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ESTATUTOS
DA
REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
DO RIO DE JANEIRO

CAPÍTULO

I

Da Sociedade e seus fins
ARTIGO 1 °
A Real e Benemérita Sociedade Portuguesa
de Beneficência, com séde nesta cidade à Rua
Santo Amaro n.° 80, fundada em 17 de Maio de
1840, com Estatutos aprovados pelo Governo
Imperial, por Decretos ns. 2.764 e 6.867 de 26
de Janeiro de 1861 e 23 de Março de 1878, pos-
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tenormente alterados pelo Conselho Delibera
tivo em 9 de Dezembro de 1883, 17 de Agosto
de 1889, 21 de Dezembro de 1896, 30 de Julho de
908, 22 de Novembro de 1922, 23 de Julho de
1925, 15 de Julho de 1934, 17 de Janeiro de 1938,
de Setembro de 1938 e 21 de Outubro de 1938,
P soa jurídica de direito privado pelo seu re
gisto feito (“Diário Oficial de 14 de Novembro de 1938), compõe-se
I
de número ilimitado de
adquirido
fine
condições do Capítulo II. Os
f>ns da Sociedade são os seguintes:
nronrí

^ custear nos hospitais de sua

t

no Sanatório para Tuberculosos, _
to
à
ü
ua
F
lorianópolis,
em Jacarépaguá, os
tamento H
necessários ao tra-

—
*-)~ facultar

ao;--

que, dentro das horas regula"lentares para
as
consultas médicas nos ambulatórios de
respetivos

-aa-ÍMaa pelo»
médicos os sócios que não necessi-
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tem internar-se, fornecendo a farmácia do Hos
pital os respetivos medicamentos;
c)— prover com os recursos necessários ao
enterramento dos sócios que vierem a falecer
fóra dos hospitais da Sociedade, em estado de
pobreza, comprovada esta circunstância por au
toridade legal;
d)— auxiliar, pela fórma mais adequada, os
sócios que, por moléstia grave ou outra causa
justa, tiverem de mudar de localidade e se en
contrem sem recursos para fazê-lo;

OB

e)— internar em Casa de Saude apropriada
sócios que estiverem atacados de doença

mental;
f)— manter e custear os serviços necessá
rios ao funcionamento do asilo denominado RE
TIRO DA VELHICE, inaugurado em 23 de
Março de 1924, em Jacarépaguá, destinado ao re
colhimento dos sócios do sexo masculino que
forem necessitados e que não estejam doentes,
mas que, pela sua avançada idade ou invalidez,
não possam trabalhar para prover à sua subsis
tência. Este benefício será futuramente esten
dido aos sócios do sexo feminino, quando a So
ciedade construir outro edificiò" para tal fim. O

—6
número de internados será limitado à capacida
de de cada edifício;
S)— fundar
e manter em Portugal, logo que
os recursos
da Sociedad e o permitam, um servi,
.
ospitalar destinado ao tratamento dos sós ou as viuvas destes que, acidentalmente, aí
adoeçam, quando em
viagem, ou daqueles que,
tendo residido
no Brasil e regressado à pátria,
temporária ou
definitivamente, se encontrem
lar

^

assistência médica ou hospita'“
"“s pata «patriamento;
n)— voluntari
lamente envidar esforços para
que os
se corriia°^^”^^^^^^
procedimento irregular
6 se empreguem em trabalho honesto;

aprovados^^^em^’ ^
membros
●

Diretoria e quando
P^ia maioria dos seus
nao

Paragrafo único
tos'
de■quetr^t
" —hanquanto
tos para as h ^ ° ®^tigo 14.0
nao

os

rendimen

forem suficien-

consignados nas alí,
^ g) deste
^ftigo , nem os que constam
d o artigo 64°.
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CAPÍTULO

II

Dos sócios, sua admissão, qualificação, direitos,
deveres e penalidades
ARTIGO 2.0
Poderão fazer parte da Sociedade, como só
cios efetivos, portugueses e brasileiros, de am
bos os sexos, que, tendo ocupação honesta e
bom procedimento, não se tiverem manifestado
infensos à mesma Sociedade, ou cuja admissão
não seja julgada inconveniente, a juizo exclu
sivo da Diretoria.
§ l.° — A admissão de sócios efetivos será
precedida de proposta feita por um sócio e de
verá conter: o nome, filiação, idade, naturalida
de, profissão, estado e residência do proposto.
§ 2.°—lO proposto, que estiver nas condi
ções do artigo 2.° § l.° e fôr aceito, contribuirá,
no ato de receber o diploma, com a quantia es
pecificada na tabela que nessa ocasião estiver
em vigor para a admissão de sócios efetivos.
§ 3.° — Se o proposto fôr maior de 40 anos,
somente poderá ser admitido com aprovação es
pecial da Diretoria, pagando como jóia a quan
tia que a mesma Diretoria arbitrar.
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§ 4.°

Os sócios do sexo feminino, qualquer
que seja a sua categoria de sócio, não poderão
votar nem ser votados.

artigo 3.°
Os sócios dividemnas- — TPf ●
Honorários.

