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-3ESTATUTOS DA REAL E BENEMÉRITA SOCIEDA
DE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE
JANEIRO, aprovados pelo Conselho Deliberativo em
6 de março de 1980.

CAPITULO I
Da Sociedade e seus fins
An. 19 - A “REAL E BENEMÉRITA SOCIEDA
DE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE
JANEIRO”, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro,
na rua Santo Amaro n9 80, com Personalidade Jurí
dica de Direito Privado, por seu registro feito, conforme
publicação no Diário Oficial — Seção I de 28 de abril
de 1953 — considerada de Utilidade Pública pelos De
cretos 4.693 de 15 de março de 1934 e 1.417 de 27
de setembro de 1962, agraciada pelo Governo de Por
tugal, com a "Grã Cruz da Ordem da Benemerência",
compõe-se de número ilimitado de sócios que hajam ad
quirido essa qualidade nas condições previstas neste
Estatuto.
§ 19 — A Sociedade foi fundada em 17 de maio
de 1840, com Estatutos aprovados pelo Governo Im
perial, pelos Decretos n9 2.764 e 6.867, de 26 de ja
neiro de 1861 e de 23 de março de 1878, posterior
mente alterados pelo Conselho Deliberativo da Socieda
de, pela forma neles previstas, em 09 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
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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, 08 de outubro de 1945,
11 de julho de 1946, 04 de dezembro de 1952,03 e 07
de dezembro de 1959, 20 de setembro de 1965 e 06 de
março de 1980.
§ 29 - Como Instituição de Assistência Social,
a Sociedade
empregará no país todos os seus recursos
e economias em Benefício dos sócios, bem como de não
^los, rasUeiros e portugueses, comprovadamente po
res, a pm ente critério da Diretoria e pela forma prev«tanaahnea“f”§0nieo,doart.29.
§ 39 — A Sociedade
será orientada por um Conselho Deliberativo e .
dirigida por uma Diretoria por ele
eleita, cujos membros
- exercerão seus mandatos graluitamente e sem direito
a quaisquer benefícios ou vantagens
da Sociedade
que não aqueles comuns a todos os só¬
cios.
seiis

^

^ Sociedade tem por fim prestar a

^ Bocios assistência média, cirúrgica, hospitalar e
camnò da^M j”"'” Promover pesquisas científicas no
sT nos t
T'
™ermos destes Estatutos e na forma dos Regu-

§ 19 - Para
consecução dos seus fins, a Socieas providências
que julgar necessárias e
oportunas, além de:
dade tomará

e assisteno'

® desenvolver os serviços hospitalares

FiZ 20 R '“‘'"'7

Fialho, 20, eenj.„„,

Santo Am.to^ 80/84;

63; Pl„ri.„ópoil., 908,

—o—
piii Jucarepaguá, ou outros que venham a ser criados,
necessários ao tratamento dos sócios que adoçam e aos
quais será prestada assistência média, cirúrgica, hospita
lar e e^iritual, ohservando-se, no entanto, as di^osições do Regulamento e o art. 15 destes Estatutos;
h) — assegurar aos sócios, dentro dos horários
regulamentares, o direito de freqüentar os ambulatórios
para consultas aos respectivos médicos, tratamento e
exames que os mesmos prescreverem;
c) — internar nas diversas especialidades dos pa
vilhões sitos em Jacarepaguá, os sócios de ambos os
sexos, quando tais internações sejam expressamente
recomendadas pelos médicos da Sociedade, devendo
os internados há mais de 90 dias e que, em razão da
doença e parecer da junta médica, tenham necessida
de de tratamento prolongado, concorrer, em possuin
do aposentadoria, pensões ou rendimentos de qualquer
natureza, para as despesas comuns com 50% do que re
ceba, até a efetiva alta;
d) — manter e custear os Pavilhões existentes em
Jacarepaguá ou outros que vierem a ser construídos,
destinados ao recolhimento dos sócios de ambos os
sexos, que forem necessitados ou estejam doentes e que,
por sua avançada idade ou invalidez, não possam prover
a sua subsistência, devendo os que tenham aposentado
ria, pensão ou rendimento de qualquer natureza concor
rer com 50% do que recebem para as despesas comuns.
O numero de internados será limitado à capacidade dos
Pavilhões destinados a esse fim, devendo os candidatos
aguardar as vagas, na ordem da sua inscrição;

/
-6e) - construir Pavilhões e transformar a finalida
de dos Pavilhões Zeferino de Oliveira e Rainha Dona
Amélia, quando for oportuno e a situação da Socieda
de o permitir, sob prévia autorização do Conselho
Deliberativo, para o recolhimento de pessoas idosas
e atendimento a sócios e não sócios, nas condições
a serem estabelecidas pela Diretoria e aprovadas pelo
Conwlho Deliberativo, de modo a conceder-lhes, na
velhice, conforto, amparo moral, espiritual e assistência médica;

0- manter

um ambulatório para atender, dia
riamente, até 20 pessoas não sócios, brasileiros e portu
gueses, fora das horas regulamentares de atendimento
TO8 80CIO6, em obediêneia ao que determina
§ 29
do art. 19 destes Estatutos;
auand?
® P™dente critério da Diretoria,
qua.^0
dos
devidi^ente aprovados em sessão pela Maioria
consiffniul ^
de beneficência não

SI

«o

h)J
cios que

° sepultamento dos só-

laresemestadode..K.“7d»,r“
a devidamente comprovada;
§29 -Todos
●naria, quando completem
nência, ficarão obr£atori«m . ^
Junta Médica que^tiveT^*^ ®
resolva sobre a necessidad
internamento.

T

Para que ela
continuação do
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CAPITULO U
Dos Sócios
Categorias — Admissão — Deveres — Direitos e
Penalidades
Art, 39 — A Sociedade compõe-se de número iliniiludo de sócios de ambos os sexos, nas seguintes cate
gorias:
Efetivos;
Benfeitores;
Beneméritos;
Honorários — Efetivos;
Honorários — Benfeitores;
Honorários — Beneméritos.
Seção 1
Dos Sócios Efetivos
Art. 49 — Poderão fazer parte da Sociedade,como
Sócios Efetivos, brasileiros e portugueses de ambos os
sexos, que tenham ocupação honesta, bom procedimen
to e não se tiverem manifestado infensos à Sociedade,
e cuja admissão, face às devidas sindicâncias, não seja
julgada inconveniente,a juízo exclusivo da Diretoria.
§ 19 — Poderão ser admitidas como Sócios Efe
tivos, as esposas de sócios braseiros ou portugueses,
mesmo de outras nacionalidades.

-8j-j
^ admissão de Sócios Efetivos será prece¬
dida do seguinte:
a) — preenchimento de proposta em modelo própno,fornecida pela Sociedade e assinada por sócio em
pleno gozo de
seus direitos sociais, na qualidade de
proponente;
b) — recebida a proposta e satisfeitas as condições
o proposto será submetido a exame médico

do art 49

ou o
utros que forem exigidos;

í
~
o processo, a Diretoria deliberará,
face as conclusões do exame, sobre a admissão ou não
do candidato,
nnrn a ^

^ proposto que for aceito contribuirá

de ad
título de Sócio Efetivo, com a jóia
dmissâo especificada na tabela que nessa ocasião
vigorar, devidamente
aprovada pelo Conselho Deliberativo.

do da jóta de ato!S
tabela em ví

peloConselho^Í"ratír‘*°’
apresentar condÍõe^s

° pagamento parcelaespecificado na

aprovada
de 45 anos e

derá ser admitidí com T”
P°'
_ provação especial da Diretoria,
"bitrar.
§ 69 jóias de admissão _** sem efeito as propóstas, cüjas
da data de sua aní^
P«g«8 dentro de 30 dias
“"l»™
<!"●"'<» »
pagamento, se

60 dias.
<le«.da

T,.„«„rtdos

os

-9prazos acima, será cancelada a respectiva proposta de
admissão, sem direito à restituição de quaisquer im
portâncias pagas, as quais reverterão em benefício da
Sociedade.
§ 79 — Enquanto a jóia de admissão não estiver
totalmente paga, o proposto não gozará da plenitude
dos direitos de sócio, podendo, apenas, obter consultas
médicas nos ambulatórios da Sociedade.
§ 89 — Os sócios menores de 10 anos, quando
necessitarem, só poderão ser internados em quarto,
ou apartamento, com acompanhantes, levando-se em
conta a sua categoria de sócio. 0 acompanhante desfru
tará do desconto de 50% sobre a respectiva tabela,quan
do sócio.
Alt. 59 — Os funcionários da Sociedade, há mais
de 5 (cinco) anos, com comportamento exemplar, po
derão a critério da Diretoria, e preenchidas todas as for
malidades exigidas para a admissão de Sócios Efetivos,
ser admitidos nessa categoria, com redução de 10%
dos preços da tabela em vigor.

