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CAPÍTULO I
Da Sociedade e seus fins
Art. l.° — A “REAL E BENEMÉRITA
SOCIEBADE PORTUGUESA DE BENEFI
CÊNCIA DO RIO DE JANEIRO”, com sede
nesta cidade à Rua Santo Amaro n.° 80, com
Personalidade Jurídica de Direito Privado,
por seu registro feito, conforme publicação
no Diário Oficial - Secção I de 28 de abril
de 1953, considerada de Utilidade Pública
pelos Decretos ns. 4.693 de 15 de março de
1934 e 1.417 de 27 de setembro de 1962,
agraciada pelo Govêrno de Portugal com a
“Grã-Cruz da Ordem da Benemerência” com
põe-se de número ilimitado de sócios que
hajam adquirido essa qualidade nas condi
ções previstas nêstes Estatutos.
§ l.° — A Sociedade foi fundada a 17 de
maio de 1840 com Estatutos aprovados pelo
Govêrno Imperial por Decretos n.°® 2.764 e
6.867, de 26 de janeiro de 1861 e 23 de março
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de 1878, posteriormente alterados pelo Con
selho Deliberativo da Sociedade, pela forma
nêies prevista, 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, 15 de julho de 1934, 17
de janeiro de 1938, 15 de setembro de 1938,
21 de outubro de 1938, 14 de agosto de 1940,
8 de outubro de 1945, 11 de julho de 1946, 4
de dezembro de 1952, 3 e 7 de dezembro de
1959 e 20 de setembro de 1965.
§ 2° — Como Instituição de Assistência
Social, a Sociedade empregará no País todos
os se^ recursos e economias em benefício
dos sócios, bem como de não-associados bra
sileiros e portugueses, comprovadamente po
bres e a prudente critério da Diretoria e
pela forma prevista na alínea f) § único do
art. 2.°.
§ 3.° — A Sociedade será orientada por
um Conselho Deliberativo e dirigida por uma
Diretoria por êle eleita, que exercerão os
seus mandatos gratuitamente e sem direito a
quaisquer benefícios ou vantagens da Socie
dade que não aquêles comuns a todos os
socios.
Art. 2.° — A Sociedade tem por fim pres
tar aos seus sócios assistência médica, cirúr
gica, hospitalar e social, assim como promo
ver pesquizas científicas no campo da Medicma, tudo de acôrdo com os seus recursos,
nos termos destes Estatutos e na fórma dos
Regulamentos.
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§ Único — Para a consecução dos seus
fins, a Sociedade tomará as providências que
julgar necessárias e oportunas, além de;
a) manter e desenvolver os serviços
hospitalares e assistênciais existentes às
ruas: Santo Amaro n.° 80, Fialho n.° 20 e
Florianópolis n.° 478 ou outros que venha a
possuir, necessários ao tratamento dos sócios
que adoeçam e nos quais lhes será prestada
assistência médica, cirúrgica, hospitalar e es
piritual, fornecendo a sua Farmácia aos só
cios internados os medicamentos ne_cessários,
prescritos pelos médicos da Instituição, obser
vado, no entanto, o que dispõe o art. 13.° e
seus parágrafos;
ta) assegurar que, dentro dos horários
regulamentares, possam os sócios frequenrar
os ambulatórios para consultas aos respecti
os
vos médicos, tratamento e exames que c.
mesmos prescreverem;
c) internar nos Pavilhões sitos em Jacarepaguá; das suas diversas especialidad.es,
os sócios de ambos os sexos, quando tais mternações sejam expressamente recomendadas
pelos médicos, da Sociedade;
_
d) manter e custear os Pavilhões exis
tentes em Jacarépaguá, ou outros que ve
nham a ser construídos, destüiados ao reco
lhimento dos sócios de ambos os sexos que
forem necessitados ou estejam doerites e que,
por sua avançada idade ou «^validez nao
possam prover a sua subsistência,
Lilados que tenham aposentadoria, pensão,
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ou rendimento de qualquer natureza, concor¬
rer
com 50% do que recebem para- as des
pesas comuns. O número de internados será
limitado à capacidade dos Pavilhões destina
dos a êsse fim, devendo os candidatos aguar
dar as vagas, na ordem da sua inscrição.
_ e) criar, quando for oportuno e a situa
ção financeira ^da Sociedade o permita, sob
pievm aprovação do Conselho Deliberativo,
um Pavilhão residencial, onde os socios, com
recmrsos financeiros, possam, mediante contribUi^ao estabelecida para o caso e da acordo
com Regulamento próprio, encontrar confor
to, amparo moral e espiritual, a par de assistencia medica. Êstes sócios receberão o título
de Socio Residente”.
,
manter um ambulatório para aten¬
der, diariamente até 20 não-associados brasi® portugueses, fóra das horas regulaentares de atendimento aos sócios, em obediencia ao que determina o § 2.° do art. l.°
destes estatutos.
I .
praticar a prudente critério da Dire~ ^ quando devidamente aprovados em
nnpr ° f
maioria dos seus membros, quaisupç-i w t
beneficência não consignados
lidad^signifiquem liberadnc ei ● P^^^^over e custear o sepultamento
talfl
vierem a falecer em suas insde
delas, em estado
de pobieza devidamente comprovada;
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i) todos os doentes internados nos Hos
pitais ou Pavilhões, quando completarem
trinta dias de permanência, obrigatoriamente
ficarão sujeitos ao exame da Junta Médica,
que estiver funcionando, para que Ela resolva
sôbre a necessidade ou não, da continuação
do internamento.
CAPÍTULO II
Dos Sócios
Categorias - Admissão - Deveres
- Direitos e Penalidades
Art. 3.° — A Sociedade compõe-se de nú
mero ilimitado de sócios, de ambos os sexos,
nas seguintes categorias:
Efetivos
Benfeitores
Beneméritos
Honorários - Efetivos
Honorários - Benfeitores
Honorários - Beneméritos.
SECÇÃO I
Dos Sócios Efetivos
Art. 4.° - Poderão fazer parte da SccieEfetivos, brasileiros e
dade, como Sócios
_
portugueses de ambos os sexos _ que, tendo
ocupação honesta e bom procedunento, não
se tiverem manifestado mfensos à mesma
Sociedade, e cuja admissão, face às devidas
sindicâncias, não seja julgada inconveniente,
a juizo exclusivo da Diretoria.
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§ l-° — Poderão ser admitidos como Só
cios Efetivos, as esposas de sócios brasileiros
ou portugueses, mesmo quando de outras
nacionalidades.
§ 2.° — A admissao de Sócios Efetivos
será precedida do seguinte;
a) ^ preenchimento de proposta em modêlo próprio, fornecida pela Sociedade e assi
nada por sócio em pleno gôzo dos seus di
reitos sociais, na qualidade de proponente;
b)_ recebida a proposta e satisfeitas as
condições do art. 4.°, o proposto será subme
tido a exame médico ou outros que forem
exigidos;
c) ^ concluido o processo, a Diretoria de
liberará, face às conclusões do exame, sôbre
a admissão ou não do candidato.
§ 3.° — O proposto que fôr aceito, contribuirá para a aquisição do título de Sócio
Efetivo, cem a jóia de admissão especificada
na tabela que nessa ocasião vigorar, devidam_ente aprovada pelo Conselho Deliberativo.
§ 4.° — A critério da Diretoria poderá
ser facultado o pagamento parcelado da jóia
de admissão, até o limite máximo de 36
meses.
anos

5.° — Se 0 proposto fôr maior de' 45

e apresentar condições peculiares de
sòmente poderá ser admitido com
provaçao especial_da Diretoria, pagando CO__
arbiD^^
admissão a quantia que a mesma
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§ 6.° — Ficarão sem efeito as propostas,
cujas jóias de admissão não sejam pagas den
tro de 30 dias da data de a sua aprovação
pela Diretoria e, quando o pagamento íôr
parcelado, esteja em atraso de mais de 60
dias sem a devida justificação. Transcorridos
os prazos acima, será cancelada a respectiva
proposta de admissão, sem direito à resti
tuição de quaisquer importâncias pagas,i as
quais reverterão em benefício da Sociedade.
§ V.'
Enquanto a jóia de admissão não
estiver totaimeníe paga, o proposto não go
zará da plenitude dos direitos de sócio, po
dendo, apenas, obter consultas médicas nos
ambulatórios da Sociedade, sem direito a
medicamentos e hospitalização.
§ 8.° — Os sócios menores de 10 anos,
quando necessitarem, só poderão ser interna
dos em quarto ou apartamento, com acom
panhantes e sob responsabilidade idônea no
pagamento das despesas correspondentes, le
vando-se em conta a sua categoria de sócio.
O acompanhante gozará o desconto de 507^
sôbre a respectiva tabela.
Art. 5.° — Os empregados da Sociedade
há mais de cinco anos, de comportamento
exemplar, poderão, a critério da Diretoria e
preenchidas tôdas as formalidades exigidas
para a admissão de Sócios Efetivos, ser admh
tidos nessa categoria com redução de 107o
dos preços da tabela em vigôr.
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SECÇÃO II
Dos Sócios Benfeitores
^ concessão do título de Sócio
Benfeitor é prerrogativa do Conselho Delibe
rativo que só o concederá por iniciativa da
Diretoria ou de dez membros do mesmo Con
selho, sempre em proposta escrita e justi
ficada.
§ l-° — Nos casos em que a concessão
do título se fundamente em donativos repre
sentados por bens ou dinheiro, nos termos
do art. 7.° e suas alíneas, a mesma será feita
pela Diretoria, “ad-referendum” do Conselho
Deliberativo e depois de cumpridas as mes
mas formalidades exigidas para admissão de
Socios Efetivos, no art. 4.°, seus §§ e alíneas,
quando se tratar de não-associados.
r» Tif
demais casos, o Conselho
eiiberativo submeterá a proposta a votação
secreta, devendo, para ser aprovada, obter o
oto favoravel da maioria dos Conselheiros
presentes.