seguintes catego-

Benfeitores, Beneméritos e

SÓCIOS EFETIVOS

artigo 4.0
São
divíduos^a!!^^^^u°^ SÓCIOS efetivos todos os in“> ue ambos
os sexos, legalmente admitidos. conforme
° disposto no artigo 2.o e seus
parágrafos, e
compete-lhes o seguinte:
§ 1.0
' Promover
a entrada de novos sócios
c concorrer
por todos
os meios honestos, para a
prosperidade da
Sociedade.
§ 2.0
— Auxiliar
a Diretoria em tod os os
®cus atos.
quais seja reclamado o seu
ooncurso
n~ só
urso, nao
relativamente
,
u sindicâncias e
luformações, mas
também à prática de atos de
l^eneficência.
§ 3.0
■"Tomar pa rte
nas
desde que
Assembléias Gerais,
est ejam no
êôzo dos
^ seus direitos so¬
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ciais e civis, aceitar os cargos para que forem
eleitos, dos quais só poderão eximir-se no caso
de impossibilidade justificada ou reeleição.
SÓCIOS BENFEITORES
ARTIGO 5.0
São qualificados sócios benfeitores e adqui
rem este título;
§ 1.0 — Os sócios eleitos Conselheiros Mor
domos que desempenharem o seu mandato e ha
jam, na vigência do seu cargo, contribuido com
quantia nunca inferior a réis 5:000§000, ou
prestado serviços equivalentes.
§ 2.0 — Os sócios e pessoas que hajam con
corrido para o fundo social com donativos va
liosos, nunca inferiores a réis 8:000$000, ou
prestado serviços equivalentes, bem assim todas
as pessoas que por qualquer fórma também ti
verem prestado à Sociedade serviços pi'ofissionais ou científicos e mereçam, a juizo da Dire
toria, tal distinção.
SÓCIOS BENEMÉRITOS
ARTIGO 6.°
São qualificados sócios beneméritos e adqui
rem este título:
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termin..
roembros da Diretoria, quando
terminarem o seu mandato,
eleitos Conselheiros Morque desempenharem o seu mandato e
hajam tomado a seu
cargo o pagamento das despesas hospitalares
no seu mês de mordomia, no
todo.
§ ou,^elomenos, em um terço.
Mordomos

reeleitos

Conselheiros
o cargo e
--^ibuid; om f
quantia estipulada no artigo
que aceitem a reeleição, exerçam
O cargo e
contribuam
para as despesas hospitalares. pelo menos
^
Com
§ 4.0 _ Os sócios um terço,
“oas que haia
● ^ quaisquer outras pes0 ^csenvolvini^ |^°^tinuamente concorrido para
‘le, com favore ” ° ^ Prosperidade da Sociedavalor, ou que
tes. nunca
§ 5.0

considerados de alto
^^*to donativos importan15:000$000.
que individualmente pro-

' 100 sócios efetivos, que
aceitos e pago as
respectivas jóias.

Sócios
HONORÁRIOS

artigo 7.0
São
qualificados
rem
^"te título:
®ocios honorários e adqui¬

1
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§ l.° — As pessoas que, tendo prestado à So
ciedade serviços de alta relevância, em igualda
de de condições dos consignados no artigo 6.
§§ 2°, 3.° e 4°, mereçam esta distinção.
§ 2.0 —Os sócios benfeitores e beneméritos
que por qualquer circunstância, vierem a pertencer a outra nacionalidade, que não a portuguesa ou brasileira, para os fins do artigo 8.°.
ARTIGO 8.0
Os sócios benfeitores, beneméritos, honorá
rios e efetivos, gozarão dos direitos e vantagens
consignados nestes Estatutos.

penalidades
ARTIGO 9.°
A Diretoria poderá aplicar a pena de “sus
pensão de direitos de sócio” pelo tempo de um
a seis meses, e pedir ao Conselho Deliberativo
exclusão de
maior prazo, ou ainda propôr a
sócio:
em tratamento no
§ 1.0 —Ao sócio que.
das suas dependênHospital ou em qualquer
cias, praticar atos contrários à moral e bons cos
tumes ou que, sendo admoestado, se recusar a
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cumprir as determinações legais da Diretoria e
dos respetivos Regulamentos.
§ 2.0 —Ao
sócio que tiver obtido socorros
ou benefíci
cios da Sociedade sob falsos funda
uientos ou
ções
concorrido para informasoes injustas ou de má fé.
§ ● ■ Ao sócio que proceder de fórma a
prejudicar, direta
ou indiretamente, os créditos
ou fins da
sua confi ^°*^^odade, ou que haja abusado da
dôlo Q„ J^^Sa, desviando ou extraviando com
os haveres da Sociedade.

artigo 10.®

rc--

exclusão de um sócio,

a sua

categoria, ser-lhe-á persua defesa, por escrito ou ver-

o Conselho Deliberativo, que
esse fim deverá ser
convocado.

artigo

11.0

® sócio
nadas pelo que tiver iincorrido
nas penas comilogrado no artigo 9.0
somente
poderá
ser reinde
de o
^oquerer à Djretn'^-^ '^rreitos sociais depois
ra
o seu
que esta defideferimento e
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denegação sujeitos à aprovação do Conselho De
liberativo.
ARTIGO 12.°
O sócio que, iludindo a boa fé da Diretoria,
tiver sido inscrito no registo da Sociedade com
declarações inexátas sôbre a sua idade, origem,
antecedentes, etc., será sumariamente elimina
do do quadro social e não terá direito a rehaver
qualquer quantia com que haja contribuido para
o patrimônio da instituição.
CAPÍTULO III
Do patrimônio social, rendimento
e sua aplicação
ARTIGO 13.°
O patrimônio da Sociedade compor-se-á:
a)— dos edifícios dos hospitais, à Rua San
to Amaro n.° 80 e Rua Fialho n.° 20, nesta Ca
pital ; da propriedade à Rua Florianópolis
n.' 112, onde estão construídos o Retiro da
Velhice” e o Sanatório para Tuberculosos e de
quaisquer outros que a Sociedade venha a ad
quirir; de bens imóveis e móveis, jóias, alfaias.
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títulos de renda de qualquer espécie que já pos
sua e que venha a possuir ou adquirir;
b) do produto integral das jóias pagas pe
los sócios, ou simplesmente do saldo dessa arre
cadação que não tenha sido absorvido pelas des
pesas ordinárias, quando estas não sejam cober
tas pelas receitas ordinárias;

ou li¬
c;-_das heranças, legados, donativos
beralidades de qualquer natureza, feitas à So
ciedade, quando não tenham fins especiais de
signados pelos doadores;
dj—-do saldo excedente entre a Receita ordinaria e a
despesa ordinária, que a Diretoria
‘^^pitalizar sem preterição dos socorros
necessários.