Seção n
Dos Sócios Benfeitores
Art. 69 — A concessão de título de Sócio Ben
feitor é prerrogativa do Conselho Deliberativo, que só
o concederá por iniciativa da Diretoria, ou de 10(dez)
membros do mesmo Conselho, sempre em proposta
escrita e justificada.

-10§ 19 — Nos casos em que a concessão do título
se fundamenta em donativos representados por bens,
ou dinheiro, nos termos do art. 79,alínea “a”, a mesma
será feita pela Diretoria, “ad referendum” do Conselho
Deliberativo e depois de cumpridas as mesmas forma
lidades exigidas para admissão de Sócios Efetivos, no
Art. 49 §§ 19 e 29 e suas alíneas, quando se tratar de
não-sócios.
^ 29
submeterá

Nos demais casos o Conselho Deliberativo

proposta à votação secreta, devendo, para
wr aprovada, obter o voto favorável da maioria simples
dos Conselheiros presentes.

Art. 79

~ ® título de Sócio Benfeitor poderá
ser concedido nos seguintes casos:
a\~
Sócios Efetivos que hajam prestado à
Soaedade serviços relevantes, ou feito donarivos repreao
dinheiro de valor igual ou superior
“"●■f”'*''» “
qf. n. ocifc vig„,„.
do um ma ““ ™ j"***^® da Ditetoria que hqam cumpri-

Ju.t,atd?dr

°

suas funções por mais de 90
diaa aeguidoa ou intercaladoa.
Seção III
Dos Sócios Beneméritos
Art. 89
mérito é orerrni
^e título de Sócio Beneo concederá nor
Deliberativo que só
"
HHciativa d a Diretoria, ou de vinte

-11membros do mesmo Conselho, sempre em proposta
escrita e justificada.
§ 1? — Nos casos em que a concessão do título
de Sócio Benemérito se fundamente em donativos fei
tos à Sociedade, representados por bens ou dinheiro,
nos termos do art. 9? e suas alíneas “a” e “b”, a mes
ma será feita pela Diretoria, “ad-referendum” do Con
selho Deliberativo e depois de cumpridas as mesmas
formalidades exigidas para admissão de Sócios Efetivos,
no art. 49 , seus §§19 e 29 e suas alíneas, quando
se tratar de não-sócios.
§ 29 - Nos demais casos, o Conselho Delibera'tivo submeterá a proposta à votação secreta, devendo,
para ser aprovada, oWr'o voto favorável da maioria
simples dos Conselheiros presentes.
Art. 99-0 título de.Sócio Benemérito poderá
ser concedido nos seguintes casos:
a) — aos Sócios Efetivos que hajam prestado à
Sociedade 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.
b) - aos Sócios Benfeitores, por novos e rele
vantes serviços, ou por donativos em bens, ou dinhei
ro, de valor igual ou superior ao constante na tabela,
que na ocasião vigorar,
c) — aos membros da Diretoria que, reeleitos, ha
jam cumprido integralmente os dois mandatos, sem
haverem se afastado das suas funções por mais de 90
dias seguidos ou intercalados, em cada mandato.

- 12 Seção IV
Dos Sócios Honorários
Art. 109

— A concessão dos títulos de llono-

rário-Efetivo, Honorário-Benfeitor e

Honorário-Bene-

mérito é prerrogativa do Conselho Deliberativo, que só
08 concederá
por iniciativa da Diretoria em proposta
escrita e justificada.
§ 19
— As propostas para concessão destes tí
tulos serão submetidas à votação secreta, devendo,
para serem aprovadas, obter o voto favorável da maio
ria simples dos Conselheiros presentes.
~ Os títulos de “Sócio Honorário”,
as
ou

iversas categorias sociais, destinam-se a premiar
distinguir pessoas de qualquer nacionalidade, notadamente brasileiros e
, .
portugueses, não associados, que
hajam prestado à Humanidade, ao Brasil, a Portugal,
ou, em particular, à Sociedade, serviços de alta valia,
ou teito a esta donativo em bens, ou dinheiro, de valor
■gual ou superior ao maior valor estabelecido nas tabelas
em vigor, aprovadas pelo Conselho Deliberati-ivo.
^ Único

™ .rí

Os títulos de Sócio Honorário conferem

«««I™ »»

assi,tenci.is a*>e-

gurados nestes Estatutos e
nos Regulamentos em vigor,
aos sócios das
categorias correspondentes a Efetivos,
Benfeitores
e Henemeritos, sendo-lhes vedado
.
tomar
parte em quaisquer atos administrativosJ e/ou assembleias, votar ou serern votados.

-13Seção V
Dos Deveres do Sócio
129 — São deveres dos sócios:
a) - observar as determinações destes Estatutos
e dos Regulamentos da Sociedade;
b) - cumprir, sob a forma estabelecida, todos os
compromissos que hajam assumido com a Sociedade;
c) — apresentar, sempre que lhes seja pedida, nas
dependências da Sociedade,sua carteira social;
d) — participar à Secretaria todas as alterações
havidas na sua identidade, bem como mudanças de endereço e profissão;
c) — acatar os atos e determinações da Diretoria
e seus delegados;
f) - comparecer ás reuniões para as quais sejam
convocados;
g) — aceitar os cargos para os quais sejam eleitos
ou designados para servir à Sociedade, dos quais só
poderão eximir-se no caso de impossibilidade justifica-

da;
h) — zelar pela existência e bom nome da Socie
dade, propagar as suas atividades sociais, colaborar para
o bom êxito de todas as iniciativas e fomentar o aumen
to do Quadro Social;
i) — comunicar aos poderes competentes todas
as irregularidades observadas, inclusive inobservância dos
Estatutos, Regulamentos em vigor,e boas praxes de uso
na Sociedade;

, -14j) — acautelar, proteger e defender o patrimônio
da Sociedade qualquer que seja a sua natureza;
k) — citar sempre na sua correspondência com a
Sociedade, seu número de matricula e endereço.
Seção VI
Dos Direitos dos Sócios
Art. 139

— Os sócios de qualquer categoria,
exceto os incursos nas penas comínadas do art. 169 ,
terão direito a todos os benefícios que a Sociedade
possa prestar no âmbito das suas finalidades, de acor
do com estes Estatutos e com os Regulamentos que ha
jam sido aprovados pelo Conselho Deliberativo, respei
tadas as exceções neles contidas.
§
~ Aos sócios de qualquer categoria, quando
internados em quartos ou apartamentos, será conce
dido um desconto de 50% no preço das tabelas vigentes
no Hospital.
§ 29
Além dos direitos comuns a todos os sóna parte de internação, os Benfeitores terão direi
to a internação gratuita em quartos, e os Beneméritos
CIOS

e^ portadores da Cruz Humanitária, em apartamen§ 39
,. .
qualquer categoria só terão
direito ao recébimento gratuito de medicamentos ma
nipulados pela Farmácia da Sociedade.
§ 49 - Em casos de necessidade comprovada do
associado, a critério da Diretoria, poderá esta autorizar

-15o fornecimento gratuito de medicamentos, bem como
internação em enfermarias.
Art. 149 — Além dos benefícios decorrentes dos
fins da Sociedade, consignados no art. 29 , § Onico e
alíneas, o sócio terá mais os seguintes direitos:
a) — votar e ser votado para quaisquer cargos ele
tivos da Sociedade, nos termos e pela forma prevista
nestes Estatutos;
b) — recorrer, na forma dos Jistatutos e dos Regu
lamentos em vigor, de penalidades que Ibe forem im
postas;
§ 19 — Não gozarão dos direitos consignados
na alínea “a” deste artigo:
a) — os sócios que não estejam no gozo de seus
direitos sociais e civis;
b) — os insanos;
c) — 08 analfabetos;
d) — os sócios Honorários de qualquer categoria;
e) — os sócios de menoridade;
f) — os que exerçam na Sociedade função remune
rada de qualquer natureza, ressalvados os direitos adqui
ridos até a data da aprovação destes Estatutos;
g) — 08 sócios que não tenham seus títulos com a
jóia de admissão integralizada.
§ 29 — Os sócios com menos de 1 ano de admis
são na Sociedade não poderão exercer cargos eletivos.
§ 39 - Somente decorridos 2 anos após haver
deixado as funções remuneradas na Sociedade, o sócio
adquire o direito de votar e ser votado.
Art. 159 - Os socorros ou assistência que a

