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ESTATUTOS
_ DO —

REAL HOSPITAL PORTUGUÊS
DE BENEFICÊNCIA EM
PERNAMBUCO
(Aprovados em Assembléia Geral de 14
de Outubro de 1951, com a modificação
da Assembléia Geral de 30 de março de 1952)

✩

KEKiXFE — 1952

Estatutos do Real Hospital Português de
Beneficência de Pernambuco

CAPITULO I
Denominação Séde e fins da Instituição
Denomina-Se REAL HOSPI
Art.’ !.●>
TAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA DE
PERNAMBUCO, a associação, fundada pelo
Benemérito Dr. José Soares de Almeida de
Lima Bastos, que instalou o Hospital Portu
guês, nesta cidade, no dia 16 de Setembro
de 1855 que, posteriormente, incorporou a
Associação Portuguesa de Beneficência em
Pernambuco, após a fusão
desta
com a
Sociedade Beneficente Monte Pio Português,
fundada pelo Benemérito Dr. José Henrique
Ferreira e foi autorizada a funcionar como
Associação entre estrangeiros, por despacho
ministerial publicado no Diário Oficial de 22
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de Agosto de 1949 e, assim, registrada nos ter
mos do Decreto-lei n.» 383 de 1938, feita a res
pectiva anotação sob o n." 49, a folhas 25 do
Livro competente, do Departamento do Inte
rior e da Justiça.
§ Ünico — A Associação, assim denomina
da, poderá ser referida nestes Estatutos simplesmente por: «Hospital», «Instituição» ou «As
sociação».
Art. 2.'' _ A sua duração é por tempo in
determinado.
Art. 3.»
— A sua séde e domicílio jurídico
é nesta cidade do Recife, Capital do Estado de
Pernambuco, Brasil, à Avenida Portugal n.“ 163
Art.« 4.» — A Associação tem por fim:
manter estabelecimentos próprios pa
ra hospitalização, quando absolutamente in
dispensável, dos seus associados e dos portu
gueses pobres de ambos os sexos, que não te
nham recursos de assistência de qualquer ori
gem, e, tanto uns como outros, não sejam por
tadores de doenças crônicas, incuráveis, contagiosEis ou mentais;
b) — proporcionar-lhes
tratamentos
em
ambulatórios,
.
para as doenças que não exigirem
ráveisospitahzaçao e não sejam crônicas, incu
j ou contagiosas;
c)
medida das suas
fehiirn ^
núbliofl«i

° °°vêrno do Estado e Precasos de calamidades

Sòr

SnevTs. com o estran— 2
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á) — Ter nas suas enfermarias de Caridade,
para tratamento de doengas que, normalmente,
não exijam mais de 30 dias de hospitalização,
três leitos à disposição do Estado de Pernam-buco e outros tantos da Prefeitura Municipal
do Recife, enquanto dispensarem ao Real Hos
pital Português de Beneficência em Pernam
buco, os favores legais concedidos às Institui
ções Beneficientes.
Art.° 5.° — A Associação não é de fins eco
nômicos, nem o seu patrimônio pode ser par
tilhado entre os sócios, no caso de dissolução,
pois o acervo de bens, de propriedade plena,
líquido de encargos), reverterá em benefício das
Associações de Caridade existentes neste Es
tado, de conformidade com o que fôr delibera
do pela Assembléia Geral que tiver decretado
a dissolução e liquidação.
§ 1.» — Os usufrutos e instituições fideicomissárias terão a aplicação que constar dos
respectivos títulos.
§ 2." — Poderá o Hospital receber em suas
enfermarias doentes, não sócios, de qualquer
sexo, idade ou nacionalidade, mediante as con
dições estipuladas nas tabelas anexas ao seu
Regulamento Interno, que estiverem em vigor
à data da admissão, ou das alterações de ca
ráter geral que vierem a sofrer no período do
seu internamento, com o fim de obter meios
de poder fazer face às despesas resultantes da
beneficência praticada pela Instituição e para
as quais não bastam os rendimentos do seu
patrimônio.
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CAPÍTULO n
SECÇAO la.
Dos sócios e sua admisião
Alt. 6." — São sócios do Real Hospital Por
tuguês de Beneficência em Pernambuco, todos
os atualmente inscritos e que não tiverem si
do eliminados do respectivo quadro, e Os que.
de futuro, vierem a ser admitidos.
Art." T." — Para ser admitido como Sócio
da Associação é necessário que o pretendente:
a)
tenha ocupação honesta e bom pro
cedimento moral;
b)
não se haja mostrado infenso à Ins¬
tituição;
c)
esteja com a sua situação de es
trangeiro, com residência permanente no Bra
sil, devidamente legalizada;
d) —
não tenha sido excluído da Associação;
e) —não tenha dado à
ou,

mesma prejuízos

rpeii^ Ünico
A Junta Administrativa pode
recusar a admissão de qualquer pretendente

âeS.e'iãt

a*

Art.“ 8.°
. — Os sócios podem ser admitidos
nas seguintes categorias:
— 4
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Remidos, Bemfeitores, Beneméritos, Pro
tetores e Grandes Protetores, pagando a jóia
que estiver fixada, para a respectiva categoria,
na Tabela Anexa ao Regulamento Interno, no
momento da sua admissão, desde que sejam
portuguêses natos ou naturalizados.
§ l.“ — Os pretendentes a sócios de qual
quer outra nacionalidade, exceto a brasileira,
enquanto não forem modificadas ou revogadas
aa disposições do artigo 5.° combinadas com
as do art.“ 6.° do Decreto-Lei n.° 383, de 18 da
Abril de 1938, só poderão ser admitidos nas
categorias de Beneméritos, Protetores e Grandes-Protetores, cujas jóias também constarão
da referida Tabela.
§ 2.° ■— Os sócios remidos poderão efetuai
o pagamento da respectiva jóia em prestações,
sendo: a primeira de 2 quintos, no momento da
admissão, e os 3 quintos restantes em cinco
prestações mensais seguidas, desde que assim
o declarem no pedido de admissão e o respecti
vo abonador declare responsabilizar-se pelo
pagamento das ditas prestações, nos dez dias
imediatos ao vencimento delas, sob pena de ser
suspenso dos seus direitos sociais, enquanto as
não satisfizer, e o candidato ser excluído, sem
direito a qualquer reembolso pelo que já tiver
pago.
§ 3.’ — Os sócios Benfeitores poderão efe
tuar o pagamento da jóia em três prestações,
sendo: a primeira correspondente a cincoenta
por cento, e duas de vinte e cinco por cento
dentro dos primeiros noventa dias seguintes à
_ 6 —