artigo 14.°
Constituem
™ rendas ordinárias:
— os juros
nu renda de títulos de qualquer espécie, bem
como o rendimento de quaisquer
Pi^opriedad es
'ine a Sociedade já possua ou
'^euha a adquirir;
b)—■ as

quantias
^
voluntárias ou quaisquer
u Sociedade sem aplicação esPecial
consign ada ao
US jóias da patrimônio;
I^iretoria e dos ConselheiMordomos.
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ARTIGO 15°
Constituem despesas ordinárias da Socieda
de as quantias necessárias:
Retiro da
a)— ao custeio dos hospitais,
Velhice”, Sanatório para Tuberculosos e ou
tros, em todas as suas modalidades;
b)— aos socorros e atos de benemerência
permitidos nestes Estatutos;
o) ao expediente, conservação e asseio, in
dispensáveis aos hospitais e outros estabeleci
mentos da Sociedade;
ã)— aos gastos oriundos de reclamações de
direitos e a quaisquer outros praticados em de
fesa dos interesses da Sociedade.

ARTIGO 16.0
■ I feitas com os
As despesas ordinárias serão
rendimentos especificados no artigo 14.° e seus
parágrafos, e, quando estes forem insuficientes,
com o produto das jóias dos sócios na parte que
se torne necessária à cobertura integral das des
pesas.

ARTIGO 17.°
As somas em dinheiro serão empregadas
bens imóveis, apólices da dívida pública

em

funda-
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da ou obrigações do Governo, que gozem

dos

mesmos privilégios das apólices, e outros títu
los de renda de comprovado valor, com assenti
mento do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único — Os títulos

mencionados

no arügo IIP que a Sociedade já possuir e os
que vier a adquirir, serão depositados pelo Te
soureiro em Bancos ou estabelecimentos de cré
dito da confiança e escolha da Diretoria, contra
documento
comprobatório desse depósito.

artigo 18.°
Os bens imóveis, apólices da dívida pública,
o rigaçoes e quaisquer outros títulos de renda
que a Sociedade
possua, não poderão ser hipotecados
caucionados,
alienados ou vendidos
sem
Deliberativo, exa autoriza
dois terco?T
dispõe o artigo is o
títulos de rena '’

Pura êsse fim, e sem que
^Provada, pelo menos por

. ®^®uução do que
quaisquer outros fins, os
depositados conser
único do artigo 17.°, só poretirados tnediante
proposta e auto-
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rização assinadas pela Diretoria, concedidas e
justificadas em sessão prévia da mesma.
CAPÍTULO

IV

Das assembléias gerais dos sócios
ARTIGO 19.°
As assembléias gerais dividem-se em ordinánas e extraordinárias; as ordinárias serão con
vocadas por biênio; e as extraordinárias, quantio a Diretoria as julgar necessárias.
ARTIGO 20.°
Na

primeira quinzena de Dezembro, reunir-

a Assembléia Geral Ordinária para procea eleição de quinze sócios, que farão parte
0 Conselho Deliberativo no biênio seguinte.
ARTIGO 21,°
As
s assembléias gerais extraordinárias não
têm
epoca determinada; serão convocadas quando
isso fôr necessário.
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artigo 22,°
Considerar-se-á

constituída

a

Assembléia

Geral dos sócios e habilitada para decidir todos
os assuntos de sua competência logo que, no dia,
ora e lugar designados na convocacão, estive
rem presentes 50 sócios, inclusive o^s membros
da Diretoria e do Conselho Deliberativo. Se, poem, meia hora depois de marcada, aquele núro e sócios não estiver reunido, será feita
nova convocação
para outro dia que o DiretorPresidente
designará; e nessa reunião, considerar-se-á
mero de^ '^®®°nibleia Geral reunida com o núaté
que se acharem presentes
*neia hora depois
da designada, e as deliberações
que nela forem
tomadas ou votadas terão inteira validade
e obrigarão os ausentes.

artigo 23.°
As
^assembléias

gerais não poderão tomar reaos motivos da sua convo-

artigo 24.°
A Assemblei
n Geral de
Estat
que trata o artigo 74.°
ntos, não
poderá funcionar, quer em
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primeira quer em segunda convocação, com nú
mero de sócios inferior a trezentos (300).
ARTIGO 25.0
As deliberações da Assembléia Geral são to
madas à pluralidade de votos presentes.
ARTIGO 26.0
Fazem parte da Assembléia Geral todos os
sócios efetivos
__
no gôzo dos direitos que lhes
sao conferidos por êstes Estatutos.
ARTIGO 27.0
As

assembléias ^
gerais serão convocadas por
anúncios publicadosi pelo menos por 3 vezes,
cm dois
ta C ●
jornais de maior circulação descinco dias livres de antecedênoia, pelo menos, e serão presididas pelo DiretorPresidente
nquel
Sociedade, e, na falta deste, por
conc-^
logalmente o substitua, pela fórma
nomea¬
S dl"""
».» o Presidente
do se^^''^'
sócios, um primeiro e um segunoretario,
para auxiliarem os trabalhos durante
a sessão.
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SECÇÃO I
CAPÍTULO

V

●Da administração da Sociedade, Di^stori^i
Conselho Deliberativo e suas
atribuições
ARTIGO 28.0
A Sociedade será administrada e
por uma Diretoria e por um Conselho Delibe'
rativo, com atribui ções definidas nestes Estatutos.