P

~
de Sócio Benfeitor
a ser concedido nos seguintes casos:

tafln^l
Sócios Efetivos que hajam presdonatívn.™^^"
relevantes ou feito
íe
ou dinheina tabpin
^Sual ou superior do estipulado
mente
devidaprovada pelo Conselho Deliberativo;
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b) aos membros da Diretoria que hajam
cumprido um mandato de três anos para o
qual foram eleitos, sem se haverem afastado
das suas funções por mais de 90 dias seguidos
ou intercalados.
SECÇÃO III
Dos Sócios Beneméritos
Art. S.° — A concessão do titulo de Só
cio Benemérito é prerrogativa do Conselho
Deliberativo, que só concederá por iniciativa,
da Diretoria ou de vinte membros do mesmo
Conselho, sempre em proposta escrita e jus
tificada.
§ 1° — Nos casos em que a concessão do
utulo de Sócio Benemérito se fundamente em
donativos feitos à Sociedade, representados
por beris ou dinheiro, nos têrmos do art. 9.° e
suas alíneas, a mesma será feita pela Diretona "ad-referendum” do Conselho Delibera
tivo, e depois de cumpridas as mesmas for
malidades exigidas para admissão de Sócios
Efetivos, no art. 4.°, seus §§ e alíneas, quando
se tratar de não-associados.
Nos demais casos o Conselho
,§ 2.
Deliberativo submeterá a votação secreta, de
vendo, para ser aprovada, obter o voto favo
rável da maioria simples dos Conselhehos
presentes.
Art. 9.0 — o título de Sócio Benemérito
poderá ser concedido nos seg;uintes casos:
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a) aos Sócios Efetivos que hajam pres
tado à Instituição serviços reputados de alto
valor ou feito donativos em bens ou dinheiro,
de valor igual ou superior ao estipulado na
tabela, que na ocasião vigorar, aprovada pelo
Conselho Deliberativo,
b) aos Sócios Benfeitores, por novos e
relevantes serviços ou por donativos em bens
ou dinheiro, de valor igual ou superior ao
constante na tabela, que na ocasião vigorar,
aprovada pelo Conselho Deliberativo;
c) aos membros da Diretoria que, re
eleitos, hajam cum.prido integralmente os
dois mandatos, sem haverem se afastado das
suas funções por mais de 90 dias seguidos ou
intercalados, em cada mandato.
SECÇÃO IV
Dos Sócios Honorários
Art. 10.° -— A Concessão dos títulos de
Honorário-Efetivo, Honorário-Benfeitor e Konorário-Benemérito é prerrogativa do ConseIho Deliberativo, que só os concederá por
iniciativa da Diretoria em proposta escrita e
justificada.

l.°

,, — As propostas para a concessão
aesses títulos serão submetidas a votação se
creta, devendo, para serem aprovadas, obter
o voto favoravel da maioria simples dos Con
selheiros presentes.
Art. 11°
rárin
~
títulos de “Sócio Hononam
diversas categorias sociais, desti
nam-se a premiar ou distinguir pessoas de
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qualquer nacionalidade, notadamente brasi
leiros e portugueses, não associados, que ha
jam prestado à Humanidade, ao Brasil e a
Portugal, ou em particular à Instituição, ser
viços de alta valia, ou feito a esta, donativos
em bens ou dinheiro, de valor igual ou supe
rior ao estabelecido nas tabelas em vigôr.
§ único — Os títulos de Sócio Honorário
conferem aos seus possuidores todos os direi
tos assistenciais assegurados, nêstes Estatutos
e nos Regulamentos em vigor, aos sócios das
categorias correspondentes: Efetivos, Benfei
tor e Benemérito, sendo-lhes vedado tomar
parte em quaisquer atos administrativos, as
sembléias, votar ou ser votado.
SECÇÃO V
Dos Deveres ãos. Sócios
Art. 12.° — São deveres dos sócios;
a) observar as determinações dêstes Es
tatutos e dos Regulamentos da Sociedade;
b) cumprir, sob a fórma estabelecida,
todos os compromissos que hajam assumido
com a Instituição;
c) apresentar, sempre que lhes seja pe
dida, nas dependências da Sociedade a sua
carteira social;
_d) participar à Secretaria tôdas as alte
rações havidas na sua identidade, bem como
mudanças de endereço e profissão;
e) acatar os atos e determinações da
Diretoria e seus delegados;
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f) comparecer às reuniões para as qusis
sejam convocados;
g) aceitar os cargos para os quais se
jam eleitos ou designados para servir à So
ciedade, dos quais só poderão eximir-se no
caso de impossibilidade justificada;
h) zelar pela existência e bom nome da
Sociedade, propagar as suas atividades so
ciais, colaborar para o bom êxito de tôdas as
iniciativas e fomentar o aumento do Quadro
Social;
i) comunicar aos poderes competentes
tôdas irregularidades observadas, inclusive
inobservância dos Estatutos, Regulamentos
em vigor e boas praxes de uso na Sociedade;
j) acautelar, proteger e defender o pa
trimônio da Instituição, qualquer que seja a
sua natureza;
k) citar, sempre, na sua correspondên
cia com a Sociedade, seu número de matrí
cula e endereço.
SECÇÃO VI
Dos Direitos dos Sócios
~ 9^ sócios de qualquer cateHqc ’
os incursos nas penas cominabenefípin^’^^’
direito a todos os
^
^ Sociedade possa prestar, no
êstes
finalidades, de acôrdo com
_stes
Estatutos
e
com os Regulamentos que
hajam sido
aprovados pelo Conselho Deliberativo.
respeitadas as exceções nêles contidas;

I

— 15 —
§ 1.0 — Além dos direitos comuns a todcs os sócios, os Benfeitores terão direito a
internação gratuita em quarto e os Benemé
ritos em apartamento.
§ 2.° — Os sócios de qualquer categoria
não internados, cujas propostas hajam sido
recebidas depois de 31 de dezembro de 1959,
não terão direito ao recebimento gratuito de
preparados, exceto aos medicamentos mani
pulados na Farmácia do Hospital.
§ 3.0 — Em casos de necessidade compro
vada dêsse associado, a critério da Diretoria
poderá esta autorizar o fornecimento gratuito
de medicamentos.
Art. 14.° — Além dos benefícios decor
rentes dos fins da Sociedade, consignados no
art. 2.°, § único e alíneas, os sócios terão mais
os seguintes direitos;
a) votar e serem votados para quais
quer cargos eletivos da Sociedade, nos têrmos
e pela forma prevista nêstes Estatutos;
b) recorrerem, na forma dos Estatutos
e dos Regulamentos em vigôr, de penalidades
que lhes forem impostas.
§ l.° — Excetuam-se os direitos consig
nados na alínea a) dêste artigo:
a) os sócios que não estejam no gôzo
de seus direitos sociais e civis;
b) os insanos;
c) os analfabetos;
d) os sócios Honorários de qualquer ca¬
tegoria;
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e) os sócios de menoridade;
f) os que exerçam na Sociedade função
remunerada de qualquer categoria, ressalv^ados os direitos adquiridos até à data da aurovação dêstes Estatutos.
§ 2° — Os sócios com menos de 2 anos
de admissão na Sociedade não poderão exer
cer cargos eletivos.
§ 3.° — Sòmente decorridos dois anos
.depois de haver deixado as suas funções remmneradas na Sociedade, o sócio readqu.re o
direito de votar e ser votado.
Art. 15.° — Aos socorros ou assistência
que a Sociedade presta ou venha a prestar e
que, ^ por dificuldades financeiras não possa
manter atendendo a todos, terão preferência
os
mais necessitados de qualquer categoria.
SECÇÃO VII
Das Penalidades
Art. 16.°
^ ^
.
— A Diretoria poderá aplicar
aos socios as penas de advertência, por es
crito, de suspensão de seus direitos sociais por
tempo variável, até o máximo de 6 meses a
seu exclusivo critério e, conforme a gravidade
o caso, pedir ao Conselho Deliberativo, mePVP?,
penalidade maior ou
exclusão do Quadro Social.
§ l.°
^ Antes de aplicar qualquer penapor escrito a sua defesa.
°
^
P