Bua admissão, sob pena de, apenas, g'ozaren3
dos direitos conferidos aos sócios remidos atá
ao integral pagamento.
§
Os sócios das demais categorias
pagarão a jóia de uma só vez, no momento da
sua admissão.
'Tabela a que se refere o ar
tigo 8.“ podená ser revista ou alterada, a critéterio da Junta Administrativa, que submeterá
a sua deliberação, de caráter provisório à primeira_ Assembléia Geral, mas sem que a deli
beração desta importe em restituição, aos admitidos, de qualquer excesso.
Art.” 10.°
.
^ ^
Os sócjos de qualquer categoria poderão ser elevados a categoria superiores, pagando a diferença de jóia de uma só
vez, ou, quando tendo feito donativos OU
serviços relevantes à Instituição, a
Junta Administrativa delibere galardoá-los com
que terá o caráter de
pro^ria enquanto não fôr confirmada pela
primeira Assembléia Geral.
mularSn
Pretendentes a sócios forao
escrito, o seu pedido de admissão
ao Provedor, no qual indicarão:
de oue
P°r extenso e aqueles
crante®
.'=°rnercialmente, se fôrem comer
ciantes com firma individual;
2.° — a idade, filiação residência e a do
seus pais ou mais
proximos parentes, na falta
dêles, indicando
a cidade, rua e número;
3.° —
o número da sua carteira de identi— 6 —
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dade e do registro de estrangeiros, com residência permanente no Brasil;
4.° — a sua profissão, lugair em que a
exercerem e qual o Instituto de Aposentadoria
e Pensões a que estejam filiados;
5.“ — a declaração de seu estado de saú-de; se padecem de doença crônica ou incu
rável 6 a de se submeterem aos exames que
fôrem necessários para averiguação, pagando
a Importância que no Regulamento Interno es
tiver fixada para tais exames, sem direito a
reembolso no caso de não serem admitidos;
6.» — a categoria em que desejam ser ins
critos, forma de pagamento da respectiva jóia
nos termos dos §§ 2.' e 3.' do artigo 8»;
7.° — compromisso formal de respeitarem
os Estatutos e Reg;ulamento Interno e de acata
rem as determinações da Provedoria, ou Mor
domo da semana, sem discussões azedas ou
escandalosas, podendo reclamar contra elas
por escrito, à Junta Administrativa;
8.° — reconhecerem que a Instituição é de
fins meramente filantrópicos e não de fins eco
nômicos, obrigando-se a prestar-lhe gratuita
mente os serviços resultantes de cargos para
que fôrem eleitos.
§ 1:” — Se os pretendentes fôrem menores
púberes,. só poderão formular a petição de ad
missão se os seus pais ou mães (no exercíciq
da tutela legal) ou seus tutores dativos, assina
rem declaração de autorizarem o menor a fa-

< jf‘

zê-la, salvo quando residentes no Brasil, e êles
vivam do seu trabalho.

■à

§ 2-'’
Os sócios, no gôzo de seus direitos,
podem formular petição de admissão em nome
de seus filhos, de idade inferior a 16 anos, que
nao sejam brasileiros, com a declaração de
no, caso de internamento, quando menores de
14 anos, terem sempre um acompanhante que
i

terao^^ ^

'«I

fixada no Regulamento In-

§ 3.'>
1.
fôrem analfabetos poderã;
aer propostos por um sócio, no pleno gôzo dos
seus direitos sociais , e que se responsabilise
pelo pagamento da
respectiva jóia e despesas
de exames
a que se refere o item 5.« do artigo H.'í

)

pretendentes maiores de 40 anos
esnecial^^° sujeitar-se ao pagamento da jóia
os
respectiva Tabela e
os ^abonadores declarem que se responsabilisam
panLdos ri

4’

e propostas serão acom-

I,

●teira de identidade^"^^'"'®’
Art.» 12.°
Provedor env iarf®'^®’^*^®

°

pectiva coS^de^noS

requerimento, o
^

uma das fotografias do pret°endeSr"‘'"‘'°
e, conso-

^te o parecer desta, que Teve ser® dado dentro de 10 dias, acompanhado dos exames v estibulares, poderá desde
logo recusar a admls.
— 8-—
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6ão, se não estiverem nas condições exigidas,
nem o pretendente nem o abonador ou propo
nente, ou submeter o caso à apreciação da
Junta Administrativa.
Art." 13.“
A admissão será comunicada,
imediatamente, ao pretendente por oficio pro
tocolado, que deverá comparecer à Secretaria
para efetuar o pagamento da jóia, o da cartei
ra de identdiade e diploma. A falta de comparecimento no prazo de 15 dias, salvo motivo
de ausência devidamente comprovado, impor-*
ta na desistência da pretensão, que só poderá
ser renovada mediante novos exames vestibu
lares e outro abonador.
SECÇÃO 2a.
Direitos Comuns a. todos os Sócios
Art.“ 14." — Os sócios somente entram no
gôzo pleno dos seus direitos sociais quando ti
verem pago, integralmente, a jóia correspon-;
dente à categoria em que fôrem inscritos. Aquêles que tiverem sido admitidos a pagá-la
em prestações, nos termos dos §§ 2." e 3." do
artigo 8.", apenas terão direito à assistência
hospitalar, nos termos do artigo 15.”, exceto os
do sexo feminino que só terão direito a ser in
ternados na Maternidade um ano depois da
Eua admissão, pagando a diferença entre a lo
tação das enfermarias a que tiverem direito,
e os preços fixados para as diárias dos quartos
do respectivo pavilhão. Antes dêsse prazo terão
9

de pagar as respectivas despesas Como se nao
fôssem sócios.
Art.° 15." — Os sócios receberão assistên
cia, quando doentes:
a) — por internamento ;nas
_ _ 'enfermarias
destinadas às respectivas categorias, com a as
sistência médica e de enfermagem pelos médicos e enfermeiros dos respectivos quadros
hospitalares, quando o exame feito por um
chefe de clínica declare que a hospitalização
e absolutamente necessária ao tratamento dêles e o tempo normalmente provável da hospi
talização;
_ b) — Nos. casos urgentes ou de acidentes,
nao se encontrando no Edifício médico que
proceda ao exame do doente, poderá a hospita
lizado ser feita, a título provisório, por ordem
do Provedorna sua falta, pelo Vice-Provedor.
e na feita dêste, pelo Mordomo da semana ou
pela Irma Superiora, ou funcionária que lhe
corresponda, se os serviços internos não estiwrem a cargo de Ordem Religiosa, nas enfermarias a que tiver direito, devendo a situação
eei devidamente regularizada no dia imediato.
com a apresentação da carteira
. de identidade,
diploma ou informação escrita a Secretaria de
eer sócio o internado.
c) — por tratamento nos ambulatórios;
° interstício de
não ZeS
^âmissão, antes do qual
nao poderão ser internados para casos opera^
tonos, ou tratamento
preparatório dêles, salvo
— 10
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os casos Bubitâneos e de acidentes, sendo pas
sível de suspensão aquele que dolosamente
ocultar o mal ou a moléstia de que é portador;
e) — serem dispensados do pagamento de
medicamentos, quando receitados pelos médiCOS do quadro clinico, dentro das tabelas-padrão, anexas ao Regulamento Interno, bem
como de taxa operatória por médicos do mes
mo quadro e de anestesias por clorofórmio ou
raquidianas.
§ Ünico — O Hospital não dá aos sócios,
anestesias gazosas, nem transfusões de sangue
a não ser quando sejam reconhecidamente po
bres, e não tiverem assistência de qualquer
outra origem, bem como tratamentos modernos de antibióticos já conhecidos ou que venham a aparecer.
Art.' le.” — Os sócios, não internados, gozarao do abatimento de 50% nos exames do
Laboratório, de Raios X e nas aplicações do
Instituto de Fisioterapia ou de outros que vie
rem a ser criados.
Art." 17." — Os sócids poderão ser tratados
ou operados por médicos estranhos ao quadro
hospitalar, não tendo a Instituição obrigação
de pagar a êles os respectivos honorários, nem
de fornecer os medicamentos por êles prescri
tos, fora da padronização constante do Regula
mento Interno, salvo, quanto aos medicamen
tos, determinação em contrário do -Provedor.
Art." 18." — São também direitos dos s^
cios de nacionalidade portuguêsa ou como tais
— 11
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nacionalizados, serem internados para hospitaizaçao em enfermarias de categoria superior
as que lhe são atribuídas por êstes Estatutos,
pagando a diferença das diárias constantes da
tabela em vigor ou das alterações que durante
o internamento fôrem feitas, em caráter de
ordem geral.
Art." 19.»
Fazerem parte e poderem reGerais; discutir os assuntos nelas ventilado,=■; votar e serem eleitos para
s cargos da Associaçao, quando .maiores de 21
aif^
direitos civis e sociais,
alfabetizados , e não exercerem cargos remu
nerados pela Instituição, nera lhes disserem
respeito, nem
a seus parentes ou sócios os assuntos que, nas
' mesmas , tenham de discutir;
dp
sócio.? de outra nacionalidasem
^
Assembléias Gerais,
voterem
™
discussões, nem
voterem ou serem vot ado? para os cargos so-

1

Seus^direftos
com miilhp

e

civis,

Pleno gôzo dos
quando casados
tenham filhas

lj

I
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SECÇÃO 3a.
Dos direitos

especiais des sócios
Art." 21.»
— Os sócios Remidos têm direito
a ser tratados,
, quando enfermos, nas enferma— 12 —
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^

A.

