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CAPÍTULO I
Da Sociedade e seus Uns

Art. 1.^ — A «REAL E BENEMÉRITA SO
CIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊN
CIA» com séde nesta cidade à rua Santo Amaro
n.’ 8o, fundada em i? de Maio de 1840, com Es
tatutos aprovados pelo Governo Imperial, por
e
eretos ns. 2.764 e 6.867 de 26 de Janeiro de 1861
e 23 de Março de 1878, posteriormente alterados
pelo Conselho Deliberativo em 9 de Dezembro de
1883, 17 de Agosto de 1889, 21 de Dezembro de
1896, 30 de Julho de 1908, 22 de Novembro de 1922,
23 de Julho de 1925. ^5 de Julho
^934, i? e
Janeiro de 1938, i5 de Setembro de 1938,
°'
tubro de 1938, 14 de Agosto de 1940, 8 de Outu
bro de 1945 e II de Julho de 1946, Pessoa
de direito privado pelo seu registo ei o ^
Oficial de 28 de Dezembro de 1946),
’
número ilimitado de sócios de ambos os
^uhajam adquirido essa qualidade nas condiç
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Capítulo II. Os fins da Sociedade são os seg*^'*' n
tes: —
r:
~~

hosp
e custear os serviços L
,italar®; c
> r«* n
^
Santo Amaro n.’ 8o e

noli«°
distrito da Gloria, e rua Floria” s
ao trat'
distrito de Jacarèpaguá, necessán
eis»' C
rem <;
dos sócios que adoecerem e pre
í
ser internados, bem como prover ao ênterr^'
(
mentò d aqueles
que aí vierem a falecer;
^
— facultar que, dentro das horas regulí'
oientares
as consultas médicas nos ambul'
tórios de
ate”'
didos pelos
serviços hospitalares, sejam
necessitem
médicos os sócios qu® d”
ffospital os
fornecendo a farmácia
espectivos medicamentos;
c)
ao
P
com os recursos necessários,
enterramento
fóra
dos
que vierem a falecer
de pobr?°'
da Sociedade, em estad”
-

to-Sr.’’
iegal;

a esta circunstância pu”

a”’

d) -

a
^uxiliar^
juizo da Di
P^la fórma mais adequada ®
r
rectoria
grave ou
r
os
lésti^
outra causa ■ sócios
P°^
de
iocalidade e se
zê-lo;
fa
^^coniem^’
sem recursos para
mternar
psiquiatria
J^carènacr^^'^^ Pavilhões de neUt”
sexos.
portadores de do^'^^’
sócios de ambos ”
^Sas nervosas ou menta‘S-
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O - manter e custear os serviços de funcio«Ma-.
namento dos pavilhões «Jáirae Soto Maior» e
lia Rodrigues», em Jacarèpaguá, destinados ao re
colhimento dos sócios de ambos os sexos que forem
necessitados e que estejam doentes, mas que, por
trasua avançada idade ou invalidez, não possam
subsistência. O numero
balhar para prover a sua
limitado
à capacidade de cada
de internados será
edifício, devendo os candidatos aguardar as vagas
que porventura se derem;
g) — praticar, a juizo da Directona e quan
do aprovados em sessão pela maioria dos seus
membros, quaisquer actos de beneficência nao con
signados nestes Estatutos.
os rendimentos de que
§ único — Enquanto
as destrata o art. 13^ não forem suficientes para
á os
pesas hospitalares, a Sociedade não praticara
benefícios consignados na alínea d) deste artigo.
nem os que constam do art. 63.°.
CAPÍTULO II
Dos sócios, sua admissão, qualificação,
deveres e penalidades
Art. 2.9 — Poderão fazer parte

direitos,

da Sociedade,

de

como sócios efectivos, brasileiros ®
^ boni
ambos os sexos que, tendo ocupaça
. j infenpro-?edimento, não se tiverem manifestado mte
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sos à mesma Sociedade,
cuja admissão não seja
~ julgada i
vemente, a juizo exclusivo da Directoria.
precedida de
conter: —

sócios efectivos será
feita por um sócio e deverá

;

profissão estnií!?™^’ filiação, idade, naturalidade
§J
ío proposto,

esposas
de sócios^^bra^T
como sócios a*’
mo
ou portugueses, meS'
quando de outra?''
nacionalidades.
§ a.’ — O
dicos e se
- esti*ve^°^*° submeter-se-á a exames mé'
aceito a i
juizo da DiVp
saúde, poderá ser
que não sofrer de m i'
® Proposto, doente,
derá ser aceito, desde
incurável, também pO'
Pria proposta, comnron.
fssine ressalva na próg^^almente, todas as T
^ indemnizar, intesejam:
^g^ico, qSf"'
dicamentos e outras
’
§ 4-’ — O
a aquisiçfo°S°^'°.
«pecificada „a ,ab°ia
* ®^™issão de

tratamento, como
operações, meaceito, contribuirf.

com a quantiaaessa ocasião vigora»'

í-^sa a quotaT
■><» aativer
g ilus especificadas nest^''^^®®*®
gozará daS
§ 5.’ ^ Se o nrL
^^tatutos.
somente poderá ! ^ °P°®to fôr naaior de 40 anoS,
du ârector a
arcsma

com aprovação espc'

arW,““°

-J"®?""
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não
§ 6.’ — Ficarão sem efeito as propostas que
dias da data de
forem pagas dentro de sessenta
sua entrada na Secretaria da Sociedade e, quan
do por quotas, as que não forem liquidades den
tro do prazo estabelecido para essa modalidade.
R 7,9 _ Haverá para qualquer associado o in
terstício de três meses, antes do qual não poderá
ser internado para casos operatorios, salvo os de
acidente, sendo passivel de suspensão aquele que,
moléstia de que e
dolosamente .ocultar o mal ou
portador.
§ S.9
Os sócios menores de lo anos, quando
necessitarem, só poderão ser internados em
to com acompanhante e sob responsa i i a ® ^
nea no pagamento das despesas correspon
à sua qualidade de sócio .
§ g.9 _Os sócios do sexo feminino só
umterão
ano
direito aos serviços da Maternidade após
ficada data de sua admissão. Antes dêste ^prazo desdas respectivas
rão obrigados ao pagamento
pesas.
feminino, qualquer
Os sócios do sexo
„ vo§ IO.’
que seja a sua categoria de sócio, não poderão
tar nem ser votados.
Art. 3.’ — Os sócios dividem-se
tes categorias: _ efectivos, benfeitores, benemeé honorários-benemeritos, honorários-benfeitores
ritos,
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■íí-.