I
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§, 2° — Quaisquer penalidades impostas
aos sócios pela Diretoria, serão comunicadas
ao Conselho Deliberativo na sua primeira
reunião.
Arh 17.° — Quando se tratar de sócios
Beneméritos, ou ainda de sócios que exerçam
cargos eletivos competirá a aplicação da pena
ao Conselho Deliberativo, mediante exposição
escrita e justificada pela Diretoria.
§ Único — Durante a vigência da pena
aplicada, nos têrmos dêste artigo, ficará sus
penso o mandato do sócio punido.
Art. 18. — São passíveis das penas commadas nos arts. 16.° e 17.°, os sócios que
infringirem as disposições estatutárias ou
regulamentares e mais;
a) os que, em qualquer dependência so
cial praticarem atos contrários à moral e
bons costumes, usarem palavreado impróprio
ou ofenderem diretores ou empregados da
instituição;
b) os que tiverem obtido socorros ou
eneficios da Sociedade sob falsos fundamen
tos ou que hajam concorrido para informaÇoes injustas ou de má fé;
c) os que procederem de forma a prejuoicar, direta ou indiretamente, os créditos da
●jcciedade, ou que hajam* abusado da sua con'ança, desviando ou extraviando com dolo
os haveres da Sociedade;
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d) os que, nas dependências da Socie
dade, provocarem ou incentivarem dissenções
raciais, religiosas ou políticas.
Art. 19.° —■ O sócio que iludindo a bôa
íé da Diretoria, tiver sido inscrito no registro
da Sociedade com falsas declarações sôbre
sua idade, origem, antecedentes, etc. , será
sumàriamente, eliminado do Quadro Social e
não terá direito a reaver quaisquer quantias
com que haja contribuido para a Instituição,
seja a que título fôr.
§ único
Esta penalidade poderá ser
aplicada pela Diretoria, “ad-deferendum” do
Conselho Deliberativo.
Art. 20.° —■ Quando se tratar de exclu
são ou suspensão superior a seis meses, será
permitido ao sócio apresentar sua defesa, ver
balmente ou por escrito, perante o Conselho
Deliberativo que, para êsse fim, deverá ser
convocado dentro do prazo máximo de 15
dias, contados da data em que lhe fôr oficial
mente imposta a penalidade.
Art. 21.° — O sócio que tiver incorrido
nas penas de suspensão, cominadas no artigo
16.°, poderá ser reintegrado no gôzo de seus
direitos sociais antes de cumprida a mesma,
se, a requerimento seu, por escrito, a Direto
ria resolver diminuí-la ou comutá-la.
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CAPÍTULO III
Do Patrimônio Social,
Receita e Despesa
SECÇÃO I
Do Patrimônio Social
Arí. 22.° — O Patrimônio da Sociedade
compoe-se de prédios hospitalares, snas tasmentos, imoveis de qualquer natureza ou fim
Uido o^ mf^
e
uitío 0 que ja possua OU venha a adquirir e
que represente valor.
Art. 23.°
— Incorporam-se ao Patrimônio Social:
legados, donativos ou libelahdades de q uaiquer natureza
. .
que não
tenham fin
^
especiais
designados
pelos
doadores;
pelos"sóc?osf'°““‘°
c)
a Desoes°.

entre a Receita e

«nalZS

às
SECÇÃO II
Da Receita

Art. 24.°
nária:
quer^^emSíf

Constituem Receita Ordi-

de qualos senataentol .e
que a Sociedade possUc ou venha a adquirir;
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b) os rendimentos de propriedades ou
títulos dos quais a Sociedade seja usufrutuária, quando tais rendimentos não tenham
aplicação especificada pelos doadores;
c) os rendimentos oriundos de serviçcs
hospitalares.
Art. 25.° — Constituem Receita Extraor
dinárias:
a) cotizações voluntárias ou quaisquer
quant;as doadas à Sociedade, sem aplicação
especial consignada ao Patrimônio;
b) quaisquer rendimentos não previstos
na Receita Ordinária.
SECÇÃO III
Da Despesa
Art. 26.° —● Constituem Despesas Ordi
nárias da Sociedade;
_ a) a manutenção dos serviços assistenciais existentes ou que venham a ser criados
na conformidade do art. 2.° § único e alíneas
destes Estatutos;
b) _o expediente, conservação e asseio
necessários às instalações da Sociedade e suas
dependencias;
_ c) as obras de conservação ou valorizaçao dos bens pertencentes à Sociedade, resda^rdo

cláusulas de arrene 0 disposto no art. 28.°;
dir<=u^c
gastos oriundos de reclamações de
fesa
outros praticados em de¬
fesa dos mterêsses da Sociedade.
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Art. 27.° — As Despesas Ordinárias serão
atendidas:
a) pela Receita Ordinária;
b) pela Receita Extraordinária;
p) pelas jóias dos sócios em caráter ex-

na es-

2.000^000
Ç«!a

'*« CvS
ZeSLt

Pai'a
au-

‘“«-das pelo óonS“B^SiSr“*^

,
Art. 29.°
‘'Uadas as recícavvcf^ sonias em dinheiro, exceíí^ovimento e otofo-a^e
^.^^.^^^árias ao
'<^0 ser empregadas em
*^ociedade, devec-a Dívida Pública oo
imoveis, apólices
que gozem dos mesmn=;
^°'^êrno
ou outros títíio?
^as apólivalor, com n «cc
de comprova^eliberativo.
" ^^^“nento do Conselho
em dinheiro e
r cs
^ítulL^que° r
Sn
adquiril~ Sociedade possua ou vier a
c
Bancos
^^Positados
- pelo Tesoureiro
toria.
confiança
c escolha da Dire-
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Art. 30.°
Nenhuma parte do Patrimô
nio Social poderá ser hipotecada, caucionada,
trocada, gravada, emprestada ou vendida,
sem autorização do Conselho Deliberativo,
expressamente convocado para êsse fim e sem
que a autorização seja aprovada, pelo menos,
por dois terços dos membros presentes.
§ Único — Os títulos de renda da Socie
dade, depositados conforme o § Único do
art. 29.°, só poderão ser retirados mediante
proposta e autorização assinadas pela Dire
toria, concedidas e justificadas em sessão
prévia da mesma.
CAPÍTULO IV
Das Assembléias Gerais
Art. 31.° — Tomam parte nas Assem
bléias Gerais cs sócios de tôdas as categorias
que estejam no gôzo de seus direitos sociais
e c-vis, exceto os Honorários.
Art. 32.° — As Assembléias Gerais serão
convocadas pelo Presidente da Diretoria ou,
nos seus impedimentos, pelo seu substituto
legal.
único —
,
-A- convocação será feita por
publicados durante 3 dias em dois
grande circulação nesta
cidade, com cinco dias de antecedência.
Art. 33.°
As Assembléias Gerais serão
Ordinárias ou
Extraordinárias:
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ví o o I
~~
Assembléias Gerais Ordináuas deverão ser convocadas,
a)

trienalmente, no mês de Outohrn

la,

julgar neces-

a Assemwlil
constituída
Pcra docidh- togo iut „fdí," f *’‘^““tecla
«designados na convnor’^ local
110 mínimo 100
presentes,
e os Membros d^Po ’
a-Diretoria
porém à hora marSd?^^-^° Deliberativo. Se
cios não tiver
^^™cro de sóter início meia h^a h ^.^^^embléia poderá
sentes 75 sócin<í
depois se estiverem pre
paa. com °Sâl„u™
da n?arIcs, sendo as delihPi^™-^^°
socios presenl^fnadas ou votadas
^ela forem
obrigarão os ausentes,''"^^'''^«'onte válidas e
Art. 350
A„ .
poderão tomar v
1 Assembléias Gerais nao
aos inoe
as
suas
deliberados
Pluialidade de votos
«ocios presentes.
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Art. 36° — As Assembléias Gerais serão
presididas pelo Presidente da Diretoria que
iromeará, dentre os sócios presentes, um l.° e
um 2.° Secretário e dois escrutinadores, pelo
menos, para auxiliarem os trabalhos durante
a reunião.
Art. 37.° — A Assembléia Geral de que
trata o art. 96.°, só poderá funcionar, estando
presentes, no mínimo, dois têrços dos sócios
da Instituição no gôzo dos seus direitos so
ciais, civis, e as suas deliberações sòmente
serão válidas se aprovadas por dois têrços no
mínimo, dos sócios presentes.
Art. 38.° — Cada sócio votará por sq não
se admitindo procuração ou representação de
qualquer natureza.
CAPÍTULO V
Dos Poderes Deliberativo e
Administrativo da Sociedade
Art. 39.° — A Sociedade será orientada
pelo Conselho Deliberativo e dirigida pela Di
retoria, com atribuições definidas nestes Es
tatutos.
Art. 40.°