artigo 29.0
^ Diretoria da S ociedade, eleita bienalroei^'
te, de
conformidade com o disposto no Capít^'
lo VIII,
compôr-se-á dos seguintes cargos:
Presidente
Vice-Presidente
l-O Secretário
2.0 Secretário
1 ° Tesoureiro
2.0 Tesoureiro
Síndico
1.0

Procurador
Procurador
3.0 Pr
-ocurador
4.0
Procurador

2.0

I
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ARTIGO 30°
São atribuições da Diretoria:
a;—-velar pelo exato cumprimento destes
s a utos e dos Regulamentos que estiverem em
i&or na Sociedade;
^

tomar todas as

deliberações necessá-

'iestina'-^ conseguir os fins a que a Sociedade se
neofi'

tabelas e os Regulamentos

nos eT'°!i
execução dos serviços intersellir, rf f. ^^^®t^3ção geral e solicitar do Con“^0 Deliberativo
a sua aprovação;
—■ nomear os
empregados, estipular os
®eus ordenados,
designar-lhes suas obrigações e
atribuições
e demiti-los, quando julgar conve
niente;
e;—
das neln^r^" eonhecimento das contas prestademais
sário;
f)~~

mensalmente, ou quando os
™

Diretoria o julgarem neces-

autorizar todas as despesas ordinárias
extraordinárias, não podendo as últimas ex-

Col""fj"éis 50:000$000, sem prévia consulta ao
"^°«selho Deliberativo;
—'fazer
ro, pela fórm a aplicação das soipas em dinheia designada no art. 17.°;
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propor ao Conselho Deliberativo a reforma ou
modificação dos Estatutos e quais
quer outras providências que dependam da sua
aprovação;
O —providenciar sobre todos os casos eventuais.
nao previstos nos presentes Estatutos e
respetivos regulamentos;
]) representar a Sociedade em todos os
atos
- necessários, sustentar e defender seus diem juizo e fóra dele, ativa e passivamente. os
com poderes :
necessários, podendo delegar
os mesmos poderes
em uma ou mais pessoas;
*>) —- prover i
à substituição temporária de
qualquer Diretor,j em caso de ausência ou impeCimento
demorado, convidando para êsse fim
um
sócio que esteja nas condições de desempenhar condignamente o cargo.
artigo 31.°
pQrs,
verá a Diretod
serviço geral, deuma vez por
”^®^^ir-se em sessão pelo menos
qne a maioria
podendo deliberar sem
Os seus membros esteja presente.
artigo 32.0
Todos os
sssuntos
‘Rscutidos em
forem apresentados e
'fos pela
'Maioria
diretoria, serão decidi^ios membros presentes.
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ARTIGO 33.0
Em conformidade com as disposições dos ar
tigos 5.°, 6.0 e 7.0, a Diretoria póde conferir tí
tulos de
sócios Benfeitores, Beneméritos e Ho¬
norários.
ARTIGO 34.0
Compete à Diretoria propor ao Conselho Deliberativo
os nomes de quaisquer pessoas com
preendidas no artigo 69.° e para elas solicitar a
onrosa distinção da Sociedade — Cruz Humanitaria
sol ●
^
entregue com toda a
o enidade, em dias especialmente designados.

artigo 35.°
^

A Diretoria poderá-dar
^
^ aos sócios, que estim na pósse de seus direitos sociais, atestas e serviço, se os tiverem atendíveis, caso sem a bem do seu direito ou para sua defesa.
ARTIGO 36.°

Enquanto
^
qualquer Diretor exercer o mandanao poderá receber título ou distinção alguda Sociedade, que porventura haja mereci'io, salvo
«sau, V.
enunciado e conferido pelo Con¬
celho Deliberativo.
to.
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artigo 37.0
Sempre q ue os
recursos sociais o permitirem,
a E)iretoria
bro de cadaniandará solenizar no mês de Setempadroeiro do ao, a festa de São João de Deus,
Hospital.
ij
Atribuições e

deveres dos Diretores

artigo

38.0

Presidente

v~ír.'r'--

na,
tivo;

Gerais

reuniões da Direto0 Conselho DeJibera-

abrir e
presidir as
â
sessões da Diretoria,
^.'^aselho Delib erativo
rigir os
seus
0 Assembléias Gerais, ditrabalhos
'^^sempate,
®xcepto quando tendo neles vóto de
nêste
caso,
so tratar de eleições;
tiavendo* i
‘^°asiderado eleit
Igualdade de votos, sera
o o sócio
mais
antigo;
apresentar
^*berativo‘
ori^
Conselho Deoonter as ° Relato
«rio do biêni
m, o qual deverá
verbas da
I^eceita e
Hespesa — os
os
beneficios
tiospitaiaj.^ e todas concedidos, o
as
declarações
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<lue possam esclarecer o estado geral da Sociedade, e fazer menção especial de todas as pessoas que, por seus serviços, bem tiverem mere
cido da Sociedade;
— suspender, por motivo justo, as sessões
da Assembléia Geral e do Conselho Deliberatie designar dia e hora para nova reunião;
resolver todos os casos e ocorrências
que dependerem de pronta solução, dando disso
conhecimento na primeira sessão da Diretoria;
despachar as requisições que lhe forem
^Presentadas, mandando informá-las por quem
competir;
subscrever os termos de abertura e fe
chamento
e rubricar os livros das atas e pôr o
Pague-se ’ em todas as contas devidamente conferidas;
assinar com o Diretor-Tesoureiro, os
documentos de levantamento de dinheiros de
qualquer
procedência e os cheques de retiráda
de i
.^Portâncias depositadas em Bancos;
dog^
a Diretoria, ou nomear um
^fos
e g