§ único
— Os sócios gozarão de todos os direitos e
vantagens assegurados nestes Estatutos, :
votar
honorários que não poderão
tar nem ser votad os.
SÓCIOS EFECTIVOS
!
Art. 4.9
todos os indMdunf
sócios efectivos ^
te admitidos, confó
orme o disposto no artigo 2.e seus §§ e
compete-lhes o' seguinte: —
§ 1.9
g
Promover a entrada de novos sócioS
prosperidade dT
^
meios honestos, para 2
§ 2.9 — A
para os quais
^ pirectoria em todos os actos,
sô relativamente l
o seu concurso, não
também à prátic?
mância e informações, conro
§ 3.’ -- W'
beneficênk.
d e sde
' qu e estejam P^^^te nas Assembléias GeraiS.
no
ciais e
‘"'vís, aceitar os gozo dos seus direitos sO'
tos, dos
cargos para que forem ele>' :
quais só
poderão
eximir-se no caso d®
impossibilidade i
justifi cada
ou re-eleição.

Sócios

‘

benfeitores

Art. 5.0 ,
ser
concedido
por pronr^^t ^ócio Benfeitor podei'^
selho Belib
- na ao Con
'««vo,
Wrectori
'
3) — aos
artigo 32.'’:
mos
que des
Conselheiros Mord^^
^uipenharem
° sou mandato e haj^’
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na vigência do seu cargo, contribuido para o
fundo social com quantia nunca inferior a
Cr$ 50.000,00 ou prestado serviços equivalentes;
b) — aos sócios efectivos que hajam concorrido para a Sociedade com donativos nunca infe¬
riores a Cr$ 50.000,00 ou prestado serviços equi
valentes;
sendo sócias, enc) — às pessoas que, não
trem para os cofres sociais com quantia nunca in
ferior a Cr$ 60.000,00 ou que, por qualquer fôr
ma, tenham prestado à Sociedade serviços de qual
quer natureza que mereçam tal distinção.
SÓCIOS BENEMÉRITOS
Art. 6.-? — O título de Sócio Benemérito po
derá ser concedido, por proposta da Directona
so Conselho Deliberativo, nos termos do artigo
Sa.? —

hajam
a) — aos membros da Directona que
cumprido integralmente o mandato de dois anos,
a dois meses.
Com interrupção total não superior
ou servido durante seis anos intercaladamente,
conb) — aos sócios que continuamente hajam
da
corrido para o desenvolvimento e prosperidade
tenham feiSociedade com favores e serviços, ou
to donativos nunca inferiores a Cr$ 100^000,00,
Soc; _ às pessoas que, embora "«tranhas a
ciedade, tenham concorrido para o seu ei

— 10
Cimento,
.
prestando-lhe
continuamente favores ®
""90S considerados
de alto valor ou feito dona™"ca inferiores
^ a Cr$ 130.000,00.
SÓCIOS

honorários

feitor e Honorá?’^ fítulos de Sócio-Honorário-Beí’"
didos por proposta
poderão ser conceliberativo, nos têrmn
^‘'^^‘^foria ao Conselho

a; - à« nes?r

eiedade
serviços de^
fcnham prestado à So'
de de
condições
'relevância, em igualda'
alíneas;
^ ^ do consignado no art. 6.’’ e suas
b)~~ aos
por
qaalquei.
® beneméritos qa^'
outra :
"Nacionalidade ",
N^ierem a pertencer a
taguesa. para

fin? doT^"

"NO S unico do art. S-’-

penalidades
Art, 8.?
de
A Dirde «suspensão de dS”‘“
aplicar a pc""
um a seis
meses"■"'■●cc de sdcio» pelo ten.P“
rativo maior
ac Conselho Pelib''
prazo. ou
§ ts
Ao
a a exclusão do sócio
cia
sócio
social,
PNraticar acto;
qualquer dependê^'
costumes ou
"í"®» sendo
à moral e
cumprir
dos resn^".^^‘^""«inacL
se recusar ^

regar^entir"

'
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§ 2.? — Ao sócio que tiver obtido socorros
ou benefícios da Sociedade sob falsos fundamen
que haja concorrido para informações mtos ou aue
justas ou de má fé.
§ 3.9 _ Ao sócio que proceder de forma a
prejudicar, direta ou indiretamente, os créditos ou
fins da Sociedade, ou que haja abusado da sua
confiança, desviando ou extraviando, com dolo, os
haveres da Sociedade.
da exclusão de
Art. Q.o
Quando se tratar
sua categoria, sernm sócio, qualquer que seja a
defesa, por escrito
lhe-á permitido apresentar sua
Conselho Deliberativo,
cn verbalmente, perante o
convocado.
'lue para esse fim deverá ser
Art. 10.^ - O sócio que tiver
penas cominadas pelo art. 8.’, somente P°
reintegrado no gôzo de_ seus
pois de o requerer à Directona e

®
.

esta
e

'íefira o seu requerimento,
° Conselho Dedenegação sujeitos à aprovaçao do
liberativo.
boa fé da
Art. 11.9 _ o sócio que, iludindo a
da SoI^irectoria, tiver sido inscrito no regis sua idaciedade com declarações inexactas sobre a
sumàriamente
de, origem, antecedentes, etc., será terá direito a
e não
eliminado do quadro social
contribuicom que haja
rehaver qualquer quantia
° para o patrimônio 'da instituição.
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capítulo III
Do patrimônio
social.

