ações do Conselho;

Sociedade as delibe-

e) autenticar com a sua assinatma as^je^ Conselho
minais de candidatos as
de Exame de
Deliberativo, Diretoria e Comissão
Contas;
isto lhe for solií) representar a Sociedade, quando
citado pelo Presidente desta.
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®

r>nmnrir e fazer cumprir as disposições estatutárias,
como as resoluções tomadas pelas assemblSe pelo conselho;

li) decidir, pelo voto de qualidade, o resultado das vo

tações,'quando nestas se verificar empate.
§ único - Ao Vice-Presidente compete substituir o
Presidente em seus impedimentos ou ausências.
Art. 39 - São atribuições do 19 Secretário do Conselho:
a) redigir, ler e assinar as atas das reuniões do
Conselho;

i

I

ta) proceder à leitura do expediente;
c) ler a correspondência enviada pela Diretoria;
d) convocar e instalar as sessões do Conselho
impedimento do Vice-Presidente,

no

§ único
u
Secretário compete auxiliar o 19 e
substitui-lo em seus impedimentos.
CAPÍTULO III
Da Diretoria
A

Da Comvosição da Diretoria

Artigo 40 - A Administração da Sociedade- e
é exercida
com mandato de três i3 anos, compos¬
^por uma Diretoria,
,
ta de 12 membros, a saber: Presidente, 19 Vice-Presidente
29 Vice-Presidente, 19 Secretário, 29 Secretário, 19 Tesou
reiro, 29 Tesoureiro, e cinco Vogais, que desempenharão
as respectivas funções sem remuneração alguma.
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§ único - O Presidente não poderá ser reeleito e n|ni
fazer parte da Diretoria da Sociedade na pioxima gesrao.
Art. 41 - É conservado, 9“^ aara.tei vita °niediata<ie Presidente Honorário, cujq *^^nl^\^“i^jpótese de que
naente a presidência da Sowedade „
j.j^yvo renuntodos os membros eleitos do Conselho Deliberativo
biem ao seu mandato.
§ 19 - Se, verificada ^
giho DeUberativo, pelo
«■es membros vitalícios do
^léia geral extraormenos, não convocarem ™ia as^m
daquele
finari a, a fim de eleger
novos
Honorário convocar
oigao, competirá, então, ao Piesidente
a aludida assembléia.
§ 2° - A convocação da assembléia acmaref^'^_^^.-^^^j,g
Poi’ membros vitalícios do
]:i.„2o^máxüno de 10 dias
Honorário, será feita dentro do piazo mau
9-Pos a renúncia do Conselho.
Bi Das Atribuições da Diretoria
Art. 42 - À Diretoria compete:
a'i executar e fazer executar
mentos da Sociedade;

os Estatutos e

Eegula-

' tomar todas as medidas
iam atingidos os fins visados
ronselho Delibera0) elaborar, com a oooperaçao do^^^^^
serão
tivo, os Regulamentos da S
jg órgão, nos tei
discutidos e aprovados poi
mos da alínea i do artigo áz.
ou
a reforma
da
alínea
propor ao Conselho
alteração dos Estatutos, na
9 do artigo 32;

e) propor ao Conselho Deliberativo a concessão dos
títulos de sócio Benfeitor, Benemérito, Grande
Benemérito e Honorário, nos termos das alíneas
c, d, e, e f do artigo 7?, bem como o de sócio remido,
de acordo com o § 19 do mesmo artigo;
f) modificar as taxas _e condições de admissão de
socios, m^iante previa audiência e aprovação do
Conselho Deliberativo.
§ único -■ Verificada a existência
de motivos graves
. .
de ordem financeira
submeter à apreciação do Selhí Delibemüvo”''
a proposde ampla justifícaçS.^

^

’ ^^^^'^^í^ente acompanhada

§ único
- Das reuniões da Diretoria lavrar
atas,
que serão assinadas pelo Presidente 6 pelo 19 -se-ao
Secretário
devendo constar nas
mesmas os nomes dos presentes a’
cada sessão.