— Todos os cargos eletivos serão
exercidos gratuitamente, sem qualquer prevuepos ou vantagens que não aquelas decon
vpíl
j
categoria social ou indispensádesempenho de seus mandatos, en
quanto exerçam.
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SECÇÃO I
Bo Conselho Deliberativo
Art. 41.°
^
^ Conselho Deliberativo e
p o
Di?etorií'^í^'''°’ de cooperação direta com a
uuetoiia, de consulta e supervisão dn^ Uii-o
«sses gerais da Sociedade e
a)

dos Conselheiros Natos-

§ i.°
a)

Sao Conselheiros Natos;

’d3 Dez™b?o°de®|5™“'““ admitidos até
t^riormente*

de^^n?^*'*í°^ admitidos posaos

I-«tuiçSo^.,3oiva co‘SenTes'’íS“ ^

SSiipsSi
sentes.
Ih Art. 42 o
aleltos'
° Wénio

por,
d’os pre¬
Conse.

~^=sr;iÊS£:
na
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§ Único — A posse da Diretoria, dos seus
Suplentes e da Comissão de Contas, será dada
em Sessão Solene, especialmente convocada
para êsse fim e sempre no dia 8 de Março.
Art. 43.°
Somente será permitida a
reeleição, para membros do Conselho Delibe
rativo, dos sócios que não hajam faltado a
mais de 3 sessões no triênio, para o qual
foram eleitos, salvo por motivos de doença ou
de fôrça maior, devidamente justificados.
Art. 44.° — Os membros da Diretoria en
quanto durarem seus mandatos, participarão
das reuniões do Conselho Deliberativo, po
dendo debater qualquer assunto de interêsse
social.
§ l.°
Os membros da Diretoria que
forem também Conselheiros, só não terão di
reito a voto, quando se deliberar sôbre pro
posta emanada da Diretoria.
§ 2.° — Os Conselheiros eleitos membros
da Diretoria, reassumirão suas funções no
Conselho Deliberativo, logo que deixem de
exercer êsses cargos eletivos.
Art. 45.° — Trienalmente, no mês de
Dezembro, o Conselho Deliberativo elegerá a
sua Mesa Diretora, que será assim consti
tuída;
Presidente;
l.° Secretário;
2.° Secretário.
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oo
~ Nenhum membro da Mesa do
Conselho poderá ser reconduzido ao mesmo
caigo, sem o interstício de 3 anos.

2.°

— A Mesa Diretora do Conselhr,
tomará
eleita, posse na mesma sessão em que fô?
«tora Vconl^lho?
da Mesa Di§ l.° —
Ao Presidente compete:
a)
Conselho D^hberativn^^^^/^^^'
^'cuniões do

- P^cesse
nos tê™os''d1rs°ESulol;
assinar
Secretárilos;

as atas juntamente com os

0) verificar
c encerrar
senças”;
0 ‘Livro de Pre
3.0

do^arr?8p“^'

dispositivos dos §§ 2.° e

2.0

— Ao 1.
Secretário
a)
compete;
substituir
0
sência ou
Pvesidente
em sua
; ^^PedimentôJ

au-

qua ndo
te

C)
e 2.0

O

com o
Pi’es iden'- Ao al ” ‘''‘■d de átaa
®d“etário eompote:

§ 3.
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a) substituir o 1° Secretário em sua
ausência ou impedimento, inclusive na Presi
dência do Conselho;
b) lavrar as átas das reuniões e assinálas, juntamente com o Presidente e l.° Se
cretário.
Art. 47.° — As reuniões do Conselho De
liberativo serão abertas pelo Presidente ou
seu substituto legal.
§ l.° — Verificando-se a ausência de
algum dos membros da Mesa Diretora, o Pre
sidente convidará, para compô-la, um dos
Conselheiros presentes.
§ 2.° — Na hipótese de se acharem au
sentes todos os componentes da Mesa dez mi
nutos depois da hora marcada, o Presidente
da Diretoria ou seu substituto legal convidará
os Conselheiros a indicarem o Presidente,
para a mesma, e êste convidará os Secretá
rios “ad hoc”.
§ 3.° — Consultado o Livro de Presenças
e verificando-se estarem presentes, pelo me
nos 40 membros do Conselho, serão iniciados
os trabalhos. Se aquele número não estiver
presente até_meia hora depois da marcada
i’eunião, o Presidente do Conselho, nos
zar n t
de convocação, fará realiestejam presentes, no
liberarão ^°^^®^^®iros que vàlidamente degos 950
previstos nos arti-
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resolvidos, achando-se presentes 60 ou mais
membros do Conselho Deliberativo e nunca
por menos de dois têrços dos votos presentes.
— Declarada aberta a sessão, o 1°
§
Secretário procederá a leitura da Ata da
sessão anterior, somente no caso de não h?.ver sido enviada aos Conselheiros cópia fiel
da mesma, a qual será posta em aprovação.
A seguir será lido o expediente, passando
então, 0 Conselho a deliberar sôbre a Ordem
do Dia constante dos anúncios dc convo
cacão.
§ 5.° — Em casos especiais, o Presidente
poderá ncmear uma Comissão de no mínimo
o Conseihe-ros que, como delegados do Con
selho, conjuntamente com a Mesa Diretora,
assinarão a Ata, de fórma que a mesma possa
sei levada a registro, ou fazer prova do revido, onde se torne necessár 10.
Art. 48.°
,
O Conselho Deliberativo reun
Presidente, ordie eSíanvdbV
EstatuPela dÍpw f
f
solicitado
SO de ius niemV requerido por no mínimo
esclarecendo os mnr’
documento escrito
cmao os motivos dessa solicitação.
° requerimento, o Precio mesmo à Diretoria
dará vista
^ ■as após o seu recphh^^
de 8
n^anifeste, por esciito^^'í°’
^sta se
P
escuto, informando a respeito.
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cabendo ao Presidente do Conselho a fixação
da data da convocação requerida, que náo
poderá ultrapassar o prazo máximo de 30
dias, após as informações da Diretoria.
Art. 49.° — Além das reuniões previstas
no art. 48.° e seus §§, o Conselho Deliberativo
reunir-se-á, obrigatòriamente:
a) até 8 de março para tomar conheci
mento do parecer da Comissão de Contas e
do balanço contábil, apresentado pela Dire
toria e para os efeitos da alínea m) do artigo
51. , e sendo final de mandato, do balanço
geral e dos respectivos relatórios;
.
8 de Março, sendo início de
trienio administrativo, em Sessão Solene,
para empossar a Diretoria, os seus Suplentes
e a Comissão de Contas;
,
i^ês de Agôsto para apreciar o
balancete semestral da Sociedade e para os
ügofio)^-^

j), k), 1), m) e n) do ar-

no mês de Dezembro, para efeito das
®
art. 51° e, sendo
n<? pfoH
administrativo, também, para

Stigo
Deliteralivn e
por meio* de
por duas vízes
’

convocações do Conselho
Pclo seu Presidente,
pelo menos
ou mais jornais de
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gíande circulação nesta cidade, independenteinente dos que serão enviados pela Secreta
ria 0.O Conselho com antecedência mínima de
5 dias, a todos os membros dêsse poder.
Axt. 51.° — Compete ao Conselho Delibe¬
rativo ;
a) eleger a Diretoria e seus Suplentes,
de acordo com o art. 57.° e nos têrmos do
Capítulo VI, Secção I;
b) eleger trienalmente a Mesa do Con
selho, de acordo com o art. 45.° e nos têrmos
do Capítulo VI, Secção I;
^c) eleger a Comissão de Contas com
posta de três sócios, membros do Conselho
Deliberativo, para dar parecer sôbre o relatói'i_o e contas da Diretoria, nos termos do Ca
pitulo VI, Secção I;
d) reformar os Estatutos, quando seja
mister, de conformidade com o art. 47.° S 3 °
e coxn 0 Capítulo VII;
vpi
aprovar, com ou sem alterações ou
^ejeitar, os Regulamentos e tabelas de admissocios que a Diretoria apresentar;
íundol
posta da dS ^
Ções do art' 30°°-^^’