J

rias de S. Antônio, S. Egídio, Sta. Teresa, ou .
outras de igual categoria que venham a ser
criadas, independentemente de qualquer con
tribuição.
Art.° 22.° — Os sócios Bemfeitores têm direito:
a) — a ter os seus nomes inscritos no
quadro pertinente a esta categoria;
b) — ser
tratados, quando
enfermos,
nas enfermarias de S. Alfredo, SanfAna e San
ta Ismênia ou outras de -igual categoria que
venham a ser criadas independentemehte de
qualquer contribuição.
Art.° 23." ●— Os sócios Beneméritos têm direito:
ter os seus nomes inscritos no qua
a)
dro pertinente a esta categoria:
b) — a ser tratados, quando enfermos
nas enfermarias de Santo Albino e Santa Isabel ou outras de igual categoria que vierem a
ser criadas.
Art.° 24.° — Os
reito ;

sócios Protetores têm

di¬

a) — a ter os seus nomes inscritos no
quadro pertinente esta categoria;
b) — ser tratados quando enfermos nos
quartos dos Pavilhões Companhia de Alfredo
Alvares de Carvalho e N. Senhora de Fátima
ou de outros de igual categoria que vierem a
ser criados.
— 13 —

Art." 25.°
têm direito;

Os sócios Grandes Protetores

^
os seus nomes inscritos no
quadro pertinente a esta categoria;
b)
a ser tratados, quando enfermos nos
aposentos de N. S. de Fátima ou em outros Pavilhões de igual ou superior categoria
que vierem a ser criados.
SEOÇAO 4a.
Dos deveres dos sócios
_ Al t.» 26.° — São deveres comuns a todos os
socios:

dos Estatmo^f

2.°

Reclamar, mas sempre por escrito e
orno que existirá na enfermaria em que

^istL°n"
«ternados, contra as faltas de
^istencia e indelicadezas do pessoal ao servios noLÍ^®^”“’
fatos concretos e
nomerd
i-esPonaáveis e, possivelmente, os
nomes de pessoas que presenciaram os fatos;
as ifrescri^'1^^17^*^^'’ ‘l^^ndo

hospitalizados,

no’
Regulamento InterP^sso ratppf
quadro impresso patente nas enfermarias e nos quartos
onde estiverem internados;
4.° — Respeitar
as
determinações do Pro¬
— 14 —
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vedor, Vice-Provedor, Mordomo, da Superiora,
das Irmãs a quem estiver confiada a vigilân
cia dos serviços internos do Hospital, represen
tando, por escrito, à Junta Administrativa con
tra aquelas que julgarem lesivas dos seus direi
tos sociais;

J
I

5.» — Ao deixarem o internamento quando
o respectivo médico assistente lhes der a res
pectiva alta, terminada que seja a necessidade
do internamento, recebendo nos ambulatórios
os tratamentos complementares. Os sócios nes
tas condições terão que deixar o Hospital 48
horas depois de serem notificados pela Secre
taria para tal fim;
6.° — A subterem-se ao exame médico e a
apresentarem a sua carteira de identidade no
dia imediato a aquele em que ao Hospital fo
rem recolhidos por doença súbita, ou acidente,
não havendo no edificio médico que proceda
ao exame quando do recolhimento;
■I

7.“

A pagarem as despesas extraordiná
rias que fizerem consigo,
seus
visitantes e
acompanhantes, com rigorosa pontualidade se
manal ;
S." — A depositarem na Secretaria, como
adeantamento por conta de despesas extraor
dinárias, a importância correspondente a elas,
que fôr fixada pelo Provedor ou Vice-Provedor, na falta dêle, bem como a reintegrá-la,
quando deduzida dos gastos extraordináiãos se
manais. Os sócios poderão dar fiador a ela

'i
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desde que seja iôneo e a fiança prestada de
conformidade com a Lei;
9.' — A desempenharem cc.m zêlo e ativi
dade os cargos para que fôrem eleitos, só po
dendo ser excusados de servi-los no caso de
reeleição, ou quando justificados motivos os
impeçam de tal desempenho;
10.'
A acatarem as deliberações da As
sembléia Geral, quando devidamente convocadas e
_
contrai-iarem disposições expressas
dos Estatutos, caso em que, com mais 20 sócios,
poüerao pedir que a Mesa faça nova convoca
ção da Assembléia e esta mantenha, por maio
ria de dois terços, a deliberação tomada;
ll."
~
obedecerem às prescrições do Regru amento Interno no que respeita a visitas,
saídas do Hospital, reunião com outros doen
tes, comportamento dentro
das enfermarias
comuns ou quaitos isolados;
4

f

apreciarem os atos da Jun® '^'^'"ais Poderes da Insti
tuição por meio da Imprensa, Rádio ou qualquer outra forma de publicidade, nem, tão
pouco promoverem
o seu descrédito;
13.»
saa
fornecerem dolosamente falcandidatos que
confiad^;’
14.»

sindicâncias que lhes fôrem

rp"s,s/.r“● — 16 —
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15'.'’ — Não manterem discussões sôbre as
suntos políticos e religiosos;
16." — A comunicarem à Secretaria, por
carta protocolada ou registrada, a sua ausên
cia do Recife e o lugar para onde lhe dever ser
feitos quaisquer avisos ou convocações.
SECÇÃO 5a.
Das penalidades
Art." 27." — Aos sócios podem sor impostas .
as seguintes penalidades: advertência, censura,
suspensão dos direitos e eliminação.
Art." 28." — A pena de advertência é im¬
posta pelo Provedor, por escrito, no caso de
transgressão dos nos. 1.’, 2.", 3.", 4.", 5.", 6.°, 7.°,
8.", 11.", 14." e 15.» do art.» 26.
Art." 29." — Ag penas de suspensão serão
aplicadas pelo Provedor sempre que, advertidos,
reincidirem nos .motivos que determinaram a
advertência e especificadamente nos casos dos
n"s. 1.", 4.", 5.", 6.", 7.», 8.", 11.», 14.» e 15.», e sem
reincidência, no caso do n. 16.» do art.» 26.
Da pena de suspensão dos direitoa sociais
por mais de trinta dias, cabe recurso, sem efei
to suspensivo, para a Junta Administrativa.
Art.» 30.» — As penas de suspensão não ex¬
cederão de .seis meses.
Art." 31."
A eliminação será imposta pe
la Junta Administrativa sôbre proposta do Pro
vedor, nos casos de reincidência em pena de
suspensão, e sem reincidência nos que atingi— 17 —

rem tal gravidade que o sócio seja considera
do nocivo à Instituigão, nomeadamente nos ca
sos ns. 12 e 13.
Da pena imposta cabe recurso, com efeito
suspensivo para a Assembléia Geral, ficando
porém, o sócio suspenso dos seus direitos até
que ela decida o recurso, mesmo que o período
da suspensão exceda de seis meses.
SECÇAO 6a.
Dos amigos do Hospital
Art.» 32.“
..
Todos 03 brasileiros que eram
socios do Real Hospital Português de Beneficencia a data da publicação do Decreto-Lei n.“
. de 1938, e que ficaram excluídos dos seus
sociais, conforme a deliberação da AsExtraordinária de 11 de Seembio de 1938, se pretenderem tratar-se, quanestabelecimentos de internamento e ambulatórios da Associação, observaaas as disposições dos art°s. 15.«, 16.° 17." e xo. t
Obrigados a fazer os adiantamentos por
nrirem „
exigidas dos sócios e a cum
teríT^..^t
*to Regulamento Innham
gozando os direitos que ti-

S'ir,sr.“fr’f~

ser im
posta a pena de suspensão peMeSr ãs regalias concedidas pelo artigo'anterfor
— 18 —