rendimento e sua aplicação
Art. 12.9
pôr-se-á; __ ~~ O Patrimônio da Sociedade come)

dências à rua Santo
do distrito da Gl^rif
nopolis n.9 112 no

hospitalares e suas depen
^
n.’ 2°P^^opriedade à rua Floria'

tão situados os Tai^
J^oarèpaguá. onde eSnatono para TuLrcol°^^ «Petiro da Velhice», «S^'
® de quaisquer outro°^°^'' ^ «Neuro-Psiquiátrico».
adquirir; de bens il?
^ Sociedade venha í’
de
^■onda de qualquer
alfáias, títulos
a possuir ou HT"
jd possua e
- do produto
=
sócios, ou
.simplesmente
Ção que
tenha siri
dessa arrecada'
ordinárias,
quando estn? _^í’®°^vido pelas despesa®
receitas
nao
sejam cobertas
ordinárias;
— das her
ralidades de
qualqueT’
donativos ou
de. quando
nao
' tenham
^^^tas à Socied^;
pelos
d oS
doadores;
*ins e speciais designa~~ do
saldo exra ^
dinária
O i'
possa
despesa Orí"*'' ^^^tre a Receita
Çuo dos socorros ne'
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Art. 13.? — Constituem rendas ordinárias: —
a) ~ os juros ou renda de títulos de qualquer espécie, bem com.o o rendimento de quaisou
quer propriedades que a Sociedade já possua
''^enha a adquirir;
b) _ as cotizações voluntárias ou quaisquer
quantias doadas à Sociedade sem aplicação especial
consignada ao Patrimônio;
cj — as jóias da Directoria e dos ConselheiMordomos.
Art. 14.9 — Constituem despesas ordinárias da
Sociedade as quantias■ necessárias: —
— ao custeio dos serviços hospitalares e de
^Silo;
b) __ aos socorros e actos de benemerência
Permitidos nestes Estatutos;
c) __ ao expediente, conservação e asseio indis
dePensáveis aos pavilhões hospitalares e suas
pendências, bem como às obras necessárias a conervação e valorização dos imóveis pertencentes a
nciedade, ressalvadas, nesta parte, as cláusu as
arr
endamento;
de
T
- aos gastos oriundos de reclamações
d
efeem
^‘r eitos
c a quaisquer outros praticados
dos iinteresses da Sociedade.
feiArt.
15.9 __ As despesas ordinárias serão I3-’
^om’ os rendimentos especificados no ar ■
§§ e. quando estes forem insuficientes, com

— 14 —.
tof
ne^netessárk
Art. i6<?
pregadas Pr,^ u
blica fundada

°^ertura integral das despesaseifl- '
.
em dinheiro serão l ^
^"^«veis, apólices da Dívida

dos mesmos^' °brigações do Govêrno que é°
títulos de renri Prmlégios das apólices e outr
timento do r ^
comprovado valôr com asse*'
§ ünfco
que a
Sociedadp ^
rir,
serão denositÜi
ou
ostabeleciment
da DirtcTol?

f«nb.r«ivo.
i6-V
mencionados no art. i";
e os que vier a adq*"
P^^° Tesoureiro em BaU^®’
da confiança e;
';

tono^dêsse dep^

documento comp>^<^^''

da
^dblica, obr?gací*^^ 'móveis, apólices'títi*'
® quaisquer outros
ser dc renda que f
derãe
toH ^^P°^^^^dos, caur-^^^^^^^^de possua, não po
aU'
te zaçao do Conselho"^°^.
vendidos, sem
^ uvocado paj-g g
cliberativo expressame
zaçao
dos
seja aprovada n i
^
‘Jtie a
art.

Túnírj^resentes °

P- dois terç"^

t?.’, ou
*luaisquep ®^®cução do que disp^®^
renda da
CO do
Sociedade^ deno "°"
títulos/
P'^oposta e
Pod^go^'^®^ conforme o
‘^«"cedidas
as
'‘ctirados media"
mesma.
^ J^stific^^^^^^adas pela Directo*-*
cm sessão prévia

I

■
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CAPÍTULO IV
Das Assembléias Gerais dos sócios
Art. 18.’ — As assembléias gerais diyidem-se
cm ordinárias e extraordinárias; as ordinárias se'^ão convocadas por biênio; e as extraordinárias.
quando a Directôria as julgar necessárias.
Art. 19.9 _ Na primeira quinzena de Dezemreunir-se-á a Assembléia Geral Ordinária para
proceder a eleição de quinze sócios, que farão pardo Conselho Deliberativo do biênio seguinte.
Art. 20.9 — As assembléias gerais extraordir^árias
uão têm época determinada; serão convo
'^adas quando fôr necessário.
Art. 21.9 — Considerar-se-á constituida a
ssembléia Geral dos sócios e habilitada para decidir
todos os assuntos de sua competência logo
que,
dia, hora e lugar designados na convocaSão,
estejam
presentes cinquenta sócios, inclusive
Os
«lembros da Directôria e do Conselho Delibe“^^tivo.
ao, -1 ^
porém, meia hora depois de marcada,
feit ^ número de sócios não estiver reunido,
o sera
Dir
“^°va convocação para outro dia que
sid °^‘^^®sidente designar e, nessa reunião, concrar-se-á a Assembléia Geral reunida com o nubor°
sócios que se achar presente ate meia
^ depois da designada e as deliberações que
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íiela forem tomadas
ou votadas terão inteira vaÜ'
dade e
obrigarão os ausentes.
Art. 22.9
As
1 ~
^^^®”^bléias gerais não poderão tomar :
convocação.resoluções estranhas aos motivos da sua :
Art. 23.’
o art. 71.’
quer em Primeir

de que trata
*^ão poderá funciona^' :
segunda convocaçãO'

com número

Art. ^ /e socios inferior a trezentos (300)'
Geral sao ?omaTr,
deliberações da Assembléia
tes.
^"das a pluralidade de votos preseU'
Art. as.”
Fazem
ral todos os
parte da Assembléia Geméritos no
gòzo
benfeitores e bene :
ridos
por estes
Estatutos!'^°^
Art.
'tocadas
por anuntL^'"Tv^^'^"
serão coH'
três
vezes, em dois oti^ ^‘^ados, pelo menos po*'
ulaçao desta Capitai r
Í°rnais de maior cif' í
p.,„
cinco dias livres de a»'
^■^"'a‘dente da s’o ■
P^^Midas pelo P'"
co”s5„“t -1“' ■eilmen?'’"'"’
falta dêstc

■fantrnJV*"

auxiliar

38... o

um 19 _

Pda «'■»»