^ alienação de bens e
deverá preceder proas determina-

tona*'sôbrf
sSo de sócios

proposta da Direá ““'“São ou readmis-

“os teraos dos a^ís fe. “e

’í" fa"!:
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^ h) autorizar ou não despesas extraordi
nárias, de acordo com o art. 28°;
i) empossar a Diretoria, seus Suplentes,
a Comissão de Contas, bem como a Mesa
Diretora;
j) conceder os títulos honorários de
Efetivo, Benfeitor e Benemérito, na forma do
art. 10.°;

1
ú

k) conceder os títulos de Benfeitor, Be
nemérito e Conselheiro Nato, na forma dos
§§ ® alíneas, e art. 41.°
1) conceder o título de “Consultor Mé
dico Honorário da Real e Benemérita Socie
dade Portuguesa de Beneficência do Rio de
Janeiro nos têrmos do art.° 101.°;
m) deliberar EÔbre quaisquer assuntos
que a Diretoria ou os membros do Conselho
lhe submeter;
n) licenciar, a pedido, qualquer mem
bro da Diretoria, quando por prazo superior
a 90 dias.
,Art. 52.° — O Conselho Deliberativo po¬
derá cassar o mandato da Diretoria;
a) quando ela infrigir, reincidente e
ostensiyamente, os Estatutos e Regulamentos
da Instituição;
b) quando se encontrar acéfala ou em
conflito insanável entre si;
c) quando a sua administração fôr compiovadamente ruinosa.

í
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§ Único — O Conselho Deliberativo tambénv poderá cassar o mandato de qualquer
Diretor que se torne prejudicial à Instituição,
bem como do que se haja afastado do "seu
cargo por prazo que exceda o limite conce
dido nestes Estatutos e declarar vago o cargo
quando o Diretor esteja incapacitado, física
ou legalmente, para seu desempenho.
Art.
_ 53.° — Enr caso de renúncia ou
mandato da Diretoria, esta será
substituída pela Mesa do Conselho Deliberaa Comissão de Contas, os quais, em
entre si os respectivos
sárfnq
®sco.herao, para os que forem necesdn Pn-n
^®^°^iados que sejam membros
?ânt„ „
P^^in^rativo, reservado, no en

te da'MesaS poder*"""" ""
Iho Deilherativo”!"'!"

eveirto, o Conseseu
para a eleij prazo má-

Por qualnuer^wo+^^®^l-^^^^°
Diretoria, que
pelo seu substituto^?
^ vago, será ocupado
o^cargosíe
^deste, falvo
pelo Suplente Hooiá ^ ^®'^^asidentes, o será
Diretoria, a substiê?n~°
Presidente da
“^nte, „n

S"lfSrÍSdaTo" ‘™P“'ària.
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§ 3° — Nos casos do § l.°, o mandato da
Diretoria eleita, será pelo restante do período
administrativo.
Art. 54.° — Nenhum ato do Conselho
Deliberativo será reformado em sessão poste
rior àquela que o aprovou se essa reforma
nao fôr aprovada por votação superior à do
ato reformado.
Art. 55.° — Á Comissão de Contas eleita
pelo Conselho Deliberativo, serão franquea
dos 03 livros e todos os documentos necessá
rios a habilitá-la a dar o respectivo parecer
em prazo nunca excedente de 10 dias, pare
cer êsse que será encorporado ao relatório da
nãretoria.
Art. 56.° — Tôdas as votações serão por
escrutínio secreto, exceto aquelas que o Con
selho Deliberativo, por consulta de seu Presi
dente, julgar dispensáveis desta formalidade,
ressalvados os casos previstos nestes Esta
tutos.
SECÇÃO II
Da Diretoria
Art. 57.° — A diretoria da Sociedade,
eleita trienalmente de conformidade com 0
disposto no Capítulo VI, compÕe-se dos se
guintes cargos:
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Presidente
l.° Vice-Presidente
2° Vice-Presidente
Divetor-Secretário
Diretor de Finanças
Diretor-Tesoureiro
Diretor do Patrimônio
Diretor de Compras
Diretor do Pessoal
Diretor do Pavilhão Hospitalar
São João de Deus e A?iexos
Diretor do Pavilhão Hospitalar Visconde
de Moraes e Anexos
Diretor dos Pavilhões de
Jacarépaguá e Anexos
Diretor Social
toria! S'ão
a
convocacão dn
Suplentes que por
tituirão Vaisquei nlrPt^^
Diretoria, subsPresidente e los i o
exceção do
que venham a afa-^tpv ^
^^‘^.^-Pi^esidentes,
dos
' i-especüvos caioS m
afastados
t^vamente, na fórm\ dêst^s^ sítatutos
Se houver
necessidade, serão, também
convocados
para auxiliar
tores.
qualquer dos DireNeste caso
niesmos. sem as porém, como assistente dos
prerrogativas de Diretor. ^
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Art. 58.° — São atribuições da Diretoria:
a) velar pelo exato cumprimento destes
Estatutos e dos Regulamentos que estiverem
em vigor na Sociedade;
b) cumprir as resoluções do Conselho
Deliberativo;
c) tomar tôdas as deliberações necessá
rias para conseguir os fins a que" a Sociedade
se destina, nos termos, dêstes Estatutos;
d) organizar as tabelas para os fins dos
arts. 4.° § 3.°, 7.° alíneas a) e b), 9.° alíneas
a), b) e d)_ e os Regulamentos necessários à
bôa exejmção dos serviços internos e da admi
nistração geral, submetendo-os à aprovação
0.0 Conselho Deliberativo;
e) admitir empregados e funcionários,
esüipular os seus ordenados, designar-lhes
suas obrigações e atribuições ou demití-los
quando julgar conveniente;
f) examinar periòdicamente, no mínimo
uma vez por mês, as contas da Sociedade e a
sua Situação econômica-financeira;
S) autorizar todas as despesas ordinám?=: ® ^-^^^aoi’dinárias, não podendo as últimas exceder do limite fixado no art. 28.°, sem
y la autonzaçao do Conselho Deliberativo;
nheiro
aplicação das somas em didepois de consuU^H
consultado o Conselho Deliberativo;
i)
sôbre todos os casos
eventuais nao
previstos nos Regulamentos;
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“ad-referenclvmi” do Conse3) conceder
Iho Deliberativo, os títulos de Beníeitor e
Benemérito, nos termos dos arts. 7.0 alíneas
al e bi e 9.o alínea-; :'.l, u) e o),
k) licenciar qualquer de seus membros,
até 90 dias;
^ -.-i
4
1) submeter ao Conselho Delioeratuo
os pedidos de licença previstos no art. ol.
alínea n);
m) submeter ao Conselho Dehbcracivo
0 pedido de renúncia de qualquer de seus
membros;
n) propor ao Conselho Deliberaúvo a
cassação do mandato de qualeprer de seus
membros, em exposição escrita e íundarnentada, assinada, no mínimo, por dois terços
dos diretores;
o) dar conhecimento ao Conselho DeVberativo das penalidades impostas aos sócios,
de acordo com os arts. 16.°, 17.°, 19.° e 20.°;
Art. 59.° — Compete, ainda, à Diretoria
propor ao Conselho Deliberativo o seguinte:
^ a) a aplicação de penalidades na forma
oos arts. 17.° e 20.°;
^ b) a concessão de títulos Honorários de
acordo com 0 Capítulo II, Secção IV;
concessão de títulos de Benfeitor,
Benemerito, Conselheiro Nato e da alta disHumanitária”, na forma dos
di
§ 2° e 93.°;
quer
Estatutos e quaissua aprovlcâ?°ÍIn??'^^^^
dependam da
P
Çao, nos termos do Capítulo VII;
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dos 'sadTO“™“'®°
^""“‘'léias
para os fins do Capítulo VI
Secção I.
servlpo^^Jii T
íssln
S
ndí

^
regularidade do
^ Diretoria reunir-se em
P®"" semana, não

dfseus memb™s.““"
aprovadaq
p?Lentes

reuniões da Diretoria
deliberações serão
diretores

exercer n ma n 1 ^'^Quanto qualquer Diretor
ou d^stlnpSn^'^!^^^’
poderá receber título
fôr enunciarin^^^i™^
Sociedade, salvo se
obedecida"? a.f
Deliberativo e
Estatutos nara ^“^^^^'^ades previstas nêstes
matutos para a concessão de títulos.
zar todos n<? q