Art,” 34.° — A tôdas as pessoas que, poí
atos de benemerência ou serviços relevantes â
Xnstituição mereçam ser galardoados, como ma*
nifestação do seu reconhecimento, poderá a
Assembléia Geral, sôbre proposta da Junta
Administrativa, conceder aumento de regalias,
nos termos do art.° 10.°, se algumas já tiverem;
ou, caso contrário, inscrevê-los nesta categoria
com as regalias que tiver por conveniente,
enfermeiros
Art.° 35.° — Aos médicos e
que, pela sua assiduidade, filantropia e amor
pela Instituição, tiverem contribuído para o seu
engrandecimento e bom
conceito, poderá a
Junta Administrativa conceder as regalias in^
rentes aos sócios, independentemente de qual*
quer jóia ou contribuição, assim como o des
conto, que julgar merecido, no caso de interna-i
mento de seus ascendentes, cônjuges ou des
cendentes, para tratamento de doenças que
exijam a hospitalização.
CAPITULO III
Dos corpos sociais
Art.° 36.° — Os Corpos Sociais são: A Mesa
da Assembléia Geral; a Junta Administrativa
e a Comissão de Contas.
SEOÇAO la
Da Assembléia Gorai
Axt.° 37.° — A Assembléia Geral é a reu
nião de todos os sócios no pleno gôzo dos seus
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1

direitos civis e sociais, maiores de 21 anos, alfabetisados e portuguêses natos ou naturaliza
dos, que não desempenhem funções remunera
das pela Instituição, e estejam na cidade do
Recife, no dia da sua reunião ou, se ausentes,
se fizerem representar por outro sócio que tb
ver direito a fazer parte dela e não pertença
à Junta Administrativa ou Comissão de Con
tas, por meio de carta em que, expressamente,
lhe confira poderes para tanto. Na Assembléia
Geral, quando formada pelo número de sócios
indispensável ao respectivo quorum, de confor' midade com os
i
presentes Estatutos e com a
Lei, reside o poder supremo da Associação.
Art° 38.» — Ae reuniões da Assembléia Gerai amde-m-se em ordinárias e extraordinárias.
Às Assembléias Gerai® ordinárias têm por fim
deliberar sobre Os assuntos indicados no art.'’
39; e as
extraordinárias sôbre aquêles para
que forem expressamente convocadas.
ArtJ 39.*’ — No último do.ming-o do mê® de
Novembro de cada biênio e no último domingo
do mes de Janeiro posterior ao término do biê
nio, reumr-sc-á a Assembléia Geral Ordinária.
No mes de Novembro, a reunião tem por
^
dos sócios que hão-de
campoi os corpos sociais no biênio que vai ségruir-se, sem que possa ooupai'-se de qualquer
outro assunto;
no mês de Janeiro, do biênio
em
P
apreciar o relatório
e contas da Junta Administrativa cessante, Parecer da Comissão de Contas e outros assuntos
que constem da convocação.
—20
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§ tinico — Quando houver impossibilidade
absoluta de sua reunião nos domingos aqui de
signados, poderão as convocações ser feitas pa
ra os domingos do mês de Dezembro no caso
de eleições, ou até ao 2.° do mês de Março, no
caso de relatório e prestação de contas.
Art.'' 40.'' — Nas Assembléias Gerais ordi
nárias poderá tratar-se de qualquer assunto de
interêsse da Instituição, além dos que já estão
determinados no art." 39, nas Assembléias Ge
rais extraordinárias, porém, só poderá^ tratarse do assunto que motivou a convocação.
§ Ünico — Quando em uma sessão não pu
derem concluir-se os trabalhos que motivaram
a sua convocação, podená ela ser adiada para
até oito dias depois, funcionando, então, inde
pendente de novos anúncios.
constituída a
Art.° 41.° — Considerar-se-á
Assembléia Geral e, como tal, habilitada para
decidir todos os assuntos de sua competência,
logo que estiverem presentes no dia, hora e
lugar da convocação, 50 sócios, inclusive mem
bros da Junta, ou no mínimo 30 sócios, uma
hora depois da marcada.
Art.° 42.° — A Assembléia Geral extraoi-dinária reune-se por solicitação ou convocação,
da Mesa da Assembléia Geral, da Comissão de
Contas, do Provedor, por si ou pela Junta Ad
ministrativa, ou por 20 sócios nas condições do
artigo 37. No pedido será indicado, com preci
são, o assunto a ser apreciado. O pedido dos
sócios será apresentado na Secretaria a qual
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fornecerá ao primeiro sig-natário dêlé uma nota do dia e hora em que deu entrada e o obje
to da convocação.
§ 1.'

9 .P''0''edor, vendo que o requeri
mento dos sócios satisfaz às condições exigidas
convocara extraordinariamente a “Junta Ad
ministrativa” para deliberar sôbre êle.
§ 2.* _ Se a reunião da Assembléia Geral
Ordmaria tiver de realizar-se dentro dos 30
di^ posteriores, à data do requerimento, poderá
a Junta deliberar que o assunto seja submetido
a apreciação da mesma fazendo dêle menção
nos respectivos avisos de convocação.
§ 3."
_
- -- Se a convocação não fôr feita no
prazo de 15 dias, depois da entrada do pedido
Secretaria, poderão os mesmos
ranSn
correndo as despesas da convo¬
cação por conta da Associação.
§ 4.“

bléia r»,. 1
reunir validamente a Assemnecess?,f
extraordinária, assim convocada, é
senteTil?
° número de sócios pieQuereram
daqueles que re¬
querei am a convocação.

S6b„
.
sembléik ^Geral ^'eliíf

vedado à As-

^ens-patrSU^r—3-^e^partnha dos
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SEOÇÃO 2a.
Do processo eleitoral
Art.» 45." — Nas Assembléias que tiverem
de proceder à eleição dos corpos sociais, a Mesa
será a mesma, acrescida de dois vogais escrutinadores, eleitos por aclamação, entre os pre
sentes, por proposta do Presidente da Mesa da
Assembléia Geral.
Art.° 46.'' — Aberta a Sessão, lida e apro
vada a acta da Assembléia anterior, e depois
do expediente, procedei-se-á a eleição da Mesa
da Assembléia Geral, Junta Administrativa e
Comissão de Contas, para o biênio seguinte, de
pois de feita a eleição dos eãcrutinadores, pelo
modo indicado no art." 45.". O Presidente da Mesa manda
Art.» 47.»
rá proceder à chamada, pelo Livro de Presen
ça dos sócios presentes e representados e, á
maneira que fôrem acudindo à chamada, ass'inarão os seus nomes e os dos sócios, que repre
sentarem, no caderno eleitoral, em mão do 2.»
urSecretário. Feito isto, irão depositando nas
nas as suas respectivas cédulas, sendo, urna,
contendo 4 nomes para a Mesa da Assembléia
Geral, indicando os cargos de Presidente, VicePresidente e Secretários e dois para substitu
tos, outra com 6 nomes para a Comissão de
Contas, sendo 3 efetivos e 3 substitutos; e ou
tra para membros efetivos da Junta Adminis
trativa, contendo 33 nomes, sem designação de
2-3 —

cargos 6 outra com 26 nomes para Mordomos
Suplentes.
§ tinico — As listas serão impressas, datilogi'afadas, mimiografadas ou manuscritas, cm
papel branco, sem qualquer sinal exterior que
as denuncie, e metidas em envelopes que con
terão os eeguintes dizeres impressos: «Mesa
da Assembléia Geral e Comissão de Contas»,
●— «Junta Administrativa», tendo as dimensões
de 15 por 20 centímetros.
Art.» 48.0 — Dez minutos depois de concluí
da a primeira chamada, proceder-se-á à chama
da dos constantes do Livro de Presença, que
nao compareceram para votar; e, concluída a
segunda chamada, o Presidente da Mesa, con
vidará a votar qualquer sócio presente, que a
ela nao tenha_ respondido. Se ninguém compa
recer, mandará encerrar a votação, fazendo o l.'
ec^tário a contagem das descargas no Livro
e Presença e o 2.» Secretário enceri-ar.á o seu
caderno com a indicação do número de assinatucM que o mesmo contiver,- declaração que
^ra assinada