reur^l-

no mínimo, 5 votos. Se houver númern nfA
as deliberações serão tomadas pela maiorta dos%«s"entes:
Art. 45
● +-4:- j
j ^ membro da Diretoria que, sem motivo
justificado, deixar de comparecer a 3 sessões consecutivas,
perde automaticamente o mandato, sendo substituído por
um dos suplentes.
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Cl Das Atribuições dos Membros da Diretoria

Art. 46 - Ao Presidente compete;
Sociedade, ativa ou passivamente,
a) representar a faocieuau
,,
,
direito.
em juízo ou fora dele, em
podendo delegar poderes.
● cumnrir as disposições dos Estab'1 cumprir e fazer
^ da sociedade, bem como
tutos e Regulamentos

de
c'i propor ao Conselho
exercei
comissões para l
refere a alínea b do artigo 32,
sindicâncias, a que se
de
d) propor ao Conselho
comissões técnicas de
da alínea c do artigo 32,
e'i escolher, dentre os Y°S.^fA„|dores^do pWmônio
exercer ôs cargos de adnnn^tradore^^^^
e da granja,
wjtuí-los quando, por mo¬
tivas atribuições e su^titm ro^^n
tivo justificado, houver n
f) assinar contratos e documentos^ emjerah^ bem
como, em conjunto eom o emitidos contra estasubstituto legal, os cheques
belecimentos bancários;
6"i nomear funcionários,
assim como, “ad i^ferendum
pendê-los ou demiti-los.

vhp<? os vencimentos,
fja Diretoria, susaa
os respectivos pa-

h) autorizar despesas e determinar
gamentos;

33

il encaminhar ao Conselho Deliberativo os recursos
apresentados por sócios, bem como as proposições
que julgar necessárias e de interesse 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 em
geral;
l' convocar e instalar as assembléias gerais da So
ciedade e presidir
as sessões da Diretoria;
m) convocar, quando

^ ^

,

membros ausentes ou imnedidos rin
Comissão de Exame de Contas;
^^'^toria e da
n) apresentar ia Assembléia Geral ordinária. realiRelatório
fiírm
atividades sociais do exercício próximo
ímdo, acompanhado do Balanço Geral da Sociedade;
0) dar andamento às propostas de sócios e despachaIas na conformidade do que estabelece a esse respeito 0 Capitulo II do Título II;
P:
e'tomnentos'con-ínTo
"‘“^dos
e documentos coiielatos, bem como rubricar os
livros da. sociedade ou determinar a pessoa
deva íaze-lo em seu Uigar, o que constará nos res
pectivos termos de abertura-
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q

resolver os casos urgentes que não estejam especi
ficamente dentro das suas atribuições, dando, po
rém, conta do seu ato à Diretoria na pnmeira
- esta realizada apos o evento.
reunião por

r) conceder licença a qualquer um
Diretoria;

dos membros da

s) dar o voto de qualidade nos casos
votações;

de empate nas

t) encaminhar a um dos Vogais,
'as
dicância. as comprovaçoes^ a que se referem
alíneas c, ã, b e do artigo z-„ Art 47 - Ao 17 Vice-Presidente compete substituir o
presidente em seus impedimentos
que tal
lo
- ho desempenho das suas funções, sempie q
auxilio seja por ele solicitado.
Art. 48 - Ao 29 Vice-Presidente
1 ● Vice-Presidente em seus impedimentos o
Quando tal lhe seja solicitado, auxiliar o
uesenipenho dos deveres do seu cargo.