^residente

nomeara»

oe trabalh^c da"”;-’ ®'“««ios, per»
ourante a sessão.
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SECÇÃO I
CAPÍTULO V
Da Administração da Sociedade, Directoria, Conselho
Deliberativo e suas atribuições
Art. 27.? — A Sociedade será administrada e
'^ifigida por uma Directoria e por um Conselho
^deliberativo, com atribuições definidas nestes Est^^tutos.
ia da Sociedade, eleita _
Art. 28.9 — A Directoria
no
bienalmente, de conformidade com o disposto
Capítulo VII, compôr-se-á dos seguintes caigo .
Presidente.
Vice-Presidente.
Secretário.
2.'’ Secretário.
Tesoureiro.
2.” Tesoureiro.
Síndico.
Procurador.
Procurador.
3-’ Procurador.
4-’ Procurador.
Art. 29.9 — São atribuições da Directoria:
destes
."J - velar pelo eMcto cumprimento
em
e dos regulamentos que estiverem
na Sociedade;
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b) _

tomar todas
as deliberações necessária®
para
; conseguir os fins a que a Sociedade se deStina;
c)
toS
, organizar
as tabelas e os RegulanieO
necessários à bôa
execução dos serviços interna
c da admini
-rstração geral e solicitar do Conselli
l^eliberativo
a sua
aprovação;
d)
nomear os
sei*®
_
empregados, estipular os
ordenadr_
os,
●Jesignar-lhes
*auições e
suas obrigações e atr>'
demití-los,
quando julgar convenie nte ’
0-) — tomar
*:°"^®cimento
das contas presta '
das pelo
oS
esoureiro,
demais
rnensalmente ou quando
nrembros da
sário;
Hirectoria o julgarem nece®

o

extraordinárias"?\h

roo.oí3?or°=
o ^eliberativn ● '

as despesas ordinárias ^

P°'^endo as últimas excedft
Prévia consulta ao Conse

pela fór

somas em dinhe ir^'
b) forma ou P^npôr ao r
re'
niodificacãn
Deliberativo a
outras
vação; p rovidências^ ou^°^ Estatutos e quaisqn®^
dependam de sua apr®

O ~~

tuais. nã o providenciar sfiK
Pectivos ’ previstos nos n
regulamentos;

casos eveP
Estatutos e r®®'

'

.
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j) — representar a Sociedade em todos os actos
necessários, sustentar e defender seus direitos em
juizo e fóra dele, activa e passivamente, com po
os mesmos
deres necessários, podendo delegar
poderes em uma ou mais pessoas;
de
k) — provêr a substituição temporária
qualquer Director, em caso de ausência ou impeêsse fim um
dimento demorado, convidando para
sócio que esteja nas condições de desempenhar
condignamente o cargo.
Art. 30.? — Para bôa regularidade do serviço
geral, deverá a Directoria reunir-se em sessão pelo
^enos uma vez por semana, não podendo delibemembros esteja
rar
sem que a maioria dos seus
presente.
Art. 31,9 — Todos os assuntos que forem
Apresentados e discutidos em sessão de Directoria,
decididos pela maioria dos membros pre
mentes.
●^rt.

— Compete à Directoria propôr, jusao Conselho Deliberativo, a conces'^^icadamente,
sao
'íe títulos honoríficos aos sócios ou pessoas
9ue
essa distinção, nos termos
<ios ^^uham feito jús a
A^^ts. 5.9^ 6.9 e 7.^
ao
33.^ - Compete à Directoria _ propôr
Deliberativo os nomes de
ta/ '"°»ipreendidas no art. 67.’ e para elas sol
A honrosa distinção da Sociedade —
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humanitária _>

a qual lhes será entregue
com toda a solenidade
signados.
’ em dias especialmente deArt.

34.^ - A
CIOS, que estiverem
ciais, atestados de
veis, caso
defesa.
“iam a
cer

Di
-irectoria poderá dar aos só'
ua posse de
^ .
seus direitos so'
dTrel"?”
ou para sua

~~

,qualquer Director e xef'
receber título ou diS'
que porventura haj^
-recido. salvo se fô^
enunciado
e conferido pel°
Conselho Deliberativo.
36,*? -

Q
0

permitirem, a Dire^w

recursos sociais
no
®^tembro de cada^ *"3ndará solenizar,
^eus, padroeiro do
^

^®CÇão II

^'^^íbuiçôes

E

DOS
Do
Bresidente
Art. 37-’

Compete
Hirector-Presidente ●’ ^
e Con
da Directori^'
Coaselho Deliberativo,

— 21
b) — abrir e presidir as sessões da Directoria
e Assembléias Gerais, dirigir os seus trabalhos,
tendo neles voto de desempate, excepto quando
se tratar de eleições; neste caso, haveiido^ igua^
dade de votos, será considerado eleito o sócio mais
antigo;
_
c) — apresentar, em reunião do Conselho De
liberativo, o relatório anual do movimento eco
nômico e financeiro da Sociedade no exercício an
terior, acompanhado do balanço geral do activo ^e
passivo e das informações e dados estatísticos _soser ]ulo movimento hospitalar, que possam
Sados úteis e convenientes;
d) — suspender, por motivo justo, as sessões
^a Assembléia Geral, e designar dia e hora para
*^nva reunião;
ocorrências que
e) — resolver todos os casos e
dependerem de pronta solução, dando disso conhe'^Iniento na primeira sessão da Directoria,
o - despachar as requisições que lhe torem
=P«sentadas, mandando informá-las por quem
'Competir;
— subscrever os termos de
cerr
^niento dos livros das actas e da
'
de,
fubricando-os, e pÔr o «pague-se» em todas as
'"''ntas^ devidamente conferidas;
doC
— assinar com o Director-Tesoureir ,
"'«entos de levantamento de dinheiros de qua
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quer^ procedência e os cheques de retirada de importâncias depositadas
0 ~ representar em Bancos;
a Directoria, ou nomear nro
dos directores
para que a represente em todos oS
actos solenes a
que tenha de
comparecer;
j)
exercer, finalmente
todas as atribuições
e encargos que lhe forem
cometidos pelos respeC'
‘■''OS Regulamentos;
— entrar nara a c ● ,
um mil e quinhentos
^°‘^^^dade com a jóia de
q«al fica islto ,e iá
qualquer cargo da nreeleição ou convite
Pe ctiva jóia,
Art.

qsç

^-SooU
exercido este ou outro

P°r eleição^ directoria e na cm a reS-

,

compete:
-ir o
cargos e
em
todos
os seus
e atribuições
ou
ausência
^
’ seja no caso de impedimento
t emporá ria,
b) _
seja no de- renúncia;
dirigir os
c; _ entrar
para á I®- n"
Cr$
000,00, da ,

d içoes do art.