por

êle

e

pelo Presidente

da

j
■Axt.'' 49.''
Em seguida, o. Presidente mandara abrir as urnas e contar o número de so
da
mesmas se contiverem, manclTmav^
clamai a 0,3 eleitos. escrutínio, findo o qual pro¬
de
vo Tuan^

escrutínio em que o número
dos votantes é nulo, salnumero de cédulas excedentes não
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puder influir no resultado geral da eleição. As
cédulas e,m branco, não serão contadas;^ e naa
que contiverem nomes de pessoas que não pos
sam ser eleitas, somente se apurarão os votos
dos elegíveis, calculando-se a maioria sôbre as
cédulas validas,
Art.» 51." — Se depois de proclamados os
eleitos para os cargos efetivos, algum deles re
nunciar ao cargo, será chamado a preenchê-lo
o mais votado dos Suplentes e, em igualdade
de votos, o de mais elevada categoria social e,
no caso de igualdade, o .mais antigo na Institui
ção.
SECÇAO 3a.
Ba Mesa da Assembléia Geral
Art." 52. — A Mesa da Assembléia Geral
2 substitucompõe-se de 4 membros efetivos e
tos, eleitos na forma do artigo 47.
Art.°- 53.'' — Pertence ao Presidente da Me
sa da Assembléia Geral, co.m voto de desempate:
1.» — abrir as sessões, quando pelo livro
nede presença se verificar existir o quorum
cessário para ela poder funcionar legalrnente,
assim como suspender e encerrar as sessões;
2.0 — mandar ler a Ata da Assembléia^ Ge
ral anterior pondo-a em discussão e votaçao e,
uma vez aprovada, assinar a mesma com os
Secretários;
ex3.0 — mandar ler pelo l.o Secretário o
pediente e, feito isso, o aviso convocatono da
Assembléia, pondo-o em discussão;
— 26

é.» —● dirigir os trabalhos da Assembléia
evitando que as discussões sejam feitas em
termos impróprios e descortêses, podendo ex
pulsar dela o sócio que, depois de por êle ad
vertido, persistir em não cumprir a sua adver
tência, reclamando, se neces-sário fôr, o auxilio
das autoridades policiais para compelir o recaicitrante a deixar o recinto, suspondendo-o do
exercício dos seus direitos sociais, por tempo
que a Mesa fixará até. 6 meses;
õ.” — assinar com o 1.'' Secretário os avi
sos de convocação da Asseinbléia Geral;
6.“ — mandar fazer as publicações legais
pertinentes à Asembléia;
T." — dirigir e orientar as votações e pro
clamar os resultados.
Art.“ 54.” — Pertence
ao
vice-presidente
substituir o Presidente nas suas ausências e
impedimentos.
Art.”

55 —

Pertence

ao

1.’

Secretário:

!●'’ — redigir as atas pelos apontamentos
apanhados pelo 2.» secretário;
2.'' — redigir e assinar com o
te os avisos de convocação;

Presiden

3.” — ler a ata da Assembléia Geral que
tenha de ser aprovada;
— fazer a chamada para o

ato

elei¬

toral;
assinar com o Presidente as atas,
depois de aprovadas, e fazer extrair as respe-- 26 —

ctivas cópias para efeito de publicações e
gistros;

re-

e.' — ler a publicação do Relatório, Contas da Junta Administrativa e Parecer da
Comissão de Contas;
7.Í — redigir e assinar todo o expediente
emanado da Assembléia Geral.
Art.“ 56.P _ Pertence ao 2.' Secretário:
l.ç — substituir' o l." Secretário nas suas
faltas e impedimentos;
2.’’ - assinar as atas das Assembléias depois de aprovadas;

3.Ç —. nas Assembléias eleitorais, ter o ca
derno dos votantes, chamando-os, para nêles
inscreverem os.seus nomes antes de votarem,
4.“ —■ todos os demais serviços que
fôrem cometidos pelo Presidente.

lhe

CAPÍTULO IV
Da Administração do Hospital
Art.° 57.° — A Administração do Hospital
movimento
e tudo quanto se refere ao seu
econômico e financeiro, incumbe a urna Jun
ta Administrativa, cujas funções durarão dois
anos, de conformidade com a data de sua pos
se, mantendo-se porém, o ano social de l.° de
Janeiro a 31 de Dezembro.
— 27

Art.’ 58.'’ — A Junta Administrativa, a
qual pertence tôda a administração, é com
posta de um Provedor, 1.'’ e 2.'> Vico^Provedores,
1.» e 2.0 Secretários, 1 Tesoureiro, 1 Vice- Te
soureiro, 26 mordomos efetivos e 26 suplentes,
estes que serão chamados para preencher al
guma vaga.
SECQÃO la.
Da Junta Administrativa
§ 1." — Os mordomos cieitos para a Jun
ta Administrativa, em seguida à posse confe
rida pela Assembléia Geral, reunirão para
entre si distribuírem os cargos que têm de
exercer na Junta e escolher dois dos mordomos
para substitutos do 2.° Vice-Provedor e ViceTesoureiro.
§ 2.“ — No cáso de os Suplentes não se
rem bastantes para preencher qualquer vaga,
poderá o Provedor chamar para preenchê-la
qualquer sócio elegível, que desempenhará o
cargo até a la. Assembléia Geral Ordinária
que, ou o confirmará, ou elegerá outro para
desempenhar o cargo até ao fim do biênio.
Art.» 59.° — A Junta Administrativa reunir-se-á em sessão, pelo menos, uma vez por
mes, sendo convocada pelo Provedor em exercicio,
quer por anúncios, quer por aviso pes
soal a seu membros, com antecedência, pelo
menos de 48 horas.
§ tJnico
Também se reunirá quando a
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maioria da -Junta requerer ao Provedor a con
vocação, determinando dia e hora.
Art.“ 60.° — A Junta considera-se consti
tuída e poderá funcionar quando, à hora mar
cada no convite, estiver presente a metade de
seus membros, podendo uma hora depois,-fun
cionar apenas com dez dêles.
§ Ünico — As deliberações serão tomadas
por maioria dos' votos Jos presentes, tendo
sempre o Provedor voto de desempate.
Art.° 61.° — São atribuições da Jiinta Ad¬
ministrativa:
l,p _ resolver sôbre todos os casos que
fôrem levados ao seu conhecimento;
, 2.° — determinar o emprêg-o lda receita
capitalizável:
3.°
criai-, sõbre proposta do Provedor,
Os cargos
remunerados necessários ao bom
funcionamento da Instituição, e que não sejam
meros empregados subalternos, cuja admissao
compete ao Provedor, nomeando os funcioná
rios e fixando-lhes os vencimentos. Tôdas
nomeações são sempre feitas a título provisorio e só se tornarão definitivas 6 meses depois
do funcionário nomeado se ter investido no
exercício do cargo.
4.° — suspender e demitir funcionários;
5.° — contratar com qualquer Ordem Keligiosa, ou outra Instituição, a prestaçãc^de ser
viços necessários aos fins da Instituição.
6.° —■ conceder ou negar diplomas de Sqcios;
29.—