o^usfnciaS e.
^^^gj^^e no

Art. 49 - Ao 19 Secretário compete:
U-'. redigir, assinar e ler as
Diretoria;

atas das reuniões da

b) proceder a leitura do expediente
Diretoria;

nas sessões da

c) dirigir os trabalhos P^J^|ji®3^sfi.^assSada pelo Prerespondência da Sociedade a s
moderes para
sidente, que poderá outorga
firmar parte dela;
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d) providenciar no sentido_de ser mantida em ordem
e em dia a escrituração dos livros de registro,
matricula, protocolo e correlatos, bem como o
serviço de estatística, o arquivo da Casa e o expe
diente geral da Secretaria;
e'j fiscalizar todo o trabalho da Sacretaria:
f) auxiliar o Presidente na elaboração do Relatório
anual;
g) assinar com o Presidente os diplomas dos sócios:
h) secretariar

a Mesa nas sessões da Assembléia Geral;

ij ^bstituir 0 29 Vice-Presidente em seus Impedimentos ou ausências.
Art. 50 - Ao 29 Secretário compete:
a) substituir o 19 Secretário
em seus impedimentos
ou ausências;
b} auxiliar o
Secretiirio .
no desempenho dos deveres
do seu cargo, enumerados
- j no artigo anterior.
Art. 51 - Ao 19 Tesoureiro compete
a) assinar, conjuntamente com o Presidente da So
ciedade, os cheques emitidos contra os estabeleci
mentos bancários, endossos, ordens de pagamento
balancetes, demonstrativos e documentos correla
tos, bem como visar as contas a pagar, antes de
serem apresentadas ao Presidente para que este
autorize o seu pagamento;
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b) providenciar no sentido de ser
a presteza possível, a arrecadaçao
admissão
cias devidas à Socieda_de em vir ude da ^tois®\
de sócios e da emissão de
prestetratamento hospitalar e a o^^^f^ilares'fém como
dos a sócios ou a doentes
outras
0 recebimento de cauções e de quaisquer o
quantias de que a Sociedade seja creaoia
qualquer rubrica;
bancários
c; mandar depositar em ^^^^^^p^tendo em cofre
as disponibilidades de Caix
atender aos
apenas o numerário i^dispen av
^
aprovados
pagamentos previstos paia caa
pelo Presidente;
escrituras de compra
dí assinar com o Presidente as
termos de respon¬
e venda de imóveis, contratos e
sabilidade;
1° Secretário, ou
c) assinar com o Presidente e o
dos sócios;
seus substitutos iegais, os diplomas
, Presidente qualquei
í' levar ao conhecimento
encontrar nos _serirregularidade que, porve
,j.gsouraria, sugerindo,
viços relacionados com
adoção julgar necesoutrossim, as medidas cuJ a
mesmos
sária ou conveniente a
serviços.
Art. 52 - Ao 2? Tesoureiro compete,
a) substituir o P? Tesoureiro
ou ausências;

em seus impedimentos

dl auxiliar o l^Tesourehn no
deveres, constantes da discí
artigo anterior.

, dos seus
contida no
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Art. 53 - Aos Vogais compete:
a) sindicar sobre a idoneidade dos candidatos a
sócio, conforme estabelece o § l*? do art. 8^, emitindo
parecer circunstanciado sobre o que houver apu
rado àquele respeito;
b) sindicar sobre a veracidade das comprovações de
que tratam as alíneas c, d, e e do artigo 2^;
c) auxiliar o Presidente da Sociedade no desemnenhn
dos deveres do seu cargo, sempre que isto^ lhes
for solicitado.
Art. 54
.. ,
■
atribuições conferidas nestp rn
pitulo aos diversos membros da Diretoria
Presidente desta, visando ao melhor atenriiirío^
i °
serviços e interesses sociais, criar novos encareos arlmf
mstrativos, os quais distribuirá, a seu exchisivn
entre os seus colegas de administração
““teno.

CAPÍTULO IV
Co?fiissão de Exame de Contas

iíSaüíSIB-...

com poe-se
e empos-

Art. 56
411
^ ^ Comissão de Exame de Contas, como órgão
fiscal da Sociedade, compete:

a,' examinar, no fim de cada trimestre a escrituração
da Sociedade e apurar a exatidão do saldo d®
Caixa apresentado pela Tesouraria, veriSndo
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feitas estão devidamente
também, se as despesas
^ administração
documentadas e se, ao
Qgjções estatutárias;
da casa não transgrediu disposicoes

b;. comumcr à Dlretorl., por
mê
exame a que se ^®^®’;f„r.,,„made, quaisquer esclasolicitar, na n^esma opoi
^g^tura surgidas ou,
recimentos sobre duvidas poiV|
^ Comissão
ainda, a adoção de Pio^^^f^Sdade;
julgue de interesse para a Sociea

c- apresentar à Assembleia (Jial O
,,to
conforme determina o ^^^9
as contas do
sobre 0 Balanço Geral da S^iedade e^^^
exercício anterior, aciescen
achar convenient
comentários e observações que acn
formular a respeito do assunto,
d; examinar imediatamente a escrituração
dade e o saldo de Caixa,
coletiva da Diretoria.