)
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Sociedade presta ou venha a prestar e que, por dificul
dades financeiras, não possa mater atendendo a todos,
serão dados com preferência aos mais necessitados de
qualquer categoria, a prudente critério da Diretoria.
Seção VII
Das Penalidades
Art. 169

— A Diretoria poderá aplicar aos sócios

M penas de advertência, por escrito, de suspensão de seus
direitos sociais por tempo variável, até o máximo de 6
meses a seu exclusivo critério e, conforme a gravidade
o c^, pe ir ao Conselho Deliberativo, mediante exdro

exclusão do Qua-

qualquer penalidade, a
Diretona convidará o sócio a fazer^r Lrito a sua
cios Dpla^n- t

penalidades impostas aos so-

Z
aÍo n
comunicadas ao Conselho Deerat^,na Ma pruneira reunião,
ritos ou ainiia j

se tratar de Sócios Benemé-

competirá a aplicreãTda
«^^^gos eletivos,
tivo medianfrA
pena ao Conselho Delibera.xp«„o

e j„„ir,cad. pd. Di.

nos teLo^deste
sócio punido.

^

suspenso o mandato do
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Art. 189 — São passíveis das penas cominadas nos
artigos 169 e 179 , os sócios que infrigirem as disposi
ções estatutárias ou regulamentares e mais:
a) — os que, em qualquer dependência social,
praticarem atos contrários à moral e bons costumes,
usarem palavriado impróprio, ou ofenderem diretores
ou empregados da Sociedade.;
b) — os que tiverem obtido socorro ou benefí
cios da Sociedade sob falsos fundamentos, ou que
hajam concorrido para informações injustas ou de má

fé;
c) — os que procederem de forma a prejudicar,
direta ou indiretamente, os créditos da Sociedade, ou
que hajam abusado de sua confiança, desviando ou ex
traviando com dolo os haveres da Sociedade;
d) — os que, nas dependências da Sociedade, pro
vocarem ou incentivarem dissensões raciais, religio¬
sas ou políticas.
Art. 199 — 0 sócio que, iludindo a boa fé da Di
retoria, tiver sido inscrito no registro da Sociedade
com falsas declarações sobre sua idade, origem, antecedentes, etc., seráí sumariamente eliminado do quadro
social e não terá direito a reaver quaisquer quantias
com que haja contribuído para a Sociedade seja a que
título for.
§ Único — Esta penalidade poderá ser aplicada
pela Diretoria “ad-referendum” do Conselho Delibe¬
rativo.
Art. 209 - Quando se tratar de exclusão ou sus
pensão superior a 6 meses, será permitido ao sócio apre-

-18sentar sua defesa verbalmente ou por escrito, perante o
Conselho Deliberativo que, para esse fim, deverá ser
convocado dentro do prazo máximo de 15 dias, conta
dos da data em que lhe for oficialmente imposta a pena

lidade,

Art. 219 — 0 sócio que tiver incorrido nas penas
de suspensão cominadas no
art. 169 , poderá ser reine^ado no gozo de seus direitos sociais antes de cum* inesma, se, a requerimento seu, por escrito,
a Lhretona resolver diminui-la ou comutá-la.

CAprruLo m
Do Patrimônio Social
Receita e Despea
Seção I
Do Patrimônio Social
se de nrédin^ “/^ Patrimônio da Sociedade compõe-

i«L K
presente valor.

de T.dí.er
a possuir e que re-

os ou liberalidades <

-19b) — o produto integral das jóias pagas pelos só¬
cios;
c) — o saldo excedente entre a Receita e a Defe
sa, sem prejuízo do atendimento às finalidades sociais.

Seção n
Da Receita
Art. 249 — Constituem Receita Ordinária:
a) — os juros ou renda de títulos de qualquer es
pécie, bem como os rendimentos de quaisquer proprie
dades que a Sociedade possua ou venha a possuir;
b) — 08 rendimentos de propriedades ou títulos
dos quais a Sociedade seja usufixitária, quando tais
rendimentos não tenham aplicação especificada pdos
doadores;
c) — os rendimentos oriundos de serviços hospitalares.
Art. 259 - Constituem Receito Extraordinária:
a) — cotizações voluntárias ou quaisquer quantias
doadas à Sociedade, sem aplicação especial consignada
ao Patrimônio;
b) — quaisquer rendimentos não previstos na
Receita Ordinária.
Art. 269 - É obrigatória a escrituração repdar
das receitas e despesas em livro(s) devidamente registrado(s)em cartório competente.

-20Seção Uí
Das Defesas
Art. 279
Sociedade:
.

— Constituem Despesas Ordinárias da

~ ® manutenção dos serviços assistenciais exis-

doar» 90
a ser criados na conformidade
■i»
11« . dínea.,
E.Ufc,,o.;
rioR ha Jno» r

a conservação e asseio necessá-

c ^ açoes da Sociedade e suas dependências;
bens nai+o ^
conservação ou valorização dos
as cláusulafl”^*" ^ ^ Sociedade, ressalvadas nesta parte
sulas de arrendamento e o disposto no art. 28® ;

d)-

e quaÍ8ouer°raf^*°^ oriundos de reclamações de direitos
da Soci^ade.
Art. 289

P*'®t>cados em defesa dos interesses
As Despesas Ordinárias serão atendi-

●)-peUReceh.Orfi,dm;
quando as duas
sócios em caráter excepcional,
§ 0.2^-?"”“
'«">■» «Ociento.
cioB para cobrir aa^

^ «correr às jóiaa rioe aó-

ooroperreado I!; tÍT*p“;:í“““'
contábU na escrita da SociedaH

lançamento

Art. 299 -Aadcapcaa.
extraordinárias e aqueIas consignadas na alínea “c”
art.
279 serão da alçada
e da responsabUidade da
^"●'■Inria, até o valor em cru-

-21zeiros equivalente a 1000 ORTN’s ou outra denomina
ção que as substitua. Qualquer suprimento acima deste
limite será submetido à aprovação do Conselho Deli
berativo.
Art. 309 - As somas em dinheiro, excetuadas as
reservas em Bancos, necessárias ao movimento da So
ciedade, deverão ser empregadas na aquisição de bens
imóveis. Letras do Tesouro Nacional, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ou outros títulos de ren
da fixa ou variável, de comprovada liquidez e rentabi
lidade, “ad-referendum” dò Conselho Deliberativo.
§ Ünico — As reservas em dinheiro e os títulos
que a Sociedade possua ou vier a possuir serão deposi
tados pelo 19 Diretor Tesoiueiro, em Bancos de con
fiança e escolha da Diretoria.
Art. 319 - Nenhuma parte do Patrimônio Social
poderá ser hipotecada, alienada, caucionada, gravada,
trocada ou vendida, sem a autorização do Conselho De
liberativo, expressamente convocado para este fim e
sem que a autorização seja aprovada, pelo menos,
por dois terços dos membros presentes.
§ Ünico — Os títulos de renda da Sociedade, de
positados conforme o § Único do art. 309 , só poderão
ser movimentados mediante proposta e autorização as
sinadas pela Diretoria, concedidas e justificadas em ses
são prévia da mesma.
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CAPITULO IV
Das Assembléias Gerais
Tomam parte nas Assembléias Gerais
de
os sócios de todas as categorias que estejam no gozo
seus direitos sociais e civis, exceto os Honorários.
Art. 339 - As Assembléias Gerais serão convoca
Art. 329

das pelo Presidente da Diretoria ou, no seu impeílé
mento, pelo substituto legal.
§ Ünico — A convocação será feita por anúncios
publicados durante 3 dias, em dois ou mais jornais de
grande circulação nesta cidade, com cinco dias de antecedência.
Art. 349 — As Assembléias Gerais serão Ordiná
rias ou Extraordinárias.
§ 1° — As Assembléias Gerais Ordinárias deverão
ser convocadas:
a)

trienalmente no mês de outubro, para proce

der a- eleição de 60 sócios, que farão parte do Conse
lho Deliberativo
no triênio seguinte.
§
- As Assembléias Gerais Extraordinárias
serão convocadas pela Diretoria, quando o Conse
lho Deliberativo julgar necessário.
Kl"