^ represente, em todos os
que tenha de comparecer;
exercer, finalmente, todas as atribuições
forem cometidos pelos resRegulamentos;
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um r
isento
ouer nn

para a Sociedade com a jóia de
^

exercido este ou outro qual-

ção ou r^°

i^iretoria, seja por eleição, reelei-

jóia^

onvite da Diretoria, e pago a respetiva

artigo 39.0
Ao Vice-Presidente compete:
substitui
o Presidente em todos oS
seus cargos e
atribuições, seja no caso de impe*
dimento ou ausência
temporária, seja no de renúncia;
um

■— entrar nara „ o .
conto de réi ^ ^°oiedade com a jóia de

nas condições do artigra^í/alííeT^^;

artigo
Dos
Ao Diretor- 1.0

40.O

Secretários

Se cretário
competem as atriA^^o^Direí^^^^^Snadas
JJiretor-2 o ~
nas alíneas dêste artigo.
uos seus i
1 jjOompete substituir,
parte nas
Secretário e tomar
sessões da
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a)— a redação e leitura das atas das sessões
da Diretoria, Conselho Deliberativo e Assem
bléias Gerais;
b)— redigir e assinar os ofícios, circulares,
avisos relativos ao expediente, conforme as de
liberações da Diretoria, ou que lhe forem esta
belecidas pelos Regulamentos;
c)— receber toda a correspondência dirigi
da à Sociedade e arquivá-la, depois de ter dado
à Diretoria conhecimento da mesma;
d)— ter sob guarda e conservar em boa ordem o arquivo e a biblioteca da Sociedade;
e)— passar à vista de despacho do DiretorPresidente, os atestados, certidões e outros
quaisquer documentos respeitantes a algum só
cio, que os haja requerido à Diretoria, a bem do
seu direito;
í)— fiscalizar a escrituração da Sociedade
para que seja feita com clareza e asseio;
. g)— rubricar as contas a pagar, depois de
feita a competente verificação;
h)— entrar, cada um dos Diretores-Secretários, para a Sociedade com a jóia de um conto
de réis, da qual, todavia, ficam isentos no caso
previsto na alínea k), do artigo 38°.
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artigo 41.0
Dos Tesoureiros

cução às^*^atr°h

dar exe-

srligo. kõ'wr«o“o t"""'
te substituir
^etor-2. Tesoureiro compe1.0

Tesoureiro
retoria;

™Pedimentos, o DiretorParte nas sessões da Di-

3.)— fazer a
^'^recadação de todos os rendi™entos do
patrimônio
social, jóias, donativos,
doações e
Quaisquer
outros
benefícios feitos à
Sociedade;
— fazer a
aplicação dos dinheiros e outros valores,
conforme fôr
deliberado em sessão
da Diretoria;
o.) — depositar
credito, à
reconhecido
oscolha d=“n
uheiro.
em seu poder.
os saldos em did)assinar,
dente> os
‘^onjuntamente com o Presidocum
entos de :
tias de
levantamento' de quanqualquer
procedência
"retirada de
e os cheques para
dinheiros
e;—
depositados em Bancos;
c
peito às pagar todas as contas
que disserem res«íaspesas legaj^ente
autorizadas, depois

29
da respetiva conferência do Procurador, rubri
ca do Secretário e “pague-se” do Presidente;
f)— apresentar à Diretoria, mensalmente ou
quando por ela £ôr exigido, um balancete das
quantias recebidas e pagas, declarando a sua
procedência e aplicação, bem como exibir, nessa
ocasião, as cadernetas dos Bancos onde a Socie
dade tiver suas contas correntes;
g)— entrar para a Sociedade com a jóia de
um conto de réis, da qual, todavia,, fica isento,
uo caso previsto na alínea k), do artigo 38.°.
ARTIGO 42.°
Do Síndico
Compete ao Diretor-Síndico:
— procurar aumentar o número de sócios,
por todos os meios ao seu alcance;
— informar as petições dos sócios, tanto a
despeito dos fatos alegados como da ação moral
^ue os tiver determinado, de fórma que a Dire
toria
possa resolver com justiça;
'visar as propostas que lhe forem apre
sentadas para admissão de sócios;
— entrar para a Sociedade com a jóia de
Um
eonto de réis, da qual todavia, fica isento,„
no caso
previsto na alínea k)
, do artigo 38.°.
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artigo 43.0
Dos Procuradores
Ao 1,0

Procurador compete:
aj —
comprar, de acordo com a Diretoria, oS
gêneros
para consumo, medicamentos e todos oS
objetos
íiccessários ao uso dos Hospitais;
onferir as contas e documentos rela'
tivos
. Y°^^^oimentos feitos aos Hospitais;
compete:
— mandar
proceder,
de acordo com a pi'
retoria, às
de
que carecam°”^*'^*^^°^^’ ‘^°ncertos e reparos
dependências
'^^des pertencentes
sua
conservaçãoque tiverem de^s
obras e renar-.
Sociedade;

Hospitais e s«a®
Sociedade, zelando
® mais documento®
® q^e digam respeit®
da
nas propriedades

Ao 3.0 Pr
a;
Sfneros parg consum
LHrn

® Diretoria, oS

®®^®tielecim ^
objetos neceS'
e SANaTóRt'?!°" ^^TIRq DA VÍ^'
para tuberculosos;
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b)— conferir as contas e mais documentos
que tiverem de ser pagos e digam respeito às
aquisições a que se refere a letra anterior.
Ao 4.0 Procurador compete:
aj substituir os outros Procuradores em
aeus impedimentos temporários;
b)— auxiliá-los sempre que para isso seja
solicitado por qualquer deles.
Parágrafo único — Além das atribuições s
funções de seu cargo, os Procuradores exerce^^ão mais as
que lhes forem atribuidas pelos re
gulamentos, entrando, cada um, para a Sociedade
com a jóia de um conto de réis, salvo o dis-i
Posto
- na alínea k) do artigo 38.°.
SECÇÃO III
Do Conselho Deliberativo
ARTIGO 44.°
compõe-se dos onze
da Diretoria em exercício, de todos
os
ex-Diretores
que tenham exercido o cargo
Por
niais de
um ano, dos sócios Beneméritos, e
de 15 , ^ _
socios efetivos ou Benfeitores, eleitos bie*"^lniente
Pola Assembléia Geral.
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§ l-°-Os sn
socios efetivos óu Benfeitores,
terminado o biêni
o
dem o asspn+
foram eleitos, perassento no Conselho.
§ 2.»-Será
permitida
a reeleição destes
membros.