íe

ã’ò°?o'Í

Art. 57 - A Comissão
f qualquer tempo, exercer as
j. podendo r?coiiei
ridas na alínea a do artigo anto^^ij
Diretoria nao
o Conselho Deliberativo Q
P’'°^ÍÍÍalauer
atender a qualquer pedido d_e mí^^ificultar, por qualquei
olicitadas pelo referido oi'®®-!!’ 9
ovina, o desempenho da sua nu
,„.j de Con-

autoi'n3'tic9-"
Art. 58 - Os membros da DM^j^^^gj-derão
' motivo
, sem
que não poderão ser reeleitos Cumprir.
i^^Ate o mandato se deixarem de
Justificado, os deveres do seu caigo.

,
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TÍTULO IV
Das Eleições
Artigo 59 - até o dia 14 do mês de junho do último
ano do exercício dos órgãos dirigentes da Sociedade, o
>
Conselho Deliberativo organizará relações nominais dos
candidatos às eleições, pela forma abaixo :
I' para o Conselho Deliberativo - com 40 nomes sob
a designaçao de EFETIVOS e 20 nomes sob a
designaçao de SUPLENTES.
^
^ CjDmissão de Exame de Contas - com
^ designação de EFETIVOS e 3 nomes
sob a designaçao de SUPLENTES
j mencionadas
- .
- beste artigo só poClerão Llef
cidas as
masculino, obedenimo 2^ frín?H ® .^i^^istantes do art. 31, contando no míe qué facam^r,nrf^*^â^®’ em pleno gozo dos seus direitos
anos ^
da matricula social há mais de três
§ 29 - Nenhum
figurarem em qualquer
uma das relações a
a que alude este artigo poderá constar
na outra.

selho Mb“o'®oonfc?mrSsp?e'‘a ^aita?
38, permanecerão na Secretaria ^da SoSSart
dias, à disposição dos associados que deseien^^^
e não poderão ser alteradas ou substituídas saívo”nTca?o
de falecimento, antes da eleição, de algum dos sóoíns aue
as integrarem. Verificada essa hipótesf, o Conselho Deli
berativo escolhera, a seguir, o nome de outro associado a
fim de completar a relação desfalcada.
’
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Art 60 - Dentro do prazo de 5 dias a que faz menção
0 § 39 do artigo anterior, qualquer grupo de sócios de
número não inferior a 15, em pleno gozo dos seus direitos,
poderá entregar ao Presidente da Sociedade listas de
candidatos, organizadas de acordo com o artigo 59 e seus
§§ 19 e 29 que o referido grupo pretenda apresentar,
' sufrágios da Assembléia Geral,
também. aos
í 1° - As listas acima refeiâdas serão entregues em
triplicata, cumprindo ao Presidente
tantes, no mesmo ato, as respectivas tfmeuaa vias com^a
declaração, datada e assinada, de havei
, ^ g
primeiras, kstas, o Presidente
enviara deh‘™ d^e^S mas,
3a devidamente informadas, ao
assinando.
Deliberativo, o qual, por seu turno,
^os
as segundas vias e as devolvera, f
do
apresentantcs, constituindo a assmatuia do
.
Conselho a indicação de que os
Assembléia
aludidas relações poderão ser sufragados
Geral.
§29-0 Presidente do ^°”^Í^°^^nSS^figurar um
derá deixar de autenticar_ as list > - mesmas não saou mais candidatos inelegíveis ou ^e
artigo
tisfizerem inteiramente os leq
ao Presidente do
anterior. Em qualquer dos ‘L^®°V^^gy^despacho.
Conselho apresentar as razoes do seu aesp
rpfere este artigo também
, § 39 - As listas a que se
salvo se, antes
bao poderão ser alteradas ou s
algum dos sócios
das eleições, ocorrer o falecim
apresentantes indinelas incluídos, caso em que os
^ completar a
carão 0 nome de outro associado, a
i’elação desfalcada.
Art. 61 - Fica assegurado
as seguintes providências:

sigilo do voto. mediante
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I) Os votos serão colocados em sobrecartas uniformes,
rubricadas pelo Presidente da _Assembléia e que
terão externamente as designações: PARA O CONPARA A COMISSÃO
SELHO DELIBERATIVO

de exame de contas.
II') o eleitor procederá, em gabinete indevassável, à
colocação das listas de sua preferência nas respec
tivas sobrecartas e ao fechamento destas.
Art. 62 - A votação será feita pela seguinte forma:
a) o sócio será chamado a votar pela ordem das assinaturas exaradas no livro de presença;
b) uma vez conclamado, o sócio apresentará a prova
de sua identidade ao Presidente da Assembléia o

gablnete inSeSei:
'
“

^

“

c) ao voltar do mencionado gabinete, o sócio mosas duas sobrecartas, a fim de
ram
mesmas que lhe fo¬
ram entiegues, e, a seguir, as introduzirá nas urnas.
Art. 63
sembléia nomem á dpí£ ^ votaçao, o Presidente da Asna?n nup
presentes, dois escrutinadores,
noderá^ sL- fiscaltíídp
dos votos, tarefa que
tantes
fiscalizada pelos candidatos ou seus represen-

§ 10 - Sei ao consideradas nulas as listas que conti
verem nomes riscados ou em discordância com as relações
autenticadas pela forma estabelecida nestes Estatutos.
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i

§ 2° - Ainda Que o número das p^^’^|uperior ao dos
nas urnas pelos escrutinadores
^«âtdos
^otantes, este fato, por si
^ dos votos apurado
jea^^izada, a não ser que o uumero Q ^
eleitoral
Uiais assegure, pela mesma
^uia das listas sufragadas.
§ 39 - Quando o número f^Llge^revista
^gta^que
dos votantes, segundo a
vencedora J -j-entes,
J^terior, só poderá ser pr.oclumada
o
^°^ver obtido sobre a mais
a i"^^%feitores.
J vantagem de, pelo uienos, um ^
^
eleitore
de sufrágios que tiver excea
s 2<? deste ariig^
"in f-

- Verificado o
Assembléia P^°^fgdade
^ l°So
°
o presidente da . ^.g^uCn^^^^dade do ato eleitoral,
gj^bléia, due s r
gajj^^ucará verbalmente outi^
proceder a ”°Tenticadas
dentro de 3 dias. a f j^g^^as as liata| ^utegal será
Pa^^^al só poderão ser sufiag
convoca^^ ^sa.
0 pleito anulado. A /ef^ida
^
„nprei
^^Petida através de editais pubbca

^a“?â"'l”5aVrarte

^ § 59 - Em caso de ^*^Çgg^'em "
há^?L^. lista cujos ii^lf?^f,fa^sóclal.
mais tempo da matricula
i.do que
% ieits. por
üm ri ®- eleição P° maioria de votos.
rp^J,maçao, desde que a A^®”
solva proceder desta forma.
esidente da Assem~
blpi

- Concluída a apuru|u°^^°do e, ^ ®®?^dás^^£tas
proclamará o respectivo resm ^^ggrantes cia
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TÍTULO V
Do Patrimônio
Art. 65-0 Patrimônio da Sociedade é constituído pelo
edifício do Hospital e outros imóveis, pela Granja e suas
dependências localizadas_no Município de Gravatai, apóli
ces da divida pública, açoes de sociedades anônimas, e tí
tulos de crédito em geral, veículos, semoventes, móveis,
aparelhos e material cirúrgico, roupas, alfaias e outros
bens que possui ou venha a possuir.
^ ^ ~ ^
Stolo®”"'

apurado em cada pxpi'f’íf*in vin
será levado à conta do Pa-

OU
^5° ^^®^i’^buírá lucros, bonificações
s5d nen&«
mantenedores ou associados,
soo
nenhuma fn
foi "^'“^entes,
ma ou pretexto.