T.’ — julgar os sócios incursos nas penas
de suspensão, nos termos dos artigo 29 e 30,
assim como eliminá-los nos termos do artigo 31;
8.’ — apreciar o balancete mensal apre
sentado pelo Tesoureiro e tomar-lhe contas
quando julgar conveniente; porém, oito dias
antes de dar-se posse à nova Junta eleita, é
obrigatória a verificação de tôdas as verbas.
9." — determinar um estabelecimento de
crédito onde o Tesoureiro vá recolher os saldos
disponíveis em seu poder, superiores a dez mil
cruzeiros;
IO.' — resolver o modo de ser realizada
a festa de aniversário do Hospital, conforme
determina o art.» 97;
11.' — organizar o Regulamento. Interno;
12.' — aprovar, ou não, os candidatos, que
lhe fôrem propostos para sócios e que não te
nham sido aprovados pelo Provedor;
Art.° 62.“ — Quando por determinação da
Junta Administrativa tenha sido excluído qual
quer funcionário da Instituição, jamais poderá,
ser readmitido.
Art.° 63.' — Todos os serviços remunera
dos, expediente e escrita do Hospital e tam
bém os que estivereln a cargo do Secretária e
Tesoureiro, poderão ser feitos por funcioná
rios nomeados pela Junta, para êsse fim, com
permanência ou não no Estabelecimento, con
soante as funções.
Junta
Administrativa, em
sua primeira reunião depois da posse, nomea
ra, para cada uma das freguesias da cidade
~ 30 —

do Recife, uma comissão composta de tres
membros, de preferência mordomos, ou^ sócios
que já tenham servido em administrações an
teriores, para atestarem sôbre o alegado nas
petições de doentes pobres que peçam para ser
hospitalizados nas enfermarias de caridade.
caso o Provedor Julgue necessário esta província.
SECÇAO 2a.
Atribuições dos membros da Junta
Administrativa
Art.° 65." — Ao Provedor compete:
1.» - convocar a Junta Administrativa, na
forma do art.“ 59 ou quando julgar necessário.
2.» — presidir às sessões da Junta Admi
nistrativa, tendo todo o cuidado em que as
discussões sejam calmas e decoros^; concede
a palavra até 3 vêzes, a cada vogal sobre o
sunto em discussão, ou negá-la fora disso;
manter a ordem e encerrar a discussão, quan
do esta se afastar das regras de urbanidade
e deferência pessoal.
3.9 _ propôr à junta a creação de empregos necessários com os respectivos vencimentos;
4.» — nomear comissões que representem
o hospital, quando isso se torne necessário, e
também para desempenha de qualquer sewço
determinado pela Junta ou pela Assembleia
Geral;
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- -5.'' — propôr para sócios' Protetores e
Grandes Protetores, na forma dp art." 10.“ os
qué por serviços valiosos, sejam dignos dessa
distinção;
6.“ — assinar com o 1." Secretário as atas
das sessões a que presidir, os documentos ofi
ciais e a correspondência;
7.“ — providenciar prontamente sóbre o
enterro dos sócios falecidos no Hospital, ou
fora dêle, em estado de pobreza, de acordo
com o art.“ 15 alínea d.
8.“ — conceder ou não, a admissão de do
entes particulares no Hospital;
9.“ — lançar o “Pague-se” e o “Receba-se”
nas contas passivas e ativas do Hospital, de
pois de conferidas pela Secretaria e autorizar
a satisfação das requisições feitas;
10.“ — providenciar, pessoalmente, para
que nada falte ao regular andamento do Esta
belecimento;
11.“
— conceder ou negar licença aos fun
cionários do Hospital, para se ausentarem por
mais de 24 horas;
12.“
— mandar expedir diplomas e cartei
ras de identidade aos sócios que tenham sido
aprovados;
13.“
fiscalizar a bôa conservação dos
bens da Instituição e a arrecadação dos rendi
mentos da mesma;
14.»
— confeccionar o relatório circunstan
ciado do estado
econômico do Hospital e seu
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respectivos
■movimento, instruindo-o com os
mapas e contas de todo o ano ^^ministrativo,
os quais, previamente, lhe serao ministrados
pelo Secretário e Tesoureiro, afim de ser apr^
sentado à Comissão de Contas para sobre tudo
êste, ser apresentado
à^As°sembléra cTral’ ordTnária no dia da posse
da nova Junta Administrativa;
15.9 — pôr o visto nos^ cheques para reti
saldos recolhidos
rada de qualquer quantia dos
l
nos Estabelecimentos de Credito;
16.'' —■ requerer ao Presidente , daj. Mesa
da Assembléia Geral a convocação
os fins constantes do pedido de convocação,
17.9 — velar pelo exato cumprimento dos
feitos à Instiencargos inerentes aos legados
tuição;
IS.» — usar do voto de . desempate nas
Sessões da Junta Administrativa;
19.0 — Representar o Real Hospital de Be
neficência em Pernambuco, <iner por si, quer
por seus delegados ou mandatários, na
tentação dos seus direitos, em Juízo contem
cioso, administrativo, trabalhista, ou fora de
les, e velar pela boa execução destes Estaru
tos.
Art.0 66.0 — o Provedor em seus impedimentos temporários, será substituído:
a) — pelo 1.’ Vice-Provedor;
b)
pelo 2.» Vice-Provedor;
tiver sido escoc) — pelo Mordomo que
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Ihido para tal fim nos termos do artigo 58 pa
rágrafo 2.".
Art.' 67.’ — Compete ao 1.’ Vice-Provedor
auxiliar o Provedor nas funções a seu car
go, quando por êste fôr solicitado, e bem assim
substitui-lo em seus impedimentos ou ausên
cias temporárias.
§ Único — O seu lugar na mesa, por oca
sião das sessões ou qualquer outro acto, será
à esquerda do Provedor.
Alt.’ 68.’
Compete ao 2.° Vice-Prove¬
dor:
substituir o Provedor na falta do 1.’ ViceProvedor, sendo o seu lugar na mesa à es
querda dêste.
Art.o 69.» — Compete ao 1.’ Secretário:
1.’ — lavrar, ou mandar lavrar em livros
próprios, as atas das sessões da Junta Admi
nistrativa;
2.’ — ter a seu cargo sob sua guarda e
direção, todo o Arquivo
da
Secretaria do
Hospital e Expediente, mantendo uma escritu
ração regular onde a conta de pensões seja
especial e separada da conta do Hospital;
3.’ — assinar com o Provedor as cartei
ras de identidade, diplomas, portarias, oficios
etc... e dar-lhes o competente destino;
4.’
— providenciar sôbre a extração das
contas ativas do Hospital, conferi-las e rubricá-las;
6.’
ministrar ao Provedor, em devido
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tempo, os mapas do movimento havido no
Hospital e mais documentos necessários ao
preparo do seu Relatório bienal, auxiliando-o
na confecção do mesmo;
6.» — convidar, semanalmente, pela or
dem em que estiverem colocados, um Mordo
mo para estar de serviço no Hospital.
Art.» TO.'
Ao 2." Secretário compete au¬
xiliar o l.“ em todo o serviço a seu cargo e
substituí-lo em seus impedimentos, ou ausên
cias temporárias.
Art,° 71.°
Ao Tesoureiro, como Caixa
da Instituição, compete;
l.°
auxiliar a Provedoria na provisão
de tudo quanto carecer o Hospital;
2.° ,— providenciar sôbre o_ ai-rendamento
dos prédios, cujos aluguéis serão previamente
fixadçs pela Junta Administrativa, recebendo
ditos aluguéis, juros de apólices, dividendos e
tôdas as dividas ativas do Hospital, passando
os devidos recibos;
3.° _ pagar as dividas passivas e as contas que tiverem o “Pague-se do Provedor;
estabelecimento de
4.° — recolher a um l
Crédito, designado pela Junta as quantias em
Caixa superiores a dez mil cruzeiros;
5.9 _ ter escrituradas em ordem, claramen
te, e em livro próprio, tôdas as verbas de rereceita e despesa realizadas, confeccionando
por ordem numérica os respectivos documen
tos, para instruírem a prestação de contas;
6.°
fornecer, mensalmente, um balan— 35 ●—
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cête da Caixa, para ser apreciado pela Junta,
na sessão do mês seguinte;
7.» — prestar contas à Junta Administra
tiva, sempre que lhe fôrem pedidas e, rigoro
samente, as necessárias para
confecção do
balancete oito dias antes da posse da nova Jun
ta para a conferência de valores, como preceitua o n.o g.» do art.” 61.
Art.<' 72.'’ — O Tesoureiro será substituí
do, em seus impedimentos, pelo Vice-Tesoureiro, ao qual, quando em exercício, caberão to
das as funções inerentes ao cargo. Na falta
do Tesoureiro e Vice-Tesoureiro, será o cargo
exercido pelo Mordomo nomeado pela Junta:
e sendo a ausência maior de 30 dias sera o
lugar preenchido por um sócio ou Mordomo
escolhido pela mesma Junta.
Art.o 73.0