^ Diretoria mandará soleni-

de sío^íoso “neSs
e no dia 17 h! ^ ’ Padroeiro do Hospital,
por alma dos fundarf ^^^^dará rezar missa
sócios falecidos. ^
da Sociedade e dos
SECÇÃO III
Atribuições dos Diretores
Dompete ao Diretor-Pre-

sidente:
a)
atos neceTsáidn!’^^^’^?-^ Sociedade em todos os
direitos em
® defender os seus
e passivamente, com poSres°''^
necessários, podendo
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delegar os mesmos poderes em uma ou mais
pessoas;
b) convocar as reuniões da Diretoria e
as Assembléias Gerais dos Sócios, nos têrmos
dêstes Estatutos;
c) abrir e presidir as sessões da Dire
toria e Assembléias Gerais, dirigir os seus
trabalhos, sem direito a voto, exceto nas
reuniões da Diretoria, onde terá voto de de
sempate;
d) apresentar, em reunião do Conselho
Deliberativo, o relatório anual do movimento
econômico e financeiro da Sociedade no exer
cício anterior, acompanhado do balanço geml
do ativo e passivo, do parecer da Comissão
de Contas e das informações e dados estatís
ticos sôbre o movimento hospitalar e quais
quer outros dados ou informações que pos
sam ser julgados úteis e convenientes;
e) suspender, por motivo justo, as ses
sões das Assembléias Gerais, designar dia e
hora para nova reunião;
f) resolver todos os casos e ocorrências
que dependerem de pronta solução, dando
disso conhecimento na primeira reunião da
Diretoria;
g) despachar as requisições que lhe fo
rem apresentadas, distribuindo-as, para in
formação, a quem competir;
h) subscrever os têrmos de abertura e
encerramento dos livros de átas e de conta
bilidade, rubricando-os, e pôr o “pague-se
em tôdas as contas devidamente conferidas;
9>
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i) assinar, com o Diretor-Tesoureiro cc
os
documentos de levantamento de dinheiros de
qualquer procedência e os cheques de retira
da de importâncias depositadas em Bancos;
j) assinar escrituras de compra e venda
contratos de locação de prédios, de construçoes ou outros, juntamente com o DiretorSecretái’io,^ o Diretor-Tesoureiro e o Diretor
do Patrimônio, depois de aprovados pela Dirctoria, devendo uma cópia das minutas de
todos esses documentos, devidamente rubri
cada, ficar arquivada para anexação posterior
ao docum.ento definitivo;
k) convocar os Suplentes, de acôrdo
com as disposições dêstes Estatutos.
Art. 65.° — Ao Diretor-1.° Vice-Pre
sidente compete;
a) substituir o Presidente, interinamente
,
. _ em .todos os seus encargos e atri¬
buições, seja no caso de impedimento ou
ausência temporária, ou no de renúncia e
auxiliá-lo quando solicitado o seu concursob) supervisionar os serviços da Seccãô
Jurídica;
'o
,
conhecer de quaisquer legados feitos
a Sociedade, informando a Diretoria sôbre a
situaçao dos mesmos;
_ d) representar a Sociedade. por delegaçao do Presidente em
*
’
quaisquer solenidades.
Art. 66.°
— Ao Diretor-2.° Vice-Presidente compete:
a) substituir
^^ce-Presidente interinamente, em
em todos os seus encargos e
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atribuições, seja no caso de impedimento ou
ausência temporária ou no de renúncia e
auxiliá-lo quando solicitado o seu concurso;
b) substituir qualquer Diretor, sem al
teração de seu título no quadro da Diretoria,
em todos os seus encargos e atribuições, seja
no caso de impedimento ou de ausência tem
porária, seja no de renúncia, respeitado o
disposto no § 2° art. 53°.
Art. 67.° — Ao Diretor-Secretário' com¬
pete:
a) a redação e leitura das átas da Di¬
retoria;
b) tomar conhecimento da correspon
dência dirigida à Sociedade e dar-lhe o enca
minhamento necessário ao bom andamento
dos serviços, depois do visto do Presidente;
c) assinar e redigir, quando fôr o caso,
cartas e demais papéis ou documentos rela
tivos ao expediente da Sociedade;
d) superintender os serviços da Secre
taria e seus arquivos, zelando pela sua efici
ência, conservação e bôa ordem;
e) assinar, juntamente com o Presiderite, 0 Diretor-Tesoureiro e o Diretor do Patri
mônio, escrituras de compra e venda, con
tratos de locação de prédios, de construções
ou outros;
f) substituir temporàriamente, o Pre
sidente em todos os seus encargos e atribui
ções, na ausência ou impedimento dos l.° e
2.° Vice-Presidentes, convocando imediataniente o Conselho Deliberativo, para que êste
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solucione o assunto, elegendo incontinente o
substituto ou substitutos para os impedidos.
Art. 68.°
— Ao Diretor de Finanças
compete;
a) o levantamento e estudo da situação
economica e financeira da Sociedade;
b) elaborar, juntamente com o DiretorTesoureiro e o Diretor do Patrimônio os rela
tórios de contas anuais e trienais para serem
apreciados em sessão da Diretoria e postenormente apresentados pelo Presidente ao
Conselho Deliberativo;
_c) emitir parecer sôbre contratos de locaçao, sobre aplicação de dinheiros ou quais'quei transações que envolvam interesses financeiros da Sociedade;
_d) estudar planos de contas da organi
zação contábil da Sociedade, sugerindo o seu
desdobramento, reclassificacão ou quaisquer
medidas que possam resultar em melhor con
trole ou eficiência;
e) manter um serviço de estatístíppi