fica
»■', alínea ^X*
Dos

as

Art. 3Q 9

nas coP'

Secrefários

.
ector-1.9

Secretário coropet®
uas alíneas dêste arti'
Secretário
' compete substitui^'
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: nos seus impedimentos, o i.» Secretário e tomar
parte nas sessões da Directoria.
, „ j_ nireca; - a redação e leitura das actas da D.rec
I toria e Assembléias Gerais;
circulares,
b) — redigir e assinar °
deliavisos relativos, ao expedien ,
f„]-em estabeberações da Directoria, ou que lhe forem
lecidas pelos Regulamentos;
ondência dirigida
1
c; — receber toda a corresp
dado à Di;

à Sociedade e arquivá-la, depois
^ectoria conhecimento da

e
bôa ordem

d;- ter sob guarda e conservar em
» arquivo e a
,fges°p“cho dó Directore) — passar à vista de
F
outros quais:

I^residente, os atestados, certi
'Ider documentos respeitantes

^
s

g5cio que

haja requerido à Directoria, a
feito;
is de feirubricar
as
contas
a
pagar,
depo.s
O
ta a
-Secretá¬
competente ''«ifiea^‘>i
Directores
. g) — entrar, cada um do
1.000,00
ria
para a Sociedade, com a j
previsto
qual, todavia, ficam isentos no
I
alínea k) do art. 37-’Dos Tesoureiros
.
T V Tesouao Directoi-i__
Compete
Art. 40.?
consignadas
atribuições
'^^ii'o dar execução às
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alíneas dêstp
compete substituir^^’
Tesoureir'’
rector- x.. Telo^
impedimentos, o D^'
da Directoria
^ tomar parte nas sessÕe^
a) _
Cãn .
®“pm-intender os serviços de escritui'3'
para que os
c com a clareza e pt^'

'■*“ “«sp^sáveis;
°
^ fazer a
arrecadaç ão de todos os rerid*'
mentos do
patrimônio
Ções e
donativos, do^'
quaisquer
dade;
ros benefícios feitos à Socie'
f
'^^iores, conToTme fô!'?^ru
dinheiros e outro/
rectoria;
tor deliberado em sessão da P*'
dito, à
'

de reconhecido cr/'
seu poder;

II '^“"««lentoTTe levaiT^^^*"^®
e os
s depo sitados em

saldos em dinhei'
° Presidentequantias de q^f'
retirada de du

. '^-fgar
todas Jr^^os;
peito
as
desp esas leealm
'1^® disserem reS
da
do ""spectiva conferêneS"'!;^® autorizadas, dep^i'
» «Pag”“ ,t P-curador,' «bri-»

)
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as cadercia e aplicação, exibindo, nessa ocasiao
connetas dos Bancos onde a Sociedade tenha suas
tas correntes;
h;- entrar cada um
Jóia de Cr$ 1.000,00 da qual.^
tos, no caso previsto na ali

-

Cnriedade com a
i,en-

^
J

Do Síndico

A,t. 4..- - Compete ao
afaôeios,
a; - procurar aumentar o numero
por todos os meios ao seu a^c
sócios, tanto
6; _ informar as
da ação mos respeito dos factos
fórma que a Diral que os tiver determinado, de
rectoria possa resolver com J
forem apre¬
as
ce — visar as .'’'??°rsó“roa,“eBde que_^;
Sentadas para admissao
exigências do arti
niesmas tenham cumpridas a
§0 2.’ e seus parágrafos;
a jóia de
Cr$ I.000,00
do art. 37‘ ●
previsto na alínea k)
Dos procuradores
curador compete: ~ os
Ârt. 42.’ __ Ao r.^
com a Directoria,
de acôrdo
e todos 03
comprar,
a;
, niedicamentos
Sêneros para consumo
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°t>jétos
lares e
b) _
- conferir
a fornecimenínf
® documentos relat*'
lares.
^^itos aos pavilhões hospit^'
Ao 2.P

Procurador
compete:
a) _ mandar
rectoria, às
‘^onstruS'?’’’
^
careçam os
e reparos de
edifícSs ’
suas ,
pavilhões hospitalares «
^
^ dependências oudos^
de
priedades
*
quaisquer outras
pertencentes à
sua
Sociedade,
zelando
conservação;
*>»"conferir
tiverem de ser
e
- pagos
®
documentos
" >^-Parações feítaf^as
às obra^
Procurador P"°P"^dades da Sociedade~~ ‘Comprar
^°™Peíe; —.
oS
«os^aos
Í°od°
^ Directoria,
LHICE Q^^^dhões hospital
objetos necessa

e S’Rn^í^^'^ÓRio pApl® retiro DA V®'
EURo.psjQ
para tuberculoso?
b)
.

- ~~ Conferir

Çdes a""que
Ao
●

P^gos T^dL^T^'^ documentos qP®
a let
^^^Peito às aquia^
^curador dl ^«terior.
3)
''' Substitui..
®®mpeíe ●
em seü^

b)~~.
licitado por

que
<)»slquer de£'

para isso seja sO'
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e funções
§ único — Além das atribuições ão mais as
Procuradores exercerão
de seu cargo, os
que lhes forem atribuidas pelos regulamentos, enSociedade, com a joia de
trando, cada um, para a
na alínea k) do aitiCr$ I.000,00, salvo o disposto
go 37.’.

SECÇ^O
DO CONSELHO

Deliberatjvo

compõeexercício
_
o
Conselho
Deliberativo
em
Art. 43.'^
Afy T)ircctoriâ
se dos onze membros
sócios efectivos ou
dos sócios beneméritos e ®
ela Assembléia
benfeitores, eleitos bietialmente P
Geral.
ou benfeitores, terefectivos
perdem o
§ 1.9
Os sócios
foram eleitos.
«binado o biênio para que
destes memUssento no Conselho.
a reeleição
§ 2.’ — Será permitida
bros.
do Conselho Delibe
As
reuniões
-.Presidente ou
Art. 44.’
Director
rativo serão abertas pelo Conselheiros preos seus traseu substituto, que
dirigir
^ doia
Sentes a indicar quem
11.ÍÓ0 convidara
da
balhos. O Presidente esc
^ ^ Secretários
u^embros do Conselho p^r
jç Secretário
uiesa.
§ único —
procederá a leitura
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será posta
em discussão
ir será
lido e despachad
e votação; a seguir
o Conselho a delil.^ °
passando, entãotante dos
anúncios'da"conv^
tário
competirá rerlícr
Ao 2.’ Secre-

Art.