Os membros efetivos, que fa
zem parte da Junta Administrativa, serão ins
critos na ata da sessão em que fôr feita a dis
tribuição dos cargos, pela ordem de sua votaçao e, da mesma forma, os vinte e seis su
plentes de Mordomos.
Art.o 74,«
Mordomos compete avi
sarem o Provedor de qualquer irregularidade
de que tenham notícia, ou lembrarem alguma
medida em prol do Estabelecimento.
Art.o 75.0 _ Compete ao Mordomo
do de semana no Hospital;
1.0

quan-

— assistir no Hospital o maior espaço
ae tempo
que lhe fôr possível;
2.0
visitar as enfermarias quando e
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como lhe parecer convenieiite, afim de verifi
car se são ou não cumpridas, a tempo e na
e as
sua totalidade, as prescrições médicas
disposições do Regulamento Interno;
3/1 — vigiar que não seja perturbado o
silêncio e boa ordem que devem sempre rei
nar dentro do Estabelecimento _e providenciar
energicamente quando assim não aconteça;
4.»
fiscalizar a alimentação dos doentes;
5.'’
ouvir as reclamações dos doentes
em caso de excesso ou abuso, por falta cometida pelos empregados do Hospital e providen
ciar, prontamente, como julgar melhor;
6/ _ admoestar e repreender a quem
quer que perturbe a boa ordem que deve sem
pre existir na Instituição;
7/ — suspender qualquer empregado do
Estabelecimento que lhe falte ao respeito ou
reaja contra as suas admoestações, dando parte ao Provedor;
8.0 _ conceder ou negar a entrada no
Hospital a qualquer visita, fora dos dias e
ras marcadas no Regulamento Interno,
9.0 —. indicar ao Provedor qualquer medida que lhe pareça conveniente ao regular
êste,
Serviço do Estabelecimento, para que
da
indicação.
reconhecendo a procedência
providencie a respeito;
10.0 —; representar, na Instituição, o Pro
vedor, quando ausente, e prover a todos os
casos de urgência imediata dentro do Hospi-
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tal, devendo depois, levar tudo ao conheci
mento do Provedor;
ll-'’ — remeter à Secretaria, quando ter
minar as suas semanas, um mapa do movi
mento havido durante êsse tempo, juntandolhe as considerações que julgar convenientes.
Art.» 76.0 —
nenhum membro da Junta
é permitido, mesmo à sua custa, mandar fazer
qualquer obra no Edifício e suas dependên
cias, sem que a mesma esteja autorizada pela
Junta Administrativa.
Art." 77.0
,, . .
~ Devendo, para boa direção na
Administração, haver completa união entre os
componentes da Junta Administrativa, quan
do em exercício, dando-se o caso de desinteli
gência entre esses membros que dificulte de
algum modo a boa-harmonia que deve reinar
entre todos, o Provedor convocará a reunião
da Junta e lhe submeterá o assunto. A Junta
tomando
, , conhecimento do caso, poderá sus¬
pender temporariamente do exercício do cargo
o membro ou membros que considere motiva
dores da questão, remetendo à Assembléia
Geral uma exposição documentada do fato,
para esta o resolver definitivamente.
SECÇAO 3a.
Da Conilssão de Contas
Art.” 78.0 _ A Comissão de contas será
composta de três membros efetivos e três su
plentes eleitos pela Assembléia Geral perten
cendo-lhe:
—38 —

a) — examinar as contas, Inventários, tôâa ^ a escrituração do Estabelecimento, o re
latório do Provedor e dar o seu parecer sôbre
'udo, até 8 dias antes da posse da nova Junta,
b) — solicitar à Mesa da Assembléia Ge
ral a convocação desta.
§ Ünico — Para o bom desempenho do
Seu mandato, na Secretaria do Hospital esta
rão à disposição da Comissão a escrituração
e todos os documentos.
CAPITULO V
Do Patrimônio, seu Rendimento e ApUcaçSo
Art.» 79.'' — O patrimônio do Real Hospi
tal Português de Beneficência é constituído
pelos seus haveres atuais e pelas doações e
legados que, de futuro, lhe venham a ser feitos
e, bem assim, pelos saldos anuais do Estabe¬
lecimento.
rendimento do
Art.” 80.O — Constituem
Real Hospital Português de Beneficência em
Pernambuco:
1." — as esmolas feitas ao Estabelecimento;
2.' — o produto das esmolas dos sócios;
4.' ~ a importância das contas do tratahiento de doentes particulares, ou dos socios
quando tratados em enfermarias diversas da
quelas que lhes concede a sua categoria;
ô.» — qualquer outra receita eventual.
Art.o si." — Os rendimentos serão aplica— 39 —

dos à despesa de sustentação do Hospital e
das pessoas e demais obrig-ações de que tra
tam Os Estatutos.
; Art.'' 82.° — Os sócios que faziam parte das
associações incorporadas, existentes, têm direi
to à pensão nos seguintes casos:
a) — quando desempregados e sem recur¬
sos;
b)
balhar;
c)

por velhice e impossibilidade de tra¬

quando acometidos de doença grave,
ate o seu restabelecimento.
§ l.° — Os
'■ sócios, a qiie se refere a alínea
a), têm direito
' a receber por uma só vez, requerendo-o, a Juízo da Junta Administrativa,
a quantia de cem cruzeiros, não podendo antes de decorrido um ano, requerer novamente
outro subsídio.
§ 2.
Os sócios a que se refere a alínea
a), sendo remidos, têm direito a ser asilados
recebendo, quando recolhidos, apenas um ter
ço da pensão.
Os Beneméritos e Benfeitores, nos mesmos casos, receberão metade da pensão.
, § 3.° — Os sócios 0- que se refere a alínea
c) quando, a conselho dos médicos dos Hospital,
forem obrigados a retirar-se temporàriamenrLehIrSn°^®’,i'?^ capital ou para outro Estado,
nen?sn
'^'^i“ta<Jamente, quatro meses de
pensão, de acordo com a sua categoria.
§ 4.° — Dando-se o caso de que a moléstia
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se prolongrue além dos quatro meses, poderá
o subsidiado requerer à Junta Administrativa
a continuação da pensão, juntando atestado
do facultativo que o assistiu, informado pelo
delegado ou por quem a Junta indicar.
Art.* 83.“
Os sócios de que trata o art.?
anterior quando doentes, recolhidos à enfer
maria do Hospital, só têm direito à pensão
total uma vez constatado o seu estado de po
breza e de serem o arrimo da família.
§ -Ünico — E’ considerada família dos só
cios, para efeitos dêste art.* 62, a esposa, fi
lhos, pais, irmãos e netos quando vivendo às
expensas e debaixo do mesmo teto.
Art.” 84.*
O sócio pensionista por inva¬
lidez, quando não recolhido ao Hospital, en
viará trimestralmente ao Provedor um atesta
do provando que continua impossibilitado de
obter meios de subsistência, devendo o referi
do atestado ser firmado por pessoa que mere
ça fé e ouvida a Comissão de Sindicancia, nos
casos que a Junta julgar conveniente.
Art.» 85.* — No caso do sócio referido ter
falecido em estado de pobreza, tendo sido ou
não pensionista, ainda mesmo que o entêrro
seja ou não feito a expensas do Hospital, a
família do mesmo sócio, requerendo-o dentro
do prazo de seis meses após o falecimento,
tem direito ao auxílio de Cr$ 600,00, sendo a
dita quantia entregue à viúva ou a um dos
pais, filhos, netos ou irmãos. Havendò exclusi—41 —