7 Considerar-se-á constituída a Assem^
para decidir, logo que,
la, ora e local designados na convocação, estejam
presentes, no mínimo, 100 sócios, inclusive a Diretoria
à hora m"
Conselho Deliberativo. Se, porém,
a hora marcada, esse número de sócios não estiver rcu-
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se estiverem presentes 75 sócios, ou uma hora depois
de marcada, com qualquer número de sócios presen
tes, sendo as deliberações que nela forem tomadas ou
votadas, inteiramente válidas e obrigarão os ausentes.
Art. 369 — As Assembléias Gerais nlo poderâío
tomar resoluções estranhas aos motivos de sua convo
cação e as suas deliberações serão tomadas à pluralida
de de votos dos sócios presentes.
Art. 379 - As Asseipbléias Gerais serão presidi
das pelo Presidente da Diretoria que nomeará, dentre
os sócios presentes, um 19 e um 29 Secretario e dois
escrutinadores, pelo menos, para auxiliarem os traba
lhos durante a reunião.
Art. 389 - A Assembléia Geral de que tratam os
art. 1029 , 1039 , § Único, 1049 e 1059 , só poderá
funcionar estando presentes, no mínimo, dois terços
dos sócios da Sociedade no gozo de seus direitos sociais
e civis, e as suas deliberações somente serão válidas se
aprovadas por dois terços, no mínimo, dos socios pre
sentes.
Art. 399 - Cada sócio votará por si, não se ad
mitindo procuração ou representação de qualquer
natureza.
CAPÍTULO V
Dos Poderes Deliberativo e
Administrativo da Sociedade
Alt. 409 - A Sociedade será orientada pelo Con-
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buições definidas nestes Estatutos.
Alt. 419 — Todos os cargos eletivos serão exer
cidos gratuitamente sem privilégios ou vantagens que não
aquelas decorrentes de sua categoria, ou indispensáveis
ao desempenho de seus mandatos,enquanto os exerçam.

Seção I
Do Conselho Deliberativo
Art. 429 — 0 Conselho Deliberativo é o órgão le
gislativo de cooperação direta com a Diretoria, de con
sulta e supervisão dos interesses da Sociedade e compõese:
a) — dos Conselheiros Natos:
~ de 60 Conselheiros eleitos trienalmente, pela
Assembléia Geral.
§ 19 -São Conselheiros Natos:
®) ~ o® socios Beneméritos admitidos até 07 de
dezembro de 1959;

b) - 08 sócios Beneméritos admitidos posterior
mente a 07 de dezembro de 1959, aos quais o Conselho
Deliberativo, tendo em vista novos e relevantes serviços
prestados à Sociedade,resolva conceder estes títulos.
§ 29 - A concessão de título de Conselheiro
Nato poderá ser feita mediante proposta escrita e ju^
fificada da Diretoria, ou de 20 membros do ConseIho Deliberativo
e que, em votação secreta, seja apro-
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presentes.
Art. 439 - Os 60 sócios eleitos Conselheiros,
findo o triênio para o qual foram eleitos, terão ex
tinto o seu mandato na mesma Assembléia em que
forem empossados os novos Conselheiros.
§ Ünico — A posse da Diretoria, dos seus Suplen
tes e da Comissão de Contas, será dada em Sessão Sole
ne especialmente convocada para esse fim e sempre
no dia 08 de março.
Art. 449 - Somente será permitida a reeleição
membros
do Conselho Deliberativo, dos sócios que
para
não hajam faltado a mais de três sessões no triênio para
o qual foram eleitos, salvo por motivos de doença ou
de força maior, devidamente justificados.
Art. 459 - Os membros da Diretoria, enquanto
das reuniões do
durarem seus mandatos, participarão
uer
Conselho Deliberativo, podendo debater qualq
assunto de interesse social.
§ 19 - Os membros da Diretoria que forem tam
bém Conselheiros só não terão direito a voto, quando
se deliberar sobre proposta emanada da Diretoria.
§ 29 - Os Conselheiros eleitos, membros da
Diretoria, reassumirão suas funções no Conselho De
liberativo, logo que deixem de exercer cargos direti
vos.
Art. 469 - Trienalmente, no mês de dezemMesa Dibro, o Conselbo Deliberativo elegerá a sua
retora, que será assim constituída:
Presidente;
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29 Secretário.
§ 19 — Nenhum membro da Mesa do Conselho
poderá ser reconduzido ao mesmo cargo, sem o inters
tício de 3 anos.
§ 29

— A Mesa Diretora do Conselho tomará

posse na mesma sessão em que for eleita.
Art. 479 — São atribuições da Mesa Diretora
do Conselho;
1) — Do Presidente:
a) — convocar e presidir as reuniões do Conselho
nos

Deliberativo velando para que tudo se processe
termos destes Estatutos;

m\

b) - aRsinar Atas juutnmpule com 08 Sccrolác) — verificar e encerrar o “Livro de Presença ;
d) — cumprir os dispositivos dos §§29

e

39

do art. 489.
2) — Do 19 Secretário;
a) — substituir o presidente em sua ausência ou
impedimentos;
b) — proceder a leitura da Ata,quando o extrato
da njesma não tenha sido enviado aos Conselheiros, e
do expediente que houver, dando-lhe o destino deli
berado;
c)
assinar, juntamente com o Presidente e o
29 Secretário, o livro de Atas.
3) — Do 29 Secretário;
~ substituir o 19 Secretário em sua ausência
ou impedimento, inclusive na Presidência do Conselho;
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Art. 489 — As reuniões do Conselho Deliberativo
serão abertas pelo Presidente ou seu substituto legal.
§ 19 — Verificando-se a ausência de algum mem
bro da Mesa Diretora o Presidente convidará para com
pô-la um dos Conselheiros presentes.
§ 29 — Na hipótese de se acharem ausentes todos
os componentes da Mesa Diretora 10 minutos depois
da hora marcada, para a reunião o Presidente da Dire
toria ou seu substituto legal, solicitará aos Conselhei
ros que façam a indicação do Presidente para a mesma
e este convidará os Secretários “ad hoc”.
§ 39 — Consultado o Livro de Presença e verifícando-se estarem presentes, pelo menos, 40 membros
do Conselho, serão iniciados os trabalhos. Se não hou
ver aquele número até meia hora depois de marcada
a reunião, o Presidente do Conselho, nos termos do
anúncio de convocação, fará a sessão, desde que estejam
presentes, no mínimo, 30 Conselheiros que validamente
deliberarão, exceto nos casos previstos nos art. 102® ,
1039 e § Ünico, e 1049 , que só poderão ser resolvidos
achando-se presentes no mínimo 60 membros do Con
selho Deliberativo, e nunca por menos de dois terços
dos votos presentes.
§ 40

_ Declarada aberta a sessão, o 19 Secre

tário procederá à leitura da Ata da sessão anterior, so
mente no caso de não haver sido enviada aos Conse
lheiros cópia fiel da mesma, a qual será posta em aprovação. A seguir seráí lido o expediente, passando, en-
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tante dos anúncios de convocação.
§ 5° — Em casos especiais, o Presidente poderá
nomear
uma Comissão, composta, no mínimo por 3
Conselheiros, como Delegados do Conselho, e pelos
membros da Mesa Diretora, que assinará a Ata, de
forma que a mesma possa ser levada a registro ou fazer
prova do resolvido onde se tome necessário.
Art. 499 — 0 Conselho Deliberativo reunir-se-á,
convocado pelo seu Presidente, ordinariamente, nas
datas fixadas nestes Estatutos, e extraordinariamente,
quando solicitado pela Diretoria ou requerida por um
mínimo de 30 membros, em documento escrito, esclarecendo os
motivos dessa solicitação.
§ 19
, _
~ Recebido o Requerimento, o Presidente
o Conselho Deliberativo dará vista do mesmo à Direona, entro do prazo de 8 dias após o seu recebimento,
rpan
^ manifeste, por escrito, informando a

*td.*”.'” “

'<«

ultrapassar o convocação requerida, que não poderá
da Diretoria. prazo de 30 dias após as informações
Art. 509
, Além das reuniões previstas no Art.
489
e seus §§, o Conselho Deliberativo reunir-se-á
obrigatoriamente;
narece? d» rl