1 o "“

se-á para deliberar
^deliberativo reunircompetência, quanHo
assuntos de su^
niente.
^ ddirectoria o julgar conveAlém das
reuniões
necessárias e das 'lue a Directoria considequinze
forem requeridas por
ou mais de seus
oioes anuais, sendo a
haverá três reUPsra tomar
‘=onhecimentV^'u^"°
vo e
passivo e
a„, ■
"provação
Wanço geral do actiatender a S,
<i° exercício
a nratérU
«vlamações; delirar

Prir os

a, aendo Srí
^dispositivos da ar

. A aaganda re„„i.

"»p-s /; e „)
hiênio, para cum

"O

Agoa,„”^:,,;«5.>agar

"«igo.
„a

primeira

'°ahee.mento do Lanee" "“Sdea
a tomar
A terceira reuniãn * . ° semestre anterior,
zena de Dezembro, para^^g^fej^^^®’'
Primeira quiO'
oari
°
do biêS'
"l^neas h;, j)
os efeitos das alíneas a) ^'^™^'^^®^rativo, ainda
e b).

I
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ealizando no dia designa§ único — Não se r
fará no mesmo dia
'Jo a reunião ordinária, esta se
^ hora da semana seguinte.
do Conselho DeE’ da competência exclusiva
^iberativo: —
OS

a; - eleger a Direeteria, como preceituam
52", 53-” e 54-’;
Conselheiros Morb) — eleger, anualmente, os
o art. 57-''
'íoinos e seus suplentes, de acordo com
" seus §§.
o _ eleger uma

wSe"aUvÕ,

Slrtarerare 0“elaSrio e con.aa do Haapresentados pela Directona,
quando seja misd) — reformar os Estatutos
^
seu §.
de conformidade com o art. 5ou sem alterações, ou re
— aprovar, com
leitar os Regulamentos que a Directona apiesen
tar.
: fun
de bens e
o - decidir sôbre alienação
da Di
'los
sociais, a que deverá preceder pr p
tect
°ria, guardadas as
Directoria, sôbre SJ - resolver sob P''°P°^^igsão de sócios;
suspensão, exclusão ou
extraordina—- autorizar ou não esp
.000,00;
quando excedam de Cr$ lo
, bem como os
eleitos pela
,, 0- empossar a Diree»"!;
* "lembros do Conselho Del.berat.vo
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Assembléia Geral, de acordo com os dispositivos
do art. 19.Í’;

<

1

conceder, por iniciativa de qualquer de
seus membros ou por proposta da Directoria,
títulos honoríficos mencionados nos arts. 5-’*
e 7.’;
k)
deliberar sôbre quaisquer outros assua
tos
que a Directoria lhe submeter, a bem da So
ciedade.
auand^’
~ ° Conselho Deliberativo funciona
quando presentes, pelo menos, trinta de seus roem"
bros. nas
condições do
43-’, e as suas d elibC'
rações serão
se aauéU
^o^radas por maioria de votos; mas
até
mekhora
presente
sidente da
^ reunião, o Snr.
convocação fará^re^v^’

dermos do anúncio nii^ a sessão com qualquer
oS
deliberará, sempre que

>-^or aos membros da D‘estejam em número supe^
irectoria presentes, excep*
nos casos previstos
"OS
arts. 65.9, 70.9, 71.^ 72-’ ®
73- , que só poderã
nidos quarenta ou ser resolvidos, achando-se rein
mais
nunca por
- membros do Conselho
m
enos
de
sentes.
dois terços de votos P’^^'|
Art.
berativo
Conselho Deli'
meio de
irector-Presidente, P®
PUbli
zes, em dois ou
VÇ'
mado, pelo
mais i
menos por três ^
lornáis de maior circulaÇ^'’

hit p™r n?“°
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desta cidade, com antecipação de cinco

dias livres,

pelo menos, declarando-se o objécto da reunia^
§ único — Tanto as reuniões do Conselho e>
liberativo, como as da Directoria, serão realizadas,
sala prèviamente destinada, na séde da ocie
dade, salvo motivo de fôrça maior, sendo, ne
^^so, dado aviso prévio da mudança de ugar,
imprensa.
,
Art. 48.9 — À Comissão de Contas ®
^côrdo com os dispositivos do artigo
^), serão franqueados os livros e todos
^
tos necessários a habilitá-la a dar o
●
P re¬
recer em prazo nunca excedente a 60 dias,ao
e incorporado
'-er êsse que será impresso
iatório.
vi
CAPÍTULO
jiíordoiaos
Dos Conselheiros

serão
Mordomos
competO"lbcs:
Art. 49-’ -7- 9®
® a sua Mordomia
oleitos como dispõe ^ ^^o pa^a
^radores na adminisa) —no mês desig^.procu
dos pavilhões hospiCoadjuvar os
internos
tração dos serviço
membros da DiIheiros

talares;
%ste Um ^ôr convidado;
"
!ando
a Sociedade com a jóia de
rectoria, d-^J^^ar P^"^
c) f.ooCr$ 1-00°'
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~ ® Conselheiro Mordomo que, por
eo

justificado, não puder exercer o car-

tair^ "^b^tituido pelo suplente na ordem de voo caLr^rr"

que vier desempenhar

mas disnn '

Mordomo, cumprirá as mes-

que lC:~^Toí/^.r- 49-^ e go.ará"das regaliar
onferidas por estes Estatutos.

capítulo vii
■Das eleições
Directoria^

oleição dos onze membros

doze suplentes M^rdo
C omissão de Contas
Uberativo sendo b'’

Mordomos, doS
membros da
Conselho Ve'

Comissão’de Coutasse

^

^

lh eiros Mordomos e sun^^f
suplentes Mordomos,
§ único
S° 51.’, serão
^^ecução do disposto no artidas nos
arts. 46.9
' ' e ^47^9.^^
disposições consigo^'
Da eleição da Virectoria
Art. 52.9
■ Aberta
u acta da sessão
anterior a sessão, lida e aprovada
e dado c onhecimento do
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expediente, serão em seguida nomeados pela Me
sa dois escrutinadores e, após, proceder-se-á à eleiÇão dos membros da nova Directoria.
Art
— Concedido pela Mesa o tempo inmuna de uma
dispensável para que cada eleitor
cédula, o Presidente mandará em seguida o becretário proceder à chamada dos eleitores inscritos no
livro de presenças e, à proporção que cada um
fôr chamado, ir-se-á depositando na urna a res
pectiva cédula, a qual deverá conter
^
'
nies de sócios, com a designação dos respecti
Cargos. Concluida a chamada, far-se-á em seguida
^ contagem e apuração.
Art 54.^ - Terminada a apuraçao,^