artigo 45.0
As
presididas oelo

Deliberativo serão
e, na sua

—.
p-

artigo 46.0
O Conselho Delib erativo
tmerar sobre
reunir-se-á para dequaisquer assuntos de sua competência, quando
a Diretoria
o julgar conveniente.
rar
diretoria conside15 necessáriarrdir
ou
.
mais membros^^
requeridas pof
^"«ais, sendo a primeirl
!
reuniões
para efeitos da alínea f)
Fevereiro,
or quaisquer reclamacõ ^
artigo, para atens» tomar conhe-

-™;nto do balan et'°r
®®«do início do biên
da alínea i; e
biênio
anterior.

? "^«^ostre anterior; e,
^^ministrativo,
. para efei^Provação das contas do

- 33 A segunda reunião terá lugar na primeira
quinzena de Agosto, para efeitos da alínea j).
atender quaisquer reclamações feitas e tomar
conhecimento do balancete do semestre anterior.
A terceira reunião terá lugar na primeira
quinzena de Dezembro, para efeitos da alínea b)
e }); e, sendo o fim do biênio administrativo,
ainda para os efeitos das alíneas a) e c).
Parágrafo único — Não se realizando no^ dia
designado a reunião ordinária, esta se fará no
mesmo dia e hora da semana seguinte.
É da competência do Conselho Deliberativo;
os
a;— eleger a Diretoria, como preceituam
artigos 53.°, S4.° e 55.
os Conselheiros
b)— eleger anualmente
Mordomos e seus suplentes, de acordo com o aitigo 58.° e seus parágrafos;
cj — eleger uma comissão de três sócios, que
podem não pertencer ao Conselho Deliberativo,
para dar parecer sobre o relatório e contas do
biênio, apresentados pela Diretoria:
d)— reformar os Estatutos quando seja mis^ar, de conformidade com o artigo 67.° e seu pafágrafo;
, ou re— aprovar, com ou sem alterações
jeitar
Diretoria apreos Regulamentos que a
sentar;
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O'— decidir
sobre alienação de bens e fundos sociais, a que deverá
preceder proposta da
Diretoria, guardadas
as determinações do artigo 18.0;
bre

suspensão,
Diretoria, so’ ^‘^^^sao ou readmissão de sócios;
— autorizar
rias.
“
despesas extraordiná^ quando exp./
excedam de
réis 50:000S000.
0— empossar
a Diretoria deita, bem como
os is

Ari/ã.trdr

Deliberativo eleitos

acordo com os dispoAltivos do artigo 20.»;
deliberar sôbre i
quaisquer outros assuntos que a Diretori
na lhe submet-er, a bem da Sociedade.

artigo 47.0
^ Conselho DpKk
P_«se„„s

a

jnco do artigo 44» ã
‘“■nadas por „oiorL !
numero não se reunir m

funciona quando
“s condi‘>'“>>«asões sorão
nquele

-râ coneoca™-“a reunião
"●P”™^nte delibe
que validaque os
Conselheiros reunb^'^'^^^ uumero, sempre
ro
Perior aos membros da

númeiretoria presen-
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tes, excepto no caso previsto no artigo 74. , que
só poderá ser resolvido achando-se reunidos 40
dos seus membros, e nunca por menos de dois
terços de votos presentes.
ARTIGO 48.°
Deliberativo será
A convocação do Conselho
íeita pelo Diretor-Presidente, por meio de avi
em dois
so
publicado, pelo menos por três vezes,
ou mais jornais de maior circulação desta cida
de, com antecipação de cinco dias livres, pe o
"lenos, declarando-se o objeto da reunião,
do
Parágrafo único — Tanto as reuniões
Conselho Deliberativo, como as da Diretoria, se*"ão realizadas, na sala previamente destinada, na
®éde da Sociedade, salvo motivo de força maior,
sendo, neste caso, dado aviso prévio da mudande lugar, pela imprensa.
ARTIGO 49.°
Comissão de Contas eleita de acordo

com

Os
dispositivos do artigo 46.°, alínea c), serão
'^^nqueados os livros e todos os documentos ne
^®ssários a habilitá-la a dar o respetivo parecer
prazo nunca excedente de 60 dias, pare‘'er êste
que será impresso e incorporado ao re-

latório.
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C APfT UL O

V I

-^os Conselhei
Giros Mordomos

artigo 50.O
Os

Conselheir
os Mordomos serão eleitos
como dispõe O
srtigo 52.0 e compete-lhes:
3) —
no mês
coadjuvar os
designado para a sua Mordomia ;|
retores-Procuradores na admi' ij
uistração dos
—substit

internos dos Hospitais; í

■'^toria, quando pLrêÍ''^

'i

convidado;
entrar
Um
para
a
Sociedade
conto de reis.
com a jóia de

artigo

!j

51.0

O

I

Conselheiro
®^ordomo
uiento i
que, por impedi_
justificad o, não
puder
sera substituído p e lo
exercer o cargo,
suplente ua ordem de votaçao.
Parágrafo ú
uni co ●— O
sempenhar o ro
suplente, Iqu e vier deConselheiro- Mordomo,
disposições
do,artigo 50°,
que lhe
"®tes Estatutos
sao con feridas por