ao Patrimôni(?Snrí?7?'^ ou títulos de crédito pertencentes
oLrSfou daSnl
vendidos, permutados,
torização do Conselho SlibSwo ^"íonf
préyia_aualínea k do artigo 32.
conforme dispoe a
Art. 67
gue de interesse
a^S??fedade.^mSiUTe°pi4\?a''l^^^^^
rizaçao do Conselho Deliberativo.
pievia auio

Art. 68 - Será mantida rigorosamente em dia e em
ordem, de acordo com as normas fixadas em regulamento
a escrituração do livro destinado ao arrolamento dos di
versos bens que constituem o Patrimônio Social
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título VI
Dos Regulaifientos
Art. 69 - Destes
necessários para a ma
tos Regulamentos quantos sejam
e a perfeita
^utenção da ordem interna ^a Someaa
aplicação dos dispositivos estatutaiios.
Art. 70 - Os Regulamentos,
Uiretoria, com a colabora.çao e P
artigo 32, ser^ao
Ueliberativo, nos termos da ^Jinea .
gócios, doentes
obrigatoriamente observados poi
nuaisauer outras pes
particulares, médicos, funcionários e q jj ^^^1 ou demais
soas que se encontrem no recinto üo nu i
Oependências da instituição.

Título vii
Da Identidade
Art. 71 - Todos os sócios deverâopo®«^^|_“Sn|
^^entidade adotada e foi*i\®^^^,tinulada para isto na tabela
.Pagamento da importância
preços para a admissão de socios.
. § único - A cédula de
pO 5 anos, findo o qual e obrigapA^a os sócios até 15 anos de
^nla dar-se-á de 3 em 3 anos.

é válida pela
a sua substituição,
da
^ substituição d-'

Art. 72 - A cédula de
%^da matrícula, cateprofissão, número do regí
sócio, assim con
data de admissão e assmatui^
^ ^ assinatura
Qp^^ata do término de validade da
Presidente da Sociedade.
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Art. 73 - A falta da cédula de identidade implica na
suspensão de todos os direitos do sócio, os quais ser-llie-ão
restituídos no momento em que o interessado se munir
do referido documento e com ele se apresentar a quem
de direito.
§ único - Em casos urgentes, a critério da Diretoria,
0 associado poderá baixar ao Hospital sem a apresentação
da cédula de identidade, desde que prove, por qualquer
outro meio hábil, a sua qualidade de sócio, ficando, po
rém, obrigado a apresentar a dita cédula logo que lhe
for possível.
TÍTULO VIII
Disposições Gerais
I ^seguinte.
ano_ social começa a 1? de julho e termina
a 30 de ]unho
Art. 75
- Os membros da Sociedade não respondem
subsidianamente pelas obrigações sociais.
Art. 76 - A Sociedade durará por tempo indeterminado,
mas, não podendo arrogar-se a perpetuidade, será dissol
vida quando motivos ou circunstâncias de ordem superior
determinem a sua extinção.
Art. 77 - Reconhecida que seja a impossibilidade de
manter por mais tempo a Sociedade, caberá à Diretoria
propor a dissolução dela. Acompanhada de ampla justi
ficação será a respectiva proposta encaminhada pela Di
retoria ao Conselho Deliberativo. Se este órgão, depois
de estudar devidamente o assunto, aprovar a referida pro
posição, 0 Presidente da Sociedade convocará uma assem
bléia geral extraordinária, para que seja resolvido, em
caráter definitivo, se a entidade deve ou não ser extinta.
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§ único.Se ficar decidida a dissolução da Sociedade,
^ niesma assembléia deliberará
. também sobre o destino
ser dado ao patrimônio social.