-"*"90, para tomar conhecimento do

Contíba
“m” do Art. 529
ço Geral e dos

'
f"™“

sendo final de mandato, do Balanrespectivos Relatórios;
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do inicio do triênio administrativo, em sessSo sole
ne, para empossar a Diretoria e a Comissão de Con¬
tas;
c) — no mês de agosto, para apreciar o balance
te semestral da Sociedade, para os efeitos do Art.529;
d) — no mês de dezembro, para efeito das alíneas
i”, “j” “k”, “1” e m e do Art. 529 , e sendo fim
de triênio administrativo, também para os efeitos das
alíneas “a”, “b”e“c do mesmo Artigo.
Art. 519 — As convocações do Conselho Delibe
rativo serão feitas pelo seu Presidente, por meio de
avisos publicados pelo menos por duas vezes, em dois
ou mais jornais de grande circulação nesta cidade,
independentemente dos que serão enviados pela Se
cretaria do Conselho, com antecedência mínima de
5 dias, a todos os membros desse poder.
Art.529 — Compete ao Conselho Deliberativo:
a) — eleger a Diretoria, de acordo com o Art.579
e nos termos do Capítulo VI,Seção I;
b) — eleger trienalmente a Mesa do Conselho, de
acordo com o Art. 469 e nos termos do Capítulo VI,
Seção I;
c) — eleger a Comissão de Contas composta de
três sócios, membros do Conselho Deliberativo, para
dar parecer sobre o relatório e contas da Diretoria, nos
termos do Capítulo VI, Seção I;
d) — reformar os Estatutos, quando seja mister,
de conformidade com o Art. 489 , § 39 e com o Ca
pítulo VII;

-30-

e) — aprovar, com ou sem alterações, ou rejeitar
os Regulamentos e tabelas de admissão de sócios que
a Diretoria apresentar;
f) — decidir sobre a alienação de bens e fundos
sociais, a qual deverá preceder proposta da Diretoria,
guardadas as determinações do art. 319;
g) — resolver, mediante proposta da Diretona,
sobre a suspensão, exclusão ou readmissão de socios,
nos termos do art. 179 e seu § Único e art. 189;
h) — autorizar, ou não, despesas extraordinanas,
de acordo com o art. 299;
i) — empossar a Diretoria, a Comissão de Con
tas, bem como a Mesa Diretora;
j) — conceder os títulos de sócio Honorário,
Efetivo,Benfeitor e Benemérito, na forma do art. 119;
k) — conceder os títulos de Benfeitor, Benemé
rito e Conselheiros Natos na forma dos art. 69,79 ,
89 e 99 e §§ e alíneas e Art. 429, 29;
a
1) — deliberar sobre quaisquer assuntos que
Diretoria ou os membros do Conselho lhe submeter;
Jn) — licenciar.
pedido, qualquer membro da
Diretoria, quando por prazo superior a 90 dias.
Art. 539 — O Conselho Deliberativo poderá cassar
o mandato da Diretoria:
a) — quando ela infrin^, reincidente e ostensiva
mente,08 Estatutos e Regulamentos da Sociedade;
b) — quando se encontrar acéfala ou em conflito
insanável entre "si;
c) - quando
damente ruinosa.

sua administração for comprova-
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derá cassar o mandato de qualquer Diretor que se tome
prejudicial à Sociedade, bem como aquele que se haja
afastado do seu cargo por prazo que exceda o limite
Concedido nestes Estatutos, e declarar vago o cargo
quando o Diretor esteja incapacitado, física ou legdf
mente, para o desempenho.
Art. 549 — Em caso de renúncia ou cassação do
mandato da Diretoria, esta será substituída pela Mesa
do Conselho Deliberativo mais a Comissão de Contas,
as quais, em conjunto, distribuirão entre si os respecti
vos cargos e escolherão, para os que forem necessários
suprir, associados que sejam membros do Conselho
Deliberativo, reservando, no entanto, o exercício da Pre
sidência ao Presidente da Mesa deste poder.
§ 19 — Ocorrendo este evento, o Conselho Deli
berativo será convocado pelo seu Presidente, extraordi
nariamente, para a eleição da nova Diretoria, dentro do
prazo máximo de 15 dias.
§ 29 — Qualquer cargo da Diretoria que fique va
go temporária ou definitivamente, salvo o 19 e o 29
Vice-Presidentes, será ocupado pek» seu substituto le

gal ou, na sua ausência, pelo Suplente, por convoca
ção do Presidente da Diretoria.
§ 39 — Nos casos do § 19 ,o mandato da Direto
ria eleita será pelo restante do período administrativo.
Art. 559 — Nenhum ato do Conselho Deliberativo
será reformado em sessão posterior àquela que o aprovou se
essa reforma não for aprovada por votação
superior à do ato reformado.
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Conselho Deliberativo, serão franqueados os livros e
todos .08 documentos necessários a habilitá-la a d^ o
respectivo parecer que será incorporado ao relatono
da Diretoria, em prazo nunca excedente a 10 dias uteis.
escruArt. 579 - Todas as votações serão por
Conselho
Delibetínio secreto, exceto aquelas que o
rathro, por consulta de seu Presidente, julgar dispensa
veis desta formalidade, ressalvados os casos previstos
nestes Estatutos.
Seção II
Da Diretoria
Art. 589 — A Diretoria da Sociedade, eleita tncnalmente, de conformidade com o disposto no Capi
tulo VI,compõe-se dos seguintes cargos;
● PRESIDENTE
● 19 VICE PRESIDENTE
● 29 VICE PRESIDENTE
● 19 DIRETOR SECRETARIO
● 29 DIRETOR SECRETÁRIO
● DIRETOR DE FINANÇAS
● 19 DIRETOR TESOUREIRO
● 29 DIRETOR TESOUREIRO
● DIRETOR DE PATRIMONIO
● 19 DIRETOR DE COMPRAS
● 20 DIRETOR DE COMPRAS
● DIRETOR DE PESSOAL
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HOSPITALARES
- SANTA MARIA
- VISCONDE DE MORAES
- SÃO JOÃO DE DEUS
- NOSSÃ SENHORÃ DA CONCEIÇÃO
● 29 DIRETOR DE PAVILHÕES
HOSPITALARES
● 19 DIRETOR DE PAVILHÕES DE
JACAREPAGUÃ
● 29 DIRETOR DE PAVILHÕES DE
JACAREPAGUÃ
● DIRETOR SOCIAL
a Diretoria serão
§ Ünico - Conjuntamente com
eleitos 4 (quatro) Suplentes, que, por convocação do
Presidente, substituirão quaisquer Diretores,(com excessão do 19 ou 29 VICE PRESIDENTE), que venham a
se afastar temporária ou definitivamente de seus cargos,
atendido ao disposto no Art. 549,§ 29.
Art. 599 - São atribuições da Diretoria:
a) — velar pelo exato cumprimento destes Estatutos e dos Regulamentos que estiverem em vigor;
b) - tomar todas as deliberações necessárias para
Conseguir os fins a que a Sociedade se destina, nos ter
mos destes Estatutos;
c) — organizar as tabelas de preços para os diversos
fins e os Regulamentos necessários à boa execução dos
serviços e da Administração Geral, submetendo-os à
aprovação do Conselho Deliberativo;
d) — admitir funcionários, estipular os seus ordena-
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gar conveniente;
e) — examinar, periodicamente, no mínimo uma
vez por mês, as contas da Sociedade e a sua situação
econômico financeira;
f) — autorizar todas as despesas ordinárias e ex
traordinárias, não podendo a última ultrapassar o limite
fixado no Art. 299;
g) — fazer as aplicações das somas em dinheiro,
pela forma designada no Art. 309, “ad-referendum”
do Conselho Deliberativo;
h) — providenciar sobre todos os casos eventuais
não previstos nos Regulamentos;
i) — licenciar quaisquer de seus membros ate
90 dias;
j) — submeter ao Conselho Deliberativo os pedidos
de licença previstos no Art. 529, Alínea m”;
~ submeter ao Conselho Deliberativo o pedido
dè renúncia de quaisquer de seus membros;
1) — propor ao Conselho Deliberativo o reexame,
das penalidades impostas aos sócios, de acordo com os
Arts. 169,179,189,199 e 20®
Art. 609
— Compete ainda à Diretoria propor
ao Conselho Deliberativo:
a) aplicação de penalidades na forma dos
Arts. 179 e 209;
b) — a concessão de títulos honorários, de acor
do com o Capítulo II, Seção IV;
c) - a concessão de títulos de Benfeitor, Bene
mérito, Conselheiro Nato e da alta distinção “Cruz
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numanitária”, na forma dos Arts. 69, 79, 89, 99, 429
~ § 29, e 999 e seus parágrafos e aJineas;
d) — a alteração dos Estatutos e quaisquer outras
providências que dependam da sua aprovação, nos ter
mos do Capítulo VII;
e) — a convocação de Assembléias Gerais dos só
cios para os fins do Capítulo VI,Seção I.
Art. 619 — Para a boa regularidade dos serviÇos gerais, deve a Diretoria reunir-se em sessão, peJg menos uma vez por semana, não podendo delibe^car sem a presença da maioria de seus membros.
Alt. 629 - Das reuniões da Diretoria será lavrada Ata e as suas deliberações serão aprovadas pela
maioria de votos dos Diretores presentes.
Alt. 639 - Qualquer sócio, exercendo mandato
Diretoria, não poderá receber título ou distinção
®^guma da Sociedade, salvo se for enunciado pelo Con
selho Deliberativo e obedecidas as formalidades previs
tas nestes Estatutos para a concessão de títulos.
Alt. 649 — A Diretoria mandará solenizar, todos
os anos, no dia 08 de março, a festa de São João de
Deus, Padroeiro do Ho^ital1, no dia 17 de maio, mandaalma dos fundadores da Sociedade e
m rezar missa por .
«los sócios falecidos.
Seção in
Atribuições da Diretoria
Alt.659 — Compete ao Presidente:
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direitos, em Jmcessários, sustentar e defender os seus
zo ou fora dele, ativa e passivamente, com poderes
uma ou
necessários, podendo delegar os mesmos a
mais pessoas;
Assemb) — convocar as reuniões da Diretoria e as
bléias Gerais dos sócios, nos termos destes Estatutos,
c) — abrir e presidir as sessões da Diretoria e s
sembléias Gerais, dirigir os seus trabalhos, sem direito
a voto, exceto nas reuniões da Diretoria, onde tera
voto de desempate;
d) — apresentar, em reunião do Conselho
Ç
liberativo, o relatório anual do movimento econo
mico financeiro da Sociedade do'exercício anterior,
acompanhado do balanço geral do ativo e passivo,
do parecer da Comissão de Contas e das informações
e dados estatísticos sobre o movimento hospitalar e
quaisquer outros dados ou informações que possam
ser julgados úteis e convenientes;
das
e) — suspender, por motivo justo, as sessões
nova
Assembléias Gerais, designando dia e hora para
rçuniao;
f) — resolver todos os casos e ocorrências que
dependerem de pronta solução, dando, disso, conhe
cimento na primeira reunião de Diretoria;
g) — despachar as requisições que lhe forem apre
sentadas, distribuindo-as para informação a quem com