i
|
■
|
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CAPÍTULO

VII

Das eleições
ARTIGO S2.°
A eleição dos onze membros da Diretoria,
dos doze Conselheiros Mordomos, dos doze su
plentes Mordomos e dos três membros da Co
missão de Contas, será feita pelo Conselho De
liberativo, sendo bienalmente para a Diretoria
® Comissão de Contas, e, anualmente, para os
Conselheiros Mordomos e suplentes Mordomos.
Parágrafo único —Para execução do disposto no artigo 52.°, serão observadas as dispo®ições consignadas nos artigos 47.° e 48.°.
DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
ARTIGO 53.°
Aberta a sessão, lida e aprovada a ata e dado
onhecimento do expediente, serão em seguida
’^°meados pela Mesa dois escrutinadores, e,
após,'
proceder-se-á à eleição dos membros da
Diretoria.
ARTIGO 54.°
Concedido pela Mesa o tempo indispensável
® que cada eleitor se muna de uma cédula, o
"®sidente
mandará em seguida o Secretário
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presenças, e, à proporção que
cada „
íor cha mado, ir-se-á depositando na
Urna ^
a
""^Petiva cédula, .a qual deverá conter
on.e nomes de sócios, com
. a designação do resPetivo cargo. Concluida a chamada, far-se-á em
seguida a respetiva
contagem e apuração.

artigo 55.e
™râ eWtot“DirMo”es“°’ °
Obtido maioria .k ,

‘1''® tiverem

haja obílLt:t
da nova chamada

se fará em segui-

entrarão os nomes
somente
cada um dos car=r
votados para
ver
empate, serágos, e se, feita a apuração, houconsiderado eleito o sócio mais
antigo.
Parágrafo único — A
empossada nelo r
, ●‘“^‘^otoria eleita será
P='° Consdho Deliberativo.

artigo 56.0

"" "Z.ZTr

dulas
branc
não
— serão contadas calr„i

° ' - .ue eo«^rr'

--

em
legiveis,

“hre as cédulas vÕiZt?^ “ ™“"‘
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ARTIGO 57.°
Será de dois anos o mandato dos sócios eleitos para a Diretoria, podendo ser ree eitos.
CONSELHEIROS
DA ELEIÇÃO DOS
MORDOMOS E SUPLENTES

artigo 58.°
e suA eleição dos Conselheiros Mordomos a dos
Plentes será
á feita pela mesma ^órma que
Diretores, devendo, porém, a Diretoria P
tar uma lista com vinte e quatro nomes
cios e sobre eles correrá o escrutínio.
§ l.° —Todos os nomes que obtiverein mai ria absoluta, serão considerados legalmen e
tos Conselheiros Mordomos até ao nume
doze.
em votos,
§ 2,0 — Os doze que se seguirem
®arão considerados suplentes.
§ 3.0 — No caso de empate, serão preferidos
sócios mais antigos.
Mordomos
§ 4.0 — Os doze Conselheiros
doze suplentes serão considerados
^t)s, mas a investidura efetiva no cargo
ta pela Diretoria, no primeiro dia do mes ^
‘^^da um deles fôr designado, lavrando-se n
ccasião 0 respetivo têrmo de posse.

.
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da eleição
ea comissão'
DE
CONTAS

artigo 59.0
A eleição de três
sócios que constituirão a
Comissão
de Contas
Deliberativo,
em sua reunião de
Dezembro, observandose
quanto à fórma da
eleição
° disposto nos
artigos 53.e, 54.® e 5S.°,
Parágrafo único-a
comissão eleita sera
empossada na
própria sessão
berativo
- do Conselho Delirecer será que haja sido sufragada e o seu pasubmetido a nova
; reunião do mesmo
Conselho,
tudo dentro do
prazo de 60 dias.
C A PíT

DDo

VIII

Dos direit
os dos sócios

artigo

60.®

'Podos os
^
sócios «lue estiverem
direitos '
no gozo dos
conferidos
por êstes
direito aos
Estatutos, terão
dos
exclusão feita
PMâBtafos.
”
no artigo 9.® eseus

y

)
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0

ARTIGO 61.

Aos sócios, quando doentes, serão ministra
dos nos Hospitais da Sociedade, todos os socor
ros médicos e o tratamento de que careçam, e,
dos que aí vierem a falecer, se fará o respetivo
enterro.
0

ARTIGO 62.

A Sociedade fará, a expensas suas, as despe
sas para 0 enterro de qualquer sócio que, era es
tado de pobreza, venha a falecer fóra dos Hos
0 estado
pitais, se isso fôr requerido e provado
de pobreza com certificado de autoridade comPetente.
ARTIGO 63."
Aos sócios acometidos de moléstia que, na
°Pinião dos médicos dos ambulatórios da Sociedade, não seja mistér internar, será facultado re
'^eberem os respetivos medicamentos formulados
Pelos referidos clínicos.
ARTIGO 64."
^os sócios em tratamento, internados ou nao,
na opinião dos médicos da Sociedade e por
atestados destes, tenham necessidade de mude clima para sua melhoria ou cura. será
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passagem, quando provaPara êsse fim.
Parágrafo ú
unico — A
Sociedade não fará
"«VO auxílio de
'
Passagem
àqueles que já uma
vez se tiverem
uüii^ado
desse
oni caso de
benefício, salvo
naufrágio.

artigo

65.0

Aos sócios
desde que reconheci^í^°*rnoléstias mentais,
rem tratad os nos H
_^rnpossibiIidade de seretoria
Providenciar'^^^*^^^
Sociedade, a DiIhidos
"
Casas
de
sentido
de serem recodos
hospitais apropriado as tratamento deT^
despesas nnr
«nfermidades, corren^
«°nta da Sociedade.

artigo

66.0

í>ospi?ai4°^°"os, que
sejam de natureza
^"belecer, terão
“"^"‘^«de puder ou vier a esque
Possuirem a muito
'distinção
- CRUZ
§ 2.o_^
humanitária.
Os sócios
que
^^"oinérito'
possuírem o título de
Penfeitor.
os
serviços que
ou Honorário, conforme
tiverem
prestado à Sociedade.
honrosa
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baldos de
efetivos que,
§ 3.o_Os sócios
ibilitados de trabalha
meios, se acharem imposs
por doença física ou mental.