Prpçiden-

te proclamará eleitos Directores, os socj^os q
'^e_rem obtido maioria
*^ao seja obtida essa maioria, s
«ova chamada e escrutínio, no qua

em seguida
er>mente en-

‘«tão os nomes dos
^ apuração, hou'^ada um dos cargos; e, se
,
„ sócio mais
Ver
empate, será considerado e ei o
^iitigo.
será empossada
único _ A Directoria eleita
Conselho Deliberativo.
^ nú-

i^s
em não
branco
e “^^“,“"TalcuIando-se
^iveis,
serão
sòmente sôbre as cédulas válidas.

a maio-
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Art. 56.
_- '?
— Será de dois anos o mandato dos
sócios eleito
tos.
para a Directoria, podendo ser reeleieleição dos
Conselheiros Mordomos e Suplente^,
Art. 57.’
domos e sunU
Conselheiros Moí'
que a dos Dil
^^^ta pela mesma fórn’^
na
apresentar
devendo, porém, a DirectO'
de
sócios e sobre
® quatro non^e
§ r.. I To?
° escrutínio,
ria absoluta
nomes que obtiverem luai®
Conselheiros
§ 2.P _ 2
serão

legalmente eleito^j
raos até ao número de doze. !|

caso de
05
sócios mais
empate, serão preferidos
antigos,
§ 4.’ —
oi
doze
suplentes^spr?^ Conselheiros Mordomos e
^ investidura efecH? *'°'^®'^®’'ados empossados,
rectoria, no primeira
pela Pi'
»r
■”®“ <!« => «'5=
o
resr.P^*;,..
de posle^'^^'^^ nessa ocasião
Da

eleição da

C omissão de Contas

m

tituirão a Co ● ^ ®i®»São de tr ês sócios
que coris¬
Comissao de Conta
s será feita pelo Con-

_ 35 —
selho Deliberativo, bienalmente, em
de Dezembro, observando-se quanto a fjma
eleição o dispôsto nos arts. 52-^ 53ggada
§ único - A Comissão eleita_^ser^^.^^P^^^
na própria sessão do Consel^
haja sido sufragada e o
Conselho, tudo denfido a nova reunião do mesmo
fro do prazo de 6o dias.
CAPÍTULO VIII
Dos direitos dos socios

no

Art. 59.« _ Todos
"ócios que^estiverem^^^^
gôzo dos direitos
confendo^s^P^^^.^^^^^^ exclusão
terão direito aos socorros
art. 8.^ e
incursos no
acharem
ressalva prefeita dos que se
assinado a
seus §§ e dos que tenham
vista no § 2.^ do artigo 2.^
^^^„tes, serão
Art. 60.^ - Aos
da Sociedade
ministrados, nos
^ ^ ^ ^ tratamento
fará
de, todos os socorros me
^ falecer se
que careçam, e dos que ai
o respectivo enterro. _
. ^ expensas suas,
Art. 6r.^ - A Sociedade ta ,^^
o enterro de qualquer
serviços hospiPobreza, venha a falecer fora ^
^
talares, se isso for
, je autoridade comae pobreza com cert.f.cado
Peteníe.
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62.9 _ „

tia
' do

na oninís °j rocios acometidos de moléshospital não °
™édicos dos ambulatórios
cultado receberem
"^istér internar, será
raulados pelos ref
5^^P^‘^tivos medicamentos fof

63.9 __
clínicos.
nados ou não au.^°^ socms em tratamento, inte^'
ciedade e por
°P^"^ão dos médicos da So'
^ de mudança de rv
destes, tenham necessida'
®crá fornecida a
melhoria ou cura.

a falta de recSr ™
Pl‘rc«oria.
§ único
de

luando prf

para êsso fim, a juízo

A

Sociedade não fará novo auxíli®
que já uma vez se tivereiU
^cio, salvo em caso de naU'

"«s?Ssí’r''^
frágio.

^

64 9

.

soc
orros.
●“■■«a hospita,^'^''"
que não sejam de n^'
que a
“ «=b„eeee, ,ei„ nr«í ^“'^^cdade puder ou vief
8 I.’ —
^
preferência: —
^nsa disti
inção «CRU7^”^T^°^®^^^cnr a muito hoO'
§ 2.9 __
Os aócir “"“ANITAEIA».
Senamérito
Benfeitor^ Tj”'^ P°^auirem o título àe
norário-Ben
emérito, cónfn^°'^^'^^°'^®^^eitor ou Ho'
verem

§ arr*"» » áocttr'

oa lZZ

de

9ue ti- )
que, baldos de meioS.
trabalhar por doen-
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CAPÍTULO IX
Das alterações e reforma dos estatutos
ia decidir que
Quando a Directoria
da
« mistér proceder-se à reforma dos
Art

Sociedade, para neles incluir
suprimir ou alterar outras, no
será nesse sentido submetida propos

parte,
ao Conseuma comisda
Iho Deliberativo, o qual
ot Dida
são de três membros, que
à revisão
de
procederem
Directoria
^ectoria, para o fim '
entado pela
Ptoposta ou projeto apres
respectivo parecer.
^ dar, dentro de 3°
°
Directoria
á convocado
§ único _ Logo que
o palcer elaborado pela Cornias^
pronunciar
O Conselho Deliberativo, a
só poderão
ão ou rejeição, e
ou mais
Sobre sua aprovação
resentes quarenta
Ser efectivadas quando p
tnembros do Conselho.
e alterações

I

Art. 66.^ —
^ue seja necessário
<ie, nunca serão extensiy

; da SociedaEstaStos
nos arts. 7°-’>
disposto
sempre conservados

72.9 e 73-’. os
® em todas as suas dispoinalteráveis e
go pelos sócios fundadosições, como foi preceituado P
tes da Sociedade.