vamente filhos menores, o auxílio deverá ser
entregue aos tutores.
Art.o se.’ — A beneficência que o Hospital
distribúi por estes sócios, enquanto vivos, além
da já exarada nos artigos dêstes Estatutos cbedece à seguinte Tabela:
Aos sócios pobres ou doentes, nos termos
dos artigos: 82, 61:
a) — Sendo Remido .. .. mensal Cr$ 70,00
b) — Sendo Benfeitor .. .
■»
»
70,00
c) — Sendo Benemérito . .
»
» 120,00
Art.o 81^.'' — Quando o rendimento da Con
ta de Pensões não der para ocorrer às despe
sas e pensões estabelecidas nêsse capitulo, a
Junta Administrativa poderá reduzir as mesmas pensões até 50%. Quando, porém, se veri
ficar que
, o rendimento excede- os encargos
com saldo suficiente, a Junta poderá aumen
tar a tabela de pensões.
§ Ünico
Os órfãos e viúvas pensionistas
das sociedades fusionadas, continuam a receber a pensão que lhes foi anteriormente esta
belecida ate atingirem: os órfãos a sua maiori
dade, e as viúvas enquanto não contraírem se
gundas núpcias.
CAPlTtTBO VI
Da« Doações e Degados
Art.” 88.''
Tôdas as doações e legados
instituídos
em favor do Real Hospital-Portu;—42—

^ês de Beneficência em Pernambuco, terão
a aplicagão que lhes tiver sido indicada pelos
respectivos doadores ou instituidores, não po
dendo ser desviadas para fins diversos, sob
pena dos membros da Junta Administrativa,
que tal fizerem, serem individualmente respon
sáveis por tal aplicação.
Haverá na Secretaria do Hos§ Ünico
pitai um livro especial destinado ao registro
se
de todos êsses legados ou doações, onde
abrirá uma conta relatlvamente a cada um
dêles para que, a todo tempo seja possível ve
rificar se as obrigações têm sido rigorosamen
te cumpridas.
Art.° 89.'' — Se a doação ou legado fôr
de usofruto de dinheiro ou titulos de divida e
o doador ou instituidor não tiver determinado
a forma de sua conversão, será feita em Apó
lices Federais, ouvindo-Se previamente o^®"
nhor da nua propriedade, não ficando o Real
Hospital Português de Beneficência responsatítulos tiverem
vel pela desvalorização que os
sofrido no termo do usofruto.
Art.o 90.’ — O Real Hospital Português
de Beneficência em Pernambuco não poderá
aceitar doação ou legado cujos encargos se
jam superiores a 50% dos rendimentos dos va
lores legados ou doados.
Art.’ 91.'' — A todos aquêles que fizerem
doações sem determinação expressa de aplicaQão, ficam competindo os direitos de sócio da
^ 43 —

categoria correspondente ao valor da doação
ou legado, deduzidos os respectivos encargos.
Art.° 92.'' — Em caso de dissolução do
Real Hospital Português de Beneficência em
Pernambuco, cessarão os usofrutos e as ins
tituições fidei-comissárias e terão a aplicação
que constar dos respectivos títulos. Os bens de
propriedade plena serão distribuídos por Asso
ciações de Caridade existentes neste Estado,
conforme a deliberação da Assembléia Geral
que tiver decidido a sua dissolução.
CAPÍTULO.ATI
Da Reforma de Estatutos e Dissolução
, _ Art.o 93.’ _ Os presentes Estatutos ficarrao vigorando 30 dias depdis de aprovados pe
la Assembléia Geral e pelo Departamento do
Interior e da Justiça.
Art.» 94.'' — Só a Assembléia Geral Extra
ordinária ,
convocada
,.
especialmente para tal
tim, pojiera reformá-los ou introduzir-lhes mo
dificações, salvo as que disserem respeito as
Joias dos sócios ou prestações complementa
res que se tornarem absolutamente indispensá
vel para a manutenção da Instituição por isso
que_ por deliberação da Assembléia Geral Oramaria poderão ser modificadas ou creadas.
.
SS-’ —_A reforma que possa ser fei¬
ta nunca poderá permitir:
1.»
admissão em qualquer das enfer— 44 —

marias do Hospital de doenças atacados de
cuja hospitalização em comum, seja^ proibida
pelos Regulamentos de Higiene Pública,_ se
não tiver Pavilhões especiais para tal especie
de doenças.
2.? — permitir a partilha de bens entre
não têm sôbra
os sócios, visto que os mesmos
êles qualquer direito de propriedade.
A dissolução do Real Hospital
Art.» ge."
dará
de Beneficência em Pernambuco, so se
_
quando os sócios não atenderem a prestaçao
de jóias ou taxas complementares, absoluta
mente indispensável para a Instituição preen
cher os fins a que se propõe
beração tomada em Assembleia Geial Extra
ordinária especialmente
fim, com 90 dias de antecedencia e
feitas, pelo menos seis vezes no vnmeiTo mes
do pi^azo e por carta registrada, a todos os
sócios ausentes, sendo que a
^ auinze
cartas será félta dentro dos primeiros qumza
dias. Para que a dissolução possa ^er delibe
rada, em la. convocação, é necessário que es
tejam presentes ou representados dois terços
dos sócios existentes na data da convocação;
30 dias depois,
e em 2a. convocação, feita para
metade
quando presentes ou representados,
dos mesmos sócios.
§ Ünico — A deliberação será tomada por
maioria de dois terços dos sócios presentes ou
representados na Assembléia, a qual ^meara
a comissão liquidatária, a quem pertencera
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dar aos bens o destino de conformidade com
o artigo 5."
CAPITULO VHI
Blsposlções Gerais
Art.o 97.’ — O Hospital comemorará todos
03 anos o aniversário de sua instalação no dia
16 de Setembro, sendo dia santificado, ou no
primeiro domingo que se lhe seguir, devendo
nêsse dia celebrar-se a festa de São João de
Deus, patrono do Hospital, em seu respectivo
oratório. O programa de tôda a solenidade se
rá previamente determinado pela Junta Admi
nistrativa, que lhe dará o brilho que entender.
Par-se-á neste dia a distribuição dos óbulos, conforme doação do Comendador Alfredo
Alvares de Carvalho, e bem assim do prêmio
de Virtude instituído pelo Comendador Josê
Antônio Magalhães Bastos.
Art." 98.’ — Logo que a Associação tenha
receita suficiente, a Junta Administrativa man
dará construir casas próprias para asilados
de ambos os sexos, afim de serem nelas reco
lhidos não só os portugueses indigentes, como
também os sócios da Instituição que disso pre
cisarem.
Art.’ 99.’ — Quando algfum português sem
família se apresente para fazer ao Hospital
alguma doação com a condição de nêle per
manecer até a morte, poderá a Junta aceitá— 46

la e dar ao doador o tratamento de acôrdo
com o valor da doação.
Art.o 100.° — Picam mantidos os títulos
já concedidos aos médicos do Hospital poden
do a Junta fazer novas concessões aos clíni
cos que tenham prestado à Instituição servi
ços gratúitos e relevantes.
§ Ünico — Em quadro colocado na séde
do Hospital, se inscreverão os nomes dos que
tenham sido agraciados.
Art.° 101.''
Quando por infelicidade, fôr
êste Estado assolado por alguma epidemia
OU qualquer outra ocorrência excepcional de
calamidade pública, o
Hospital franqueara
suas enfermarias aos doentes que as demandarem, sétn distinção de nacionalidade, proceAdministrativa
dendo de acôrdo da Junta
com p Governo do Estado ou Repartição que ■
tenha a seu cargo a Saúde
tar o número de doentes à capaci^de di p
nível das enfermarias e forças de Caixa.
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