petir;
h) — subscrever os termos de abertura e encer
ramento dos livros de atas e de contabilidade, rubrican-
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i) — assinar, com ó 19 Diretor Tesoureiro, os do
cumentos de levantamento de dinheiro de qualquer
procedência e os cheques de retirada de importância
depositadas em Bancos;
j) — assinar escrituras de compra e venda de imó
veis, contratos de locação, juntamente com o 19 Dire
tor Secretário, 19 Diretor Tesoureiro e Diretor de
Patrimônio, depois de aprovados pela Diretoria, devendo
Uma cópia das minutas de todos esses documentos, de
vidamente rubricadas ficar arquivada para anexação
posterior ao documento definitivo;
k) - convocar os SUPLENTES, de acordo com
as disposições destes Estatutos;
Alt. 669 - Ao 19 Vice Presidente compete:
a) — substituir o Presidente, interinamente, em
todos os seus encargos e atribuições, seja no caso de
impedimento ou ausência temporária ou de renuncia,
e auxiliá-lo quando solicitado;
b) — supervisionar os serviços da Seção Jurí¬

dica;
c) — conhecer de quaisquer legados feitos à Socie
dade, informando à Diretoria sobre a situação dos mes
mos;
d) — representar a Sociedade, por delegação do
Presidente, em quaisquer solenidades;
c) — no caso de vagar o cargo de Presidente, no
primeiro ano de mandato, o 19 Vice Presidente assu
mirá a Presidência e convocará imediatamente o Con
selho Deliberativo para eleger o novo Presidente, deven-
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do 08 Diretores e Suplentes considerar-se demissionários,
permanecendo nos cargos por mais 30 dias, para efeti
vação da nova eleição.
§ 1° — Vagando o cargo de Presidente, no segun
do ano de mandato, o 19 Vice Presidente assumirá a
Presidência até o final do mandato,e, automaticamente,
o 29 Vice Presidente assumirá como 19 Vice Presiden
te, convocando imediatamente o Conselho Deliberativo
para a eleição do novo 29 Vice Presidente, em prazo
não superior a 30 dias de sua posse como Presidente.
§ 29 — Se o 19 Vice Presidente não quiser assu
mir a Presidência, o que importará na sua imediata
renúncia do cargo para o qual foi eleito, será ela exer
cida pelo 29 Vice Presidente.
§ 39

— Se o 29 Vice Presidente também não

quiser assumir a Presidência, o que importará na sua
imediata demissão do cargo para o qual foi eleito,
exercida pelo Presidente do Conselho De
liberativo, até o preenchimento, por eleição, de acor®
termos do Capítulo VI, Seçao 1, devendo os Diretores e Suplentes considerar-se
enussionános, permanecendo nos cargos por mais
oü dias, até efetivação da nova eleição.
'~
29 Vice Presidente compete:
a) - substituir o 19 Vice Presidente, interina
mente, em todos
os seus encargos e atribuições, seja
no
caso
de
impedimento
ou ausência temporária ou
no de
renuncia e auxiliá-lo quando o seu concurso
seja solicitado;
b) - substituir qualquer Diretor, sem altera-
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ção de seu título no quadro da Diretoria, em todos
os seus encargos e atribuições, seja no caso de impe
dimento ou de ausência temporária, seja no de renún
cia, respeitado o disposto no § 29, do Art. 549.
Art.689 - Ao 19 Diretor Secretário compete:
a) — redigir e ler as atas da Diretoria;
b) — tomar conhecimento da correspondência
dirigida à Sociedade e dar-lhe o encaminhamento neces
sário ao bom andamento dos serviços, depois do visto do
Presidente;
c) — assinar e redigir, quando for o caso cartas e
demais papéis ou documentos relativos ao expediente
da Sociedade;
d) — superintender os serviços da Secretaria e seus
arquivos, zelando pela sua eficiência, conservação e boa
ordem;
e) — assinar, juntamente com o Presidente, o 19
Diretor Tesoureiro e o Diretor de Patrimônio, escritura
8e compra e venda de imóveis, de construções e/ou
outros;
f) — organizar a relação dos sócios elegiveis para
o Conselho Deliberativo.
Art.699 — Ao 29 Diretor Secretário compete:
§ Dnico — Substituir o 19 Diretor Secretário,
no seu impedimento ou em quaisquer eventualidades,
ajudando-o em tudo quanto for necessário.
Alt. 709 - Ao Diretor de Finanças compete:
a) - Levantar e estudar a situação económicofinanceira da Sociedade;
b) — elaborar os relatórios de contas anuais e trie-
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para serem apreciados em sessão de Diretoria e

posteriormente apresentados pelo Presidente ao Con
selho Deliberativo;
c) — emitir parecer sobre contratos de locação de
imóveis, aplicação de recursos disponíveis ou quaisquer
transações que envolvam interesses da Sociedade;
d) — estudar planos de contas de organização con
tábil da Sociedade sugerindo o seu desdobramento, reclassificação ou quaisquer medidas que possam resultar
em melhor controle ou eficiência;
e) — manter um serviço de estatística, estudar o
custo dos vários serviços, vinculá-los às Diretorias e seus
respectivos Setores e Unidades, fazendo observações
ou sugestões que cada caso comportar, para que a Di
retoria delibere sobre os mesmos;
f) — elaborar em conjunto com o Diretor de Pa
vilhões Hospitalares, as tabelas de serviços hospitala
res, fazendo estudos comparativos com outras insti
tuições congêneres, com os índices oficiais do governo e
com 08 dados atuariais identificados na Sociedade, sub
metendo-os à apreciação da Diretoria;
g) — estudar e propor à Diretoria medidas para a
melhor rentabUidade do Patrimônio da Sociedade;
~ superintender os serviços de escrituração
e contabilidade, provendo para que os mesmos sejam
teitos sem atraso e com a clareza e a precisão indis
pensáveis;
i) - organizar quadros estatísticos das atividades da Sociedade e a
consolidação-de seu movimento
economico-financeiro, analisando-os historicamente e
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do a orientar a Diretoria em suas premissas básicas de
desenvolvimento;
fatos econômico-financeiros
, de no mída Sociedade para períodos de longo prazo
nimo 2 e no máximo 3 anos, de modo a, ampara o por
j) —

projetar

os

dados históricos, estatísticos e da política governamen
tal para o período em análise, identificar as alternativas
que a Sociedade terá para atingir as metas pnontan^
estabelecidas pela Diretoria no mesmo período U
Plano de Longo Prazo da Sociedade devera ser atua
lizado anualmente para novo período
® ®
e máximo de 3 anos e submetido ao Conselho Deliberativo, após aprovação da Diretoria.
Art 71® - Ao 1® Diretor Tesoureiro compete;
arrecadação de todos os rendimentos

do Pafrimô!r"social, donativos, doações e quaisquer
outros feitos à Sociedade;
de reconhecido crédib) — depositar, em Bancos
da Diretoria, os
to e idoneidade, mediante aprovação
saldos em dinheiro;