^
78 - OSem
titulos
® serão emitidos
numeio, valor e p
íixados pelo Conselho Deliberativo.

de cl.ss^Ae

Art. 79 - Estes Estatutos enti^rao^em_vigorJogo^
sua aprovação pelo
Que lhe forem
'^ogadas todas as disposições anteriores q
contrárias.
a

Título ix
Disposição Transitória
Conde
80 - Os atuais 9^S^°VnSfssão^ de Exame
CnÍP Deliberativo, Diretoria e
julho de 1974Contas - completarão os seus "landatos em ^
j^avidas
consonânda com as alterações estatui
^ aceitas.
— 0—

em- reunião do
ês de maio de
Estatutos
^o mês
U^jfs^elho Deliberativo aos quinze dias
novecentos e setenta e dois.
—0—

reforma:
ela borou a t Costa
Dr p Comissão que emitiu
De Lorenzi
e
da Silva Matos.-.Dr. Jaróa
● ^otnijigos A. da Costa Marqv.es.
; T eixeira Rodrigues
^^■esíde7iíe da Sociedade - Sr. José 47

RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS
APROVADAS EM DIVERSAS ÉPOCAS;

- 23 de janeiro de 1859
Assembléia Geral - sendo então protetor da Socie
dade S. M. El-Rei 0 Muito Alto e Poderoso Senhor
D. Fernando
- 14 de dezembro de 1876
Ato nP 81 do Exmo. Presidente da Provincia de São
Pedro do Rio Grande do Sul no Império do Brasil,
Ass. Conselheiro Tristão de Alencar Araripe
Assembléia Geral
- 31 de dezembro de 1893
- 11 e 25 de outubro de 1908
- 28 de maio de 1911
- 25 de janeiro de 1920
- 30 de março de 1924
- 26 de janeiro de 1930
- 18 de maio de 1930
- 8 de março de 1931
- 21 de janeiro de 1934
- 12 de abril de 1936
- 6 de novembro de 1938
- 12 de julho de 1953
- 13 de novembro de 1953
Conselho Deliberativo
~ 11 de junho de 1963
- 11 de junho de 1966
- 15 de maio de 1972
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Estado do Rio Grande do Sul —

Comarca de Porto Alegre

Poder Judiciário
CARTÓRIO DO

registro especial

Pessoas Jurídicas e Títulos e

Documentos)
Conjunto 17 —

Rua Gen. Andrade de Neves, 90 —
Fone 24-65-86
CERTIDÃO
MEDEIROS PEREmA,
O Bacharel JOSÉ AUGUSTO
T„,.írlipas e
Oficial do Registro Especial
Porto Alegre.
6 Documentos), na sede
gul CERTIFICA,
Capital do Estado do Rio
„ l„i’e por lhe ser
hsando da faculdade que lhe
38 sob número
i^erbalmente pedido que nesta data, ,
de Pessoas
de ordem 6.664, no livro A n? 10 de «eg
gstatutarias
Jurídicas”, foram registradas as a ^rneFICÉNCIA D_B
da “SOCIEDADE PORTUGUESA DE
conformiPORTO ALEGRE”, com sede n.®f^„ali^ada em 15 °5.1972
dade com ata de assembléia geial
j
Estado do dia
e respectiva publicação no
foram apresentados
01 do corrente mês. Para este
ficam neste
os documentos exigidos por leU d
j-gíerida entidade
arquivados. CERTIFICA mais: que
n^.fgog, pela msudquiriu personalidade Jurídica ® ,
gg no livro 2A de
OóÇão a fls. 24, sob número de oiu r j-giigiosos, morais.
Inscrição de associações para
simples recreio ,
^lontificos, artísticos, políticos ou de^simp^
^
alterações posteriores trazidas a
fggi,
de 1924, 02 de Junho de l^?®’, jggg i4 de novem12 de fevereiro de 1934, 25 de abnl u
setembro de
1938, 13 de novembro de 1
^ verdade do que
e 17 dé Janeiro de 1968. O
o Suboficial:
& íé. Porto Alegre, 23 de março de
rton Corrêa Soares.
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