^

— 38 —
capítulo X
CRUZ humanitária
real E

honra, já criada pel^

GUeL DE
SOCIEDADE PORTU'
NEIRO sob ^^^^.^GeNCIA do RIO DE JA'
NITárÍa»
de — «CRUZ HUMA'
'"os;- «uma
seguintes caracterísPe o emblema da r
^ corôa português
tos, pendentes d
escudos sobrepoS'
será concedida n
de fita azul e branca»,^
te proposta feita °
Deliberativo, mediaU'
tão
honrosa distinção
^irectoria e, para qm
real
Merecimento, dWe' compre o símbolo do
os relevantes spr
° ^ospectivo diploma consigu^^
^'lueles a quem
P^^estados à Sociedade po^
quem for concedida,
Somente poderá
ser conferida: —
§ 1^0

que houverem

«“ulquer nacionalidaí'

<='"P=aas hospi,aia„,°^^ o “
» Pug^u»*» ‘*f
§ 2.9
A„„ ..
tjociedade durante um naeStinuado a
prestar à
^^^oméritos que tenham coUMereçam
honrosa^^dlstfnção.
^ "orviços valiosos,
§ 3-’ — Às
nham
esposas ou filtirvc j
te- prestado
à Sociedadp ^
Mdade serviços importantes.
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equivalentes, pelo menos, aos designados no §
'Jêste artigo.
.
j
§ 4.9 — Às pessoas de qualquer nacionalidade
que hajam prestado à Sociedade serviços muito es
Peciais e considerados relevantíssimos.
Art. 68.0 - A distinção - «CRUZ HUMANI
TÁRIA» - será entregue solenemente aos agracia<3os no dia da festa do Padroeiro do Hospital ou na
quêle que a Directoria designai.
CAPÍTULO XI
Disposições

Gerais

Art. 69.?
riamente pelas obrigações co:
torias. em nome da instituição.

arrogardissolvi-

Art. 70.^ - Não podendo ^
o caracter de associaçao perp
quando assim lhe convier, quer

>

próprio
, dado

ruteresse, quer por ocorrências que
Prevenir nem designar.
olvida pela
Art. 71.'? — Uma vez res
a dissolução
Assem® Aprovada pelo Conselho HeLber
Sociedade, convocará o Hresi
^
‘^léia Geral Extraordinária, a qua ,
circunstanciadamente
residência, dará ou negara

9ào.

^^latório da

^jn^ento à resolu-

— 40 —
ílissolução^dl

Assembléia Geral a

à eleiçt de um^ r’
< acto contíque ficará incumbida
membros
a efeito a deliberafo tomada, sendo
para isso revestida de amplos po'
ueres, não só
da Sociedade, rnr,. Proceder à liquidação do activo
aplicação que lhf>°
rendimento a
Assembléia Geral
determinada pela mesma
Art.
. -ao de que trata o artigo
™eced„”'da7/
são, com todos ’
^“prensa, conta da sua misos detalhes
que possam esclarecer .
e satisfazer
os sócios,
Art. 74-" —
dos
em sessão do^r^
legalmente aprovaSetembro de mas.
deliberativo de 15 de
alterados em sessãn^.í e Outubro de 1938, foram
■4 de Agosto de 1940 °o
de Jolh o de 19,6 ,4!^ ®
■contrário e comecarãn ^

Deliberativo de
de 1945 e n
todas as disposições em

preenchidas as formalidadIÍTT
estejam
ades determinadas pela lei
DISPOSIÇÕES
tivo ^e^eitl^’'^

tro d

l:

dranzitórias

membros do C onselho Delibera-

“ A'‘“-I>léia Geral de 8 de Outu-

=-S£S?».
ona

também eleitos na
da mesma data,
em Dezembro de 1947.

administração atual
biênio 1946/1947

Prestes.
PRESIDENTE: — Dr. José Augusto
português.
Nacionalidade:
Profissão: __ industrial.
viuvo .
Estado civil:
109.
de Fevereiro,
rua
19
Residência:
. de Oliveira
Dr. Mário
VICE-PRESIDENTE:
Brandão.
__ brasileiro.
Nacionalidade:
Profissão: — advogado.
casado.
Estado civil:
Rumânia, 44Residência: — rua

— 4:2 —
1.1

SECRETÁRIO:
Jayme Augusto Ferreira.
Nacionalidade:

' brasileiro,

Profissão:

comerciante.
Estado civil:
' — casado.
Eesidência: .
Avenida Paulo Frontin, 6792.9

secretário:
Alberto Rodrigues CoimbraNacionalidade:
■ — português.
Profissão:
comerciante.
Estado civil:
casado.
Eesidência;
Eua Pereira da Silva, 106.

1.’

TESOUREIRO: —
Nacionalidade: —

José Luiz Monteiro,
brasileiro.

Profissão:

— comerciante.
Estado civil: — casado.
Eesidência:
— Rua Abade Ramos, 107.
2.’>

TESOUREIRO:
M .
NacionalidadeFrofissaoEstado civil:

Belmiro da Silva Monteirc.
português.
proprietário.
casado.

Residência:
Cario, Sampaio, >4-

— 43 —
SÍNDICO: — Benjamim Rezende Reis.
Nacionalidade: — português.
Profissão: — comerciante.
Estado civil: — casado.
de Macedo, 23.
Residência: — rua Buarque
PROCURADOR:
rão.

Clemente Rodrigues Mou-

Nacionalidade: - português.
comerciante.
Profissão:
Estado civil: — viuvo.
de CasMinistro Viveiros
Residência: — rua
tro, 60.
d’Assumpção Mello.
2.^ PROCURADOR: —
.
português.
Nacionalidade:
Profissão:

proprietário.
casado.

Estado civil:
,— rua Silvio Romero, 19.
Residência:
__ Abilio Rodrigues Lisboa.
3.’ PROCURADOR:
__ brasileiro,
Nacionalidade:
— comerciante.
Profissão:
.
casado.
Estado civil:
do Bom Retiro, 903,
rua Barao
Residência:

— 44 —
4-’ PROCURADOR:

Domingos Alves Corrêa.
Nacionalidade: —
português,
Profissão: —
proprietário.
Estado civil: ■— casado.
Residêncila:
— rua do Bispo, 171.

COMISSAo

EPATSORA:.

Carlos do8 Santos

da F
Ciam

onseca Soare*

ente Rodi-iguee Moui-fto
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