,

.„

c) - assinar, com o Presidente, os documentos
de levantamento de quantias de qualquer proce encia,
cheques para retirada de dinheiro deposita o em
COS, bem como dividendos e juros de titu os e qu
quer natureza;
d) - pagar todas as contas que disserem respei o
às despesas legalmente autorizadas, depois a r sp
va conferência dos Diretores das áreas as quais se
cularem.
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e) — apresentar à Diretoria, mensalmente, e quan
do for solicitado, um balancete das quantias recebidas
e pagas, declarando a sua procedência e aplicação, exi
bindo, nessa ocasião, o extrato dos Bancos onde a
Sociedade mantenha as suas contas correntes;
f) — facilitar à Comissão de Contas, eleita pelo
Conselho Deliberativo, os documentos, livros e infor
mações de que careça, para o bom desempenho de suas
atribuições;
g) — assinar com o Presidente, o Diretor de Pa
trimônio e o 19 Secretário, escritura de compra e venda
de imóveis, os contratos de locação de imóveis, constru
ções e/ou outros;
h) — manter sob guarda os valores sociais e os
donativos em espécie ou títulos de valores mobiliá
rios da Sociedade, mantendo estes últimos atualiza
dos nos recebimentos de bonificações e dividendos
em
de qualquer espécie e/ou subscrições ou resgates,
datas determinadas por legislação fiscal;
i) — colaborar com o Diretor de Finanças no
fornecimento dos elementos necessários para o desem
penho da prática contábil.
Alt.729 — Ao 29 Diretor Tesoureiro compete;
§ Ünico — Substituir o 19 Diretor Tesoureiro no
seu

impedimento ou em quaisquer eventualidades,
ajudando-o em tudo quanto for necessário.
Art.739 — Ao Diretor de Patrimônio compete:
a) — mandar executar, depois de aprovado pela
Diretoria, as obras de construção, reconstrução, reparos
e conservação de imóveis pertencentes à Sociedade.
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respeitadas as condições contratuais dos prédios dados
em locação;
b) — visitar, periodicamente, os imíveis da Socie
dade, comunicando à Diretoria quaisquer anormalida
des;
c) — promover concorrência entre firmas idôneas
para os efeitos da alínea “a”;
d) — superintender os ajustes das locações dos
imóveis pertencentes á Sociedade, com base nos pre
ços de mercado, levando-os à Diretoria, mediante pa
recer, para que esta delibere sobre o assunto;
c) — exercer vigilância sobre o término de contra
tos de locação, recebimento de aluguéis, impostos,
seguros, etc., informando à Diretoria do que ocorra
a serem
para que esta delibere sobre as providências
tomadas;
f) — conferir os documentos e contas e autori
zar os respectivos pagamentos, mediante visto, de mo
do a atender a alí
mea d”, do art. 719;
g) — assinar com o Presidente, o 19 Diretoí Tesoureiro e- - 19 Diretor Secretário, as escrituras de
Compra e venda de imóveis, os contratos de locação
de imóveis, de construção e/ou outros;
h) — estudar e propor à Diretoria medidas para
3 melhoria de rendas imobiliárias;
i) — zelar pela manutenção e conservação de
**iáquinas e equipamentos do conjunto hospitalar ou
pertencente à Sociedade, de veículos e bens imóveis;
j) — manter a Sociedade informada periodicamente
6 meses, dos preem espaços não superiores
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bens imóveis, de modo a permitir à Diretoria a toma
da de decisões;
k) — ter sob a sua guarda e deles cuidar de modo
adequado à sua conservação, a biblioteca histórica, tro
féus, quadros, símbolos, medalhas e demais objetos
que formam os valores do patrimônio histórico da
Sociedade, mantendo para esse fim, impressos que re
gistrem a história da Sociedade;
1) — manter atualizado o livro de tombamento
da Sociedade;
m) — manter os bens imóveis e os veículos da
Sociedade segurados contra roubo, incêndio ou qual
quer outro risco, que se fizer necessário.
Art. 749 — Ao 19 Diretor de Compras compete;
a) — comprar, sob concorrência ou tomada de
preços, conforme o caso, todos os objetos, aparelhos
e equipamentos necessários à Sociedade, bem como
gêneros de consumo, roupas, etc., por autorização do
Presidente, eientificando o 19 Diretor Tesoureiro, e,
em
se tratando de equipamentos técnicos hospitalares,
consultar sempre o 19 Diretor dos Pavilhões Hospitala
res, conforme o Art. 779 alíneas “d” e “k”;
b) — conferir as contas e demais documentos
que tiverem de ser pagos e se referirem ao previsto na
alínea anterior, rubricando-os;
c) - manter o Almoxarifado dividido em seções
e com
fichários específicos, controlando o estoque mí
nimo, as entradas e saídas, os prazos de reposição.
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os destinatários e sua vida útil, de modo a reduzir o
ônus da imobilização financeira da Sociedade.
Art. 759 - Ao 29 Diretor de Compras com¬
pete:
a) — comprar, sob concorrência ou tomada de
preços, conforme o caso, remédios e medicamentos, por
autorização do Presidente, cientificando o 19 Diretor
Tesoureiro;
b) — conferir as contas e demais documentos que
tiverem de ser pagos, e se referirem ao previsto na alí
nea anterior, rubricando-os;
c) — manter controle de entradas e saídas dos
remédios e medicamentos da Farmácia da Sociedade,
corrigindo seus preços de venda e dando conhecimento
das alterações efetuadas ao Diretor de Finanças, e man
tendo o rigoroso controle do estoque máximo, de modo
a não permitir que a sua finalidade seja modificada,
d) - substituir o 19 Diretor de Compras no seu
impedimento ou em qualquer eventualidade, ajudando-o
em tudo quanto for necessário.
Art. 769 - Ao Diretor do Pessoal compete:
as leis e polía) - manter-se atualizado quanto
ticas sindicais e trabalhistas inerentes as classes de funcionários;
b) - promover, por solicitação das áreas compe
tentes, a admissão ou demissão de funcionários de qu
quer categoria, fixar salários, gratificações ou vantagens,
de harmonia com os salários de mercado e atendi a a
política salarial fixada pela Diretoria da Sociedade;
fiscalizar
elaborar contratos de trabalho e
c)
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rios de qualquer categoria, assinando as respectivas
carteiras profissionais;
d) — propor medidas de organização de trabalho,
distribuição ou redistribuição de tarefas, horários, apli
cação de novas técnicas ou recrutamento e seleção de
pessoal, e medidas punitivas;
e) — cuidar de todas as questões trabalhistas entre
funcionários e a Sociedade;
f) — zelar pela boa harmonia que deve reinar entre
os funcionários, em relação à hierarquia funcional;
g) — controlar em relação ao funcionalismo, o
cumprimento das leis trabalhistas, do Estatuto, Regu
lamentos Internos e organizar as respectivas folhas de
pagamento, rubricando-as, para que o 1*? Diretor Te
soureiro proceda, após conferência, ao pagamento do
funcionalismo e dos contratados;
h) — sugerir e desenvolver Cursos de Treinamento
para o funcionalismo ou membros da Diretoria, para
estes últimos, específicos à Administração Hospitalar
e à aplicação de novas técnicas gerenciais.
Art. 77? — Ao 1? Diretor dos Pavilhões Hospita
lares Santa Maria, Visconde de Moraes, São João de Deus
e Nossa Senhora da Conceição compete:
a) — visitar diariamente os pavilhões hospitalares
do Santa Maria, Visconde de Moraes, São João de
Deus e Nossa Senhora da Conceição e suas dependências,
informando-se da regularidade de seus sei-viços, da per
feita ordem, limpeza e apresentação, comunicando
quaisquer falhas ou necessidades, porventura verifica-
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das, propor as obras que julgar necessárias com as pro
vidências que devam ser adotadas. Destes fatos será
dado conhecimento à Diretoria, para os efeitos enten
didos por convenientes, na primeira reunião;
b) - providenciar sobre quaisquer reclamações
ou pedidos de sócios internados ou não, esforçando-se
para que nada lhes falte em serviços ou tratamentos,
c) - chamar a atenção de associados ou não soos Estatutos ou Regu-