dos
conglSfe^Z
tendo-as à apreciação da D?retS- ®
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g) estudar e propôr à Diretoria medi
das para a melhoria de rendas imobiliárias,
hospitalares ou outras.
Art. 69.° — Ao Diretor-Tesoureiro com¬
pete;
a) superintender os serviços de escritu
ração e contabilidade, provendo para que os
mesmos sejam feitos sem atraso e com a cla
reza e precisão indispensáveis;
b) fazer a arrecadação de todos os ren
dimentos do Patrimônio Social, jóias, dona
tivos, doações e quaisquer outros feitos à
Sociedade;
c) depositar em bancos de reconhecido
crédito, à escolha da Diretoria, os saldos em
dinheiro;
d) assinar, com o Presidente, os do
cumentos de levantamento de quantias de
qualquer procedência, os cheques para reti
rada de dinheiros depositados em bancos,
bem como dividendos e juros de títulos Pú
blicos de qualquer natureza;
e) pagar tôdas as contas que disserem
respeito às despesas legalmente autorizadas,
depois da respectiva conferência do Diretor
dc Compras e, conforme o setor a que se re
firam, dos vistos do Diretor do Patrimônio,
do Diretor do Pavilhão São João de Deus e
Anexos, do Diretor do Pavilhão Visconde _de
Moraes e Anexos e do Diretor dos Pavilhões
de Jacarépaguá e Anexos, além do “pague-se”
do Presidente;
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f) apresentar à Diretoria, mensalniente
e quando fôr solicitado, um balancete das
quantias recebidas e pagas, declarando a sua
pmcedência e aplicação, exibindo, nessa oca
sião, as cadernetas dos bancos onde a Socie
dade tenha as suas contas correntes;
g) colaborar com o Diretor de Finan
ças, fornecendo os elementos contábeis neces
sários ao desempenho das suas funções;
h) elaborar juntamente com o Diretor
do Patrimônio e o Diretor de Finanças, os
relatórios de contas anuais e de triênio a
serem apreciados pela Diretoria, antes da
sua apresentação, pelo Presidente, ao Conse
lho Deliberativo;
i) facilitar à Comissão de Contas eleita
pelo Conselho Deliberativo, todos os documen
tos, livres e informações de que careca para
0 bom desempenho de suas atribuições;
j) ^ assinar, com o Presidente, o DiretorSecretário e o Diretor do Patrimônio, as es
crituras de compra e venda, os contratos de
locação de prédios, construções ou outros.
Art. 70.° — Ao Diretor do Patrimônio
compete:
a) mandar executar, de acôrdo com a
uiietona, as obras de construção, reconstru^ conservação dos
a“ condPpfi^
^ Sociedade, respeitadas
a- condiçoes contratuais dos
“
prédios dados
ern locação;
ô) visitar,
imóveis
da Sociedade,
comunicando à Diretoria quais-
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quer anormalidades. Para êsse fim, poderá
requisitar condução da Sociedade;
c) promover concorrências entre firmas
indicadas pela Diretoria, para os efeitos da
alínea a);
d) superintender os ajustes das loca
ções dos prédios pertencentes à Sociedade,
íevando-os à Diretoria, com o parecer do
Diretor de Finanças, para que esta delibere
sobre o assunto;
e) exercer vigilância sôbre a termina
ção de contratos de locação, recebimento de
aluguéis, impostos, seguros, etc., informando
a Diretoria do que ocorra, para que esta
delibere sôbre as providências a serem to
madas;
f) conferir os documentos e contas que
tiverem de ser pagos e que digam respeito ao
seu setor administrativo;
g) assinar, com o Presidente, o DiretorTesoureiro e o Dlretor-Secretário, as escritu
ras de compra e venda, os contratos de
locação de prédios, de construções ou outros.
Art. 71.° — Ao Diretor de Compras com¬
pete:
a) comprar, de acôrdo com a Diretoria
e^após 0 “visto” da Presidência sob concor
rência ou tomada de preços, conforme o caso,
todos os objetos, aparelhos e equipamentos
necessários à Sociedade, bem como os gêne
ros do consumo, roupas, medicamentos, etc.;
b) conferir as contas e mais documen
tos que tiverem de ser pagos e se refiram ao
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previsto na alínea anterior;
c) controlar o Almoxarifado, o estoque
e contas da Farmácia.
Art. 72.° — Ao Diretor do Pessoal com¬
pete:
a) promover a admissão ou demissão
de empregados e funcionários de qualquer
categoria, seus salários, gratificações ou vantp.gens, de acordo com o Diretor de cada setor
administrativo;
b) organizar, de acordo com a Presi
dência, contratos de trabalho e fiscalizar o
cumprimento normal das atribuições dos em
pregados e funcionáiúos de qualquer catego
ria, assinando as respectivas carteiras profis
sionais;
^
cuidar de tôdas as questões trabariQ
^ntre empregados de qualquer categoiia e a Sociedade;
irQufii
^.^bidas de organização de
distribuição ou redistribuição de
arefa., horários ou medidas punitivas;
máximo respeito e bôa
devem reinar entre os empregcioos e funcionários.
Diretores dos Pavilhões
V se^oníe He
'><=
« Anexos e
âf
compete:
hosDitaiarev
*^ihente, os pavilhões
- seus ser°"-’dem limpêsa e bôa apresentação de
suas dspendencias comunicando
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à Diretoria quaisquer falhas ou necessidades
porventura verificadas, e propondo as obras
que julgar necessárias com as providências
que devam ser adotadas;
b) providenciar sôbre quaisquer recla
mações ou pedidos de sócios internados ou
não, esforçando-se para que nada lhes falte
em serviços ou tratamento.;
c) chamar a atenção de associados ou
não que estejam desrespeitando os Estatutos
ou Regulamentos em vigor, e propôr à Dire
toria as medidas aconselháveis;
d) opinar sôbre compras destinadas aos
respectivos Pavilhões.
Art. 74.° —■ Ao Diretor dos Pavilhões de
Jacarépaguá e Anexos compete:
a) visitar, pelo menos, uma vez por se
mana, podendo, para êsse fim, requisitar
condução da Sociedade, os Pavilhões, asilos,
dependências de Jacarépaguá, informando-se
da regularidade de seus serviços, da perfeita
ordem, limpêsa e bôa apresentação de suas
dependências, condições da lavoura, culturas
e criação, situação dos empregados, dos hos
pitalizados ou asilados, dando conhecimento
à Diretoria de quaisquer medidas que julgue
necessárias e oportunas, inclusive obras;
b) providenciar sôbre quaisquer recla
mações ou pedidos dos sócios, provendo para
que nada lhes falte, nos têrmos destes Esta
tutos e dos Regulamentos em vigôr.
Art. 75.° — Ao Diretor-Social compete:
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a) fazer as sindicâncias das propostas
para o quadro de sócios de qualquer catego
ria e rubricá-las;
b) averiguar quaisquer assuntos que
interessem ao bom nome da Sociedade e dos
sócios;
c) organizar o fichário dos serviços
prestados à Sociedade pelos Sócios, sugerindo
à Diretoria a concessão de títulos e honrarias
a que façam jús, nos têrmos dêstes Estatutos;
d) arquivar notícias ou publicações re
ferentes à Sociedade que possam servir de
subsídio à sua História;
e) atender à imprensa, por delegação
do Presidente, e elaborar notas e avisos para
os jornais;
f) colaborar com o Presidente na orga
nização de entrevistas, recepcões ou solenidades;
g) representar a Sociedade, por delega
ção do Presidente, em quaisquer solenidades
ou recepções;
h) organizar, de acôrdo com a Direto
ria, campanhas financeiras ou outras que
interessem à Sociedade;
i) informar as petições dos sócios, tanto
a respeito dos,fatos alegados como de ação
niOTal que os tiver determinado, de forma que
a Diretoria possa resolver com Justiça.
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CAPÍTULO VI
Das Eleições
SECÇÃO I
Da Diretoria, da Comissão de Contas e da
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Art. 76.°
A eleição dos treze membros
da Diretoria, dos seis Suplentes, dos três
membros da Comissão de Contas e dos três
membros da Mesa Diretora do Conselho De
liberativo, será feita pelo mesmo Conselho,
trienalmente no mês de Dezembro.
Art. 77.° — Para execução do disposto
no art. 76.°, será observado o que determinam
03 arts. 50.° e 47.° § l.° e ainda:
a) os nomes dos componentes da Dire
toria e dos seus Suplentes, da Comissão de
Contas e da Mesa Diretora do Conselho De
liberativo, constarão em cédulas separadas;
b) tòdas as cédulas serão brancas, com
as ^dimensões de 20x12 centímetros e colo
cadas em envelopes brancos de tamanho uni
forme;
_ c) os envelopes serão fornecidos peia
Sociedade e deverão estar à disposição dos
votantes, desde, pelo menos, uma hora antes
da marcada para a sessão em que haja
eleições;
d) quando das eleições trienais, cada
envelope a ser depositado na urna conterá
Ues cédulas, sendo uma correspondente à
Diretoria, outra à Comissão de Contas e a
outra à Mesa do Conselho.
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Art. 78° — Aberta a sessão, lida e apro
vada a ata da sessão anterior e dado conhe
cimento do expediente, serão em seguida
nomeados pelo Presidente dois escrutinadores e, após, proceder-se-á às eleições progra
madas.
Art. 79.° — Concedido pela Mesa o tem
po indispensável para que cada eleitor se
muna das respectivas cédulas, o Presidente
mandará, em seguida, o Secretário proceder
à chamada dos eleitores inscritos no Livro de
Presenças e, a proporção que cada um fôr
charnado êste irá depositando na urna o res
pectivo envelope com as cédulas. Concluida
a chamada, far-se-á em seguida a contagem
e apuração.
Art. 80.° — Terminada a apuração, o
Presidente proclamará eleitos, em cada caso,
03 que houverem obtido maioria absoluta de
votos, e nos casos em que essa maioria não
seja obtida, far-se-á em seguida nova chama
da e escrutínio, no qual somente entrarão os
rmmes dos sócios mais votados para cada um
dos cargos e se, feita a apuração, houver em
pate, serão considerados eleitos os sócios mais
antigos.
Art. 81.°
— É nulo 0 escrutínio em que
0 numero de envelopes exceda o de votantes.
Art. 82.°
— Não serão computados os
votos:
de nmn
que apresentem mais
mo em
qualquer dos casos, mes¬
mo em se tratando de duplicata;
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b) dos envelopes que não contenham
cédulas ou as contiverem em branco;
c) dos envelopes que contiverem cédula
ou cédulas que não correspondam às caracte
rísticas previstas na alínea b) do art. 77°.
§ l.° — Os votos serão computados, em
cada caso, nome por nome, não se conside
rando os nomes ilegíveis, nem os inelegíveis
por fôrça dêstes Estatutos.
§ 2".° — Calcular-se-á a maioria somente
sôbre as cédulas válidas em cada caso.
■ Art. 83.° — O mandato da Diretoria e
dos seus Suplentes, será de três anos, term:nando em 8 de Março com a posse da nova
Diretoria eleita.
§ l.° — No último ano de seu mandato,
a Diretoria apresentará ao Conselho Delibe
rativo, de acordo com o art. 49.° alínea a),
0 relatório e contas do triênio administrativo
encerrado em 31 de Dezembro.
§ 2.° — É permitida a reeleição da Di
retoria, não podendo, no entanto, nenhum
Diretor ocupar 0 mesmo cargo por mais de
dois mandatos consecutivos.
Art. 84.° — O mandato da Mesa Diretora
do Conselho Deliberativo, será de três anos,
nos têrmos do art.° 45.°.
SECÇÃO II
Da Eleição dos Conselheiros
Art. 85.° — A eleição dos 60 Conselhei
ros de que trata a alínea b), do art. 41.° será
trienal, observando-se o disposto nos artigos
32.° § único e 34.°.
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Art. 86.°