C A P í T U L O IX
dos Estatutos
Das alterações e leíôrma

artigo 67.°
é mister proia decidir que e
Quando a Diretoria
da Sociedade,
ceder-se à reforma dos Estatutos ^
- disposições, suprimir
para neles incluir novas
será nesse
ou alterar outras, no todo ou em parte,
ao Conselho DeUsentido submetida proposta
berativo, o qual deverá eleger

I

três membros, que não
pa^
para o fim de procederem a
ou projeto apresentado per^

Diretoria,
proposta
^ dar,

dentro de 30 dias, o respetivo
enviado à
Parágrafo único —
,„„issío,
elaborado peia
I^iretoria o parecer
Deliberativo, atim
será convocado o Conselho
3o OU ra¬
de se pronunciar sobre su
^ a aprovaçao

Jaisão.
artigo 68.°
: seja
alterações que
Quaisquer refórma^ e
da Sociedade,
Estatutos
necessário fazer nos

— 44 —
-3 artígo.
sempre
con-vad„3’i„,C”-“‘i“--ão
IS e
permanentes em todas
as suas disposições, .
como foi
preceituado pelos
sócios fundadores da Sociedade.

CAPíTULO X
Cruz Humanitária

artigo 69.0

"“CRU2 HUmÍniÍariI»
«^guintes característicos
com a coroa nnr<-,
'

de
^
cruz de ouro

am dois escud^o""'^ f "" emblema da Caridapendente de
será concedi-

r í.f

-Tet'Za“‘r'

. mediante propara que tão honroII ^‘«inçSo soja sempre’o ’símbolo do real merecimento, deverá o
signar os
respetivo diploma conrelevantes
dade
serviços prestados à Sociepor aqueles
a quem fôr
concedida tão honrosa distinção.
Somente poderá
ser
conferida:

í
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0
Às pessoas1 de qualquer nacionalida§ 1tomado a seu cargo o paga
de que houverem da Sociedade
mento das despesas hospitalares
durante um mês.
tenham
0
§ 2. _Aos sócios benementos que _
va●
O nrestar à Sociedade serviços
continuado a prestar
jjc+inrãn
PCQfl honrosa distinção.

^

■

j < Qnriedade serviços importan-

"r
„tpe.= ™=nos, aos designados
tes, e
^ ‘s ,‘‘o!l'i'“pe°ssoas de qualquer nacionalida
de que hajam prestado à Sociedade serviços mu,tÔ especiis e considerados relevant.ssnnos.

artigo 70.0
será enA distinção - Crus Humanitária
tregue solenemente aos agraciados no dia da fes
ta do Padroeiro do Hospital ou naquele que a
Diretoria designar.

capítulo XI
Disposições gerais

artigo 71.0
Os sócios não respondem
pelas obrigações contraídas
em nome da instituição.

subsidiariamente
pelas

Diretorias,
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artigo 72.0
Não podendo
a Sociedade arrogar-se o caráter de
dn
perpétua, será dissolvida quantere<?«!^^”^
^ convier, quer por seu próprio inorevpnocorrências que não lhe é dado
prevenir nem designar.

artigo 73.0
Uma
pelo

Uiretoria e aprovada

"i^LÍ T° ">'',“>--‘-0 a dissolução da Sobleia Ger
° Presidente uma Assem-ães circunt'””^"™- *
à vista das
tório da PresidênT^^a
expostas no rela
to à resolução.
negará assentimen-

ARTIGO 74.0
da SocièdLe^^^nf
® dissolução
eleição de uml ^ °ced^er-se-á, ato contínuo, à
íicará incumbidaTT^°
tomada, sendo paí- sT
'
deres, não só para nm
amplos poativo da Sociedade ^ ‘^^derem à liquidação do
mento a aplicação 0^^^
mesma Assembléia G

determinada pela

i
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artigo 75°
A Comissão de que trata o artigo antecedente dará, pela imprensa, conta da sua missao, com
todos os detalhes que possam esclarecer e sa i
fazer os sócios.
artigo 76.°
em
Êstes Estatutos, legalmente aprovados
sessão do Conselho Deliberativo de 15 de

-

tembro de 1938 e 21 de Outubro de 1938, revo^
gam todas as disposições em contrário e come
as
Çarão a vigorar, logo que estejam preenchidas
formalidades determinadas por lei.
DISPOSIÇÕES transitórias
I

ARTIGO 77.°
Considera-se ordinária a Assembléia Geral a
'^onvocar-se imediatamente, sem aguardar o
do atual biênio para dar execução aos disPositivos do artigo 20.°.
ARTIGO 78.°
O
mandato dos quinze sócios efetivos elei
tos
^ para o Conselho Deliberativo no decorre
ano, terminará no fim do atual bienio
<^1937-1938)

diretoria atual
^
,
Presidente
Comendador José Rainho da Silva Carneiro
Vice-Presidente
Augusto Faria Carneiro Pacheco
Secretário
Comendad
or Alfredo Rebello Nunes
2.° Secretário
Comendador Antôni
o Cardoso de Gouveia
Tesoureiro
José Gomes Lopes
2.® Teso ureiro
Comendador Avelin
3 da Motta Mesquita
Sindico
José Augusto d’01iveVra
1 ° Procurador
Clemente Rodrigues Mourão
2.0
Procurador
Antônio Cid Loureiro

COMISSÃO REVISORA
Dr. Augusto Soares de Sousa Batista
Conselheiro Camelo Lampreia
Raul Montei
iro Guim arães

I
L