— As cédulas serão brancas,
com as dimensões de 22x13 centímetros, de
vendo conter os nomes e as matrículas de 60
sccios não atingidos pelo disposto no § l.°
. 14. , as quais serão colocadas em envelopes brancos de tamanho uniforme, fornecidos
pela Sociedade e que deverão estar à- disposi
ção dos votantes pelo menos, uma hora antes
aa maicada para a Assembléia Geral
Art. 87.°
A partir da hora marcada
nos anúncios de
-r,- . .
' convocação, o Presidente da
Gxietoria organizará a Mesa, convidando dois
rir,i ^
secretariar os trabalhos e outros
hois, pelo menos, para escrutinadores.
~ ? jotante se encaminharáa a um
posto de controle que examinará a sua carteira social
fornecerá uma ficha numetnfp ríi A°
perante a Mesa Diren Tivr
diante da qual assinará
f
e colocará na urna o
cédula
ícchado contendo a respectiva
§ 2.°
rin.í Pioiomarcada para o término
de piSnfl “
encen-ará o Livro
votos, noÚe pofnlmf-'’'

dos

orocSfv
° Presidente mandará
mais
'■“'i ddme dos 60 sócios
quais dará nnsP'^-^^a^s-Ptsrá eleitos e aos

que teultam°servidrde’?scrminSes'’

— 53 —
§ 3° — Nenhum sócio será considerado
eleito se não obtiver a maioria dos votos
válidos.
Art. 88.° — As cédulas em branco, as
que não obedecerem às características deter
minadas no art. 86.° e, ainda, as que apare
cerem em duplicata, em um envelope, serão
anuladas, contando-se a maioria somente
sôbre o número de cédulas válidas.
Não serão computados os
§ Único
votos em nomes ilegíveis, nem os' inelegíveis,
por fôrca dêstes Estatutos.
Art. 89.
O mandato de Conselheiro
será de 3 (três) anos, sendo permitida a re
eleição para número indeterminado de man
datos, salvo 0 disposto no art. 43.° e termi
nará com a posse dos Conselheiros eleitos
para o triênio imediato.
CAPÍTULO VII
Das Alterações e Reformas dos Estatutos
Art. 90.°
O Conselho Deliberativo po
derá alterar êstes Estatutos, no todo ou em
parte mediante proposta escrita e fundamen
tada da Diretoria ou de 15 membros do
mesmo Conselho, precisando quais os artigos
a reformar, alterar, suprimir ou acrescentar.
Art. 91.° — Discutida a proposta pelo
Conselho Deliberativo e sendo julgada conve
niente, o seu Presidente nomeará uma Co
missão de 3 membros por indicação do mesmo
Conselho, para o fim de proceder ao estudo
da proposta e dar, no prazo máximo de 15
d:as, O' respectivo parecer.
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§ Único
^
~
seja entregue ao
«esiaente do Conselho o “Parecer” elaborado
pela Comissão, far-se-á a convocação do Con
selho Deliberativo, para que aprecie a maeiia e sobre ela se manifeste, aprovando,
lejeitando, ou alterando no todo ou em
parte, o trabalho apresentado
Art. 92.°
Quaisquer reformas, modifialterações que seja necessário fazer
Estatutos da Sociedade, nunca serão ex
os
tensivas aos arts. 95.°, 98.°, 97.° e 98. , ^
quais serão sempre conservados inalterávei
e permanentes
..
, em tôdas as suas disposições,
Q
Pi'eceituado pelos sócios fundadores
o.a Sociedade.
CAPÍTULO VIII
Da Cruz Humanitária
^ distinção de honra já

com
i”dade nc;

de ouro
e o emblema da Ca-

a respectiva passadeiia, poderá
ser concedida pelo Conselho
Deliberativo,
ou de 15 membros do P^’0P0sta da Diretoria
escrito e devidamente mesmo Conselho, por
em escrutínio secreto.fundamentada, a qual,
seja aprovada por, no
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mínimo, dois têrços dos Conselheiros pre
sentes.
A “Cruz Humanitária” somente
§ l.°
poderá ser conferida:
a) às pessoas de qualquer nacionalida
de que houverem tomado a seu cargo o pagam.ento das despesas hospitalares da Sociedade
durante um mês;
b) aos sócios Beneméritos que tenham
continuado a prestar à Sociedade serviços
valiosos que mereçam esta honrosa distinção;
c) às esposas ou filhos de sócios que
tenham prestado à Sociedade serviços impor
tantes, equivalentes, pelo menos, aos designa
dos na alínea a) dêste artigo;
d) às pessoas de qualquer nacionalidade
que ha.jam prestado à Sociedade serviços mui
to especiais e considerados relevantíssimos.
§ 2.° — A “Cruz Humanitária” será en
tregue, solenemente, aos agraciados no dia,
da festa do Padroeiro do Hospital ou naquêle
que a Diretoria determinar.
CAPÍTULO IX
Disposições Gerais
Art. 94.° — Os sócios não respondem
subsidiàriamente pelas obrigações contraídas
pelas Diretorias em nome da Instituição.
Art. 95.° — Não podendo a Sociedade
arrogar-se o caráter de perpétua, será dissolvida quando assim lhe convier quer por seu
propiúo interêsse, quer por ocorrências que
-ic não é dado prevenir nem designar.
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Ai't. 93. — Uma vez resolvido pela Di
retoria e aprovado pelo Conselho Dehberativo
a dissolução da Sociedade, o Presidente da
D:retoria convocará uma Assembléia Geral
Extraordinária, a qual, à vista das razões
c:rcunstanciadamente expostas no relatório
da Presidência, dará ou negará assentimento
á resolução.
Art. 97.° — Decidida pela Assembléia
Cfcral a dissolução da Sociedade, proceder-sea, aío contínuo, à eleição de uma Comissão
ae .cinco membros que ficará incumbida de
-cvar a efeito a deliberação tomada, sendo
para isso revestida de amplos poderes, não só
paia proceder à liquidação do ativo da So
ciedade, como para dar ao seu rendimento a
spiicaçao que lhe fôr '
'
determinada
pela mesraa Assembléia Geral.
§ Único
— A Comissão de que trata o
presente
artigo
,
7 ' só procederá à liquidação, se
congênere, de comOpi-n^
-‘^°’^^idade, a juizo da Assembléia
on riirou assuma em sua integralidade todos
^'^cebendo em compen'A
"àa Sociedade dissolvida,
tíissnlnp-rf h' ^ .í^eliberada vàlidamente a
tigos 95° a Sociedade, nos têrmos dos arO

transferido para\irr®^’^
beneficentes nii
os requisitos Sr^arr??

inteiramente
Sociedades
Pi’eencham

g^ias legais atlnentes 'a «oslS'“
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Art. 99.' — A Comissão de que trata o
art. 97.°, dará pela imprensa, conta de sua
missão, com todos os detalhes que possam
esclarecer e satisfazer os sócios.
Art. 100.° — Compete ao Conselho Deli
berativo resolver quaisquer casos não previs
tos nestes Estatutos.
Art. 101.°
Fica criado o título de
‘'Consultor Médico Honorário da Real e Bene
mérita Sociedade Portuguesa de Beneficência
do Rio de Janeiro” que será conferido a
Cientistas médicos, que se hajam destacado
nesse ramo da ciência, em benefício da Instituição ou da humanidade. Tal distinção que
i’epresentará uma homenagem da Real e Be
nemérita Sociedade Portuguesa de Beneficênc a do Rio de Janeiro, será concedida pela
Diretoria, ad-referendum” do Conselho Deliberativo.
§ Único — O diploma respectivo, será
entregue solenemente.
Art.
102. — Aos sócios de qualquer ca.
-gona, cujas propostas hajam sido receb das
dnt f
Dezembro de 1959, fcam asseguratui
direitos adquiridos pelos Estanos aprovados em 4 de Dezembro de 1952.
X
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CAPÍTULO X
Disposições Tramitórias
103.° —■ Os 60 sócios que farão parte
GO Conselho Deliberativo a ser eleito em Ouo j
1965, terão seu mandato iniciado a
8 de Março de 1966 e terminado em Outubro
ae 1968.
§ Umco — Os sócios admitidos na “Categmaa Especial”, de que tratava o art. 103.°
0 Estatuto anterior revogado pela presente
aiteraçao, quando tiverem completado o pa
gamento das respectivas “Jóias de admissão”,
plenitude de seus direitos, em
conformidade com o disposto no art. 13.° e
^eus paragrafos dos atuais Estatutos.
Art. 104.° — Enquanto não forem terinstrução e a instalação do
vio-'Ãnn--c!
Maria, ficará suspensa, com
na^rtp ftr.
^ restrição contida na

anrovadn«°f‘ IT
Estatutos, legalmente
tivo de 3 e 7^ Sessão do Conselho Deliberaem S-s4e Jrif^ Dezembro de 1959 e alterados
Dezembro d?i960^9?^H
em 15 de
de Setembríde
®
1^62 e 20
data da sua aprovaçãa
^
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