cios que estejam desrespeitando

lamentos em vigor e propor à Diretoria as medidas acon
selháveis;
d)- opinar sobre compras de equipamentos téc
nicos destinados aos respectivos pavilhões,
e) - manter-se informado do atendimento dos
sócios nos Ambulatórios e Pronto Atendimento, verifi
cando a pontualidade e assiduidade dos componentes
do corpo clínico, de enfermagem ou de atendentes,
propondo à Diretoria modificações que elevem cada
vez mais o padrão de qualidade dos serviços oferecidos
um acentuado grau de
pela Sociedade e proporcionem
satisfação aos usuários, sócios ou não sócios,

re¬
f) - manter perfeito controle dos sócios que
corram a qualquer dos serviços oferecidos pela SociePronto Atendimento,
dade, quer sejam consultas no
todos os
Ambulatórios, quer sejam internações, ou
serviços auxiliares de diagnose, mantendo atualizado seu
histórico, em fichas que registrarão os fatos e farão parte
integrante do seu dossiê;
g) - sugerir alterações burocrática que tomem
o atendimento de sócios ou não sócios rápido e seguro.
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quer dos serviços prestados pela Sociedade;
h) — criar e manter controles aperfeiçoados de
todos os bens móveis pertencentes à Sociedade e de uso
pelos pacientes internados em enfermarias, quartos
e apartamentos, de modo a salvaguardar o patrimônio
da Sociedade;
i) — elaborar em conjunto com o Diretor de Fi
esnanças, as tabelas de serviços hospitalares, fazendo
tudos comparativos com outras instituições congêne
res, com os índices oficiais do Governo e com os da
dos atuariais identificados na Sociedade;
j) — manter atualizado o quadro dos clínicos
da Sociedade informando suas especialidades e seus
horários de atendimento em ambulatórios, de modo
a ser de pleno conhecimento do quadro de sócios da
Sociedade;
k) — pesquisar o mercado congênere, procurando
conhecer técnicas modernas no oferecimento de servi
ços ou uso de máquinas e equipamentos sofisticados,
de modo a garantir à Sociedade a liderança hospitalar
do Estado do Rio de Janeiro e sua inclusão entre as
maiores do Brasil, através da qualidade de seus serviços, dando conhecimento à Diretoria para que esta de

libere;
aos

1) — verificar o integral cumprimento dos sócios
Estatutos e Regulamentos Internos;

m) — verificar o formal e restrito cumprimento
de todo e qualquer convênio firmado pela Sociedade
com qualquer Instituição, dando ciência das irregula-
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rid.des ídenliíi. adas, para que a Direloria delibere;
„) - mauier, a critério da Diretor,., pM culWo
e desenvolvimento da ciência

aitI 0

tro de Estudos da Beneficência Portuguesa
t„„pnte
BRAZ”, nas dependências da Sociedade, d.re^_ente
subordinado à Diretoria, sendo, no entanto, a
do por uma diretoria própria, não remunerada, e e.t
pelo corpo clínico da Sociedade e com prev.a autor.
zaç.o^D^.na;^^^^^ Diretor dos Pavil^es Hospit.
lares Santa Maria, Visconde de Moraes, Sao Joao
Deus e Nossa Senhora

"dos Pavilhões

§ Ünico - Substituir “ '
Moraes São João
Hospitalares Santa Maria, Visconde e
j |„pedide Deus e Nossa S«h.r. <i.
mento ou em quaisquer e

,j„j.„do.o

em tudo quanto for necessário.
PavUhões dejacaArt 799 - Ao 19 Diretor dos
repaguá compete:
a) - visitar, diar^am
Jacarepaguá, ‘"formando
ordem, limpeza e boa ap
talizados e asilados, e dem

Asilos de
os Pavilhões e -e perfeita
dando conhec-

m edidas que julgue
mento à Diretoria de 9"^'®?“®'',
inclusive obras,
necessárias e oportunas
’ sobre qualquer reclamaçao ou
b) — providenciar
nada lhes falte,
pedido de sócios, provendo para q
nos termos dos Estatutos em vigor;
Pavilhões e Asilos de Jacarepac) — internar, nos
acompanhados de
guá, associados ou não, desde que
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guia de internação autorizado pelo Presidente da Dire
toria;
d) — manter-se informado do atendimento dos socios ou não sócios, verificando a assiduidade, pontuali
dade dos componentes do corpo clínico, de enfermagem
ou de atendentes, propondo à Diretoria modificações
que elevem cada vez mais o padrão de qualidade de
serviços oferecidos pela Sociedade e proporcionem um
acentuado grau de satisfação aos usuários sócios ou
nao socios;
e) - coordenar, controlar, orientar, verificar e
manter os demais serviços desenvolvidos em Jacarepaguá, específicos ou não ao atendimento dos Pavilhões
e Asilos, cientificando-se da pontiaalidade e assiduidade
dos componentes do corpo funcional vinculados a estes
serviços, assegurando-se da sua qualidade e propondo
medidas

disciplinares,

burocráticas,

funcionais

ou

técnicas à Diretoria, para que esta delibere, aperfeiçoan
do, desenvolvendo ou melhorando estes serviços;
f) — manter um perfeito controle dos sócios ou
não socios que recorram a qualquer dos serviços exis
tentes oferecidos pela Sociedade, atualizando fichas
qufe registrarão os fatos e farão parle integrante do
seu dossiê;
g)
sugerir quaisquer tipos de alterações que
tornem o atendimento
aos sócios ou não sócios rápido,
seguro e eficiente, zelando pela manutenção do padrão
de qualidade da Sociedade;
h)
criar e manter controles aperfeiçoados de
todos os bens móveis pertencentes à Sociedade e de uso
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Pavilhões ou AsUos, de modo a salvaguardar o patrimônio da Sociedade;
i) - pesquisar o mercado congênere, procurando
conhecer técnicas mais modernas no oferecirnento os
serviços da Sociedade, de modo a garantir à Sociedade
seus
a liderança hospitalar, através da qualidade de i
serviços dando conhecimento à Diretoria, para que esta
delibere;
j)- verificar o cumprimento dos EsUtutos e Regu
lamentos Internos pelos sócios ou não sócios;
formal e restrito cumprimento
k) - verificar o
convênio
firmado pela Sociedade
de todo e qualquer
ia das irregularidades
com Instituições, dando ciencia
Diretoria delibere.
identificadas para que
dos Pavilhões de JaArt. 809 - Ao 29 Diretor
carepaguá compete:
Substituir o 19 Diretor dos PavUhões
de Jafarepl^á no seu impedimento ou em quaisquj
eventualidars, ajudando-o em tudo o que for necessario.
Art 81° - Ao Diretor Social compete;
a) — fazer as sindicâncias das propostas para o
ia e rubricá-las;
quadro de sócios de qualquer categoria
dos sócios, tanto a
b) — informar as petições
os
respeito dos fatos alegados, como de ação moral que
resol¬
tiver determinado, de forma que a Diretoria possa
ver com justiça;
assuntos que interessem
c) - averiguar quaisquer
ao bom nome da Sociedade e dos sócios,
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à Sociedade, que possam servir de subsídio à sua histó¬
ria;
e)
atender à imprensa, por delegação do Presi
dente, e elaborar notas e avisos para os jornais;
0- colaborar com o Presidente na organização de
recepções ou solehidades;
g)
representar a Sociedade, por delegação do
Presidente, em quaisquer solenidades ou recepções;
h) — coordenar de acordo com a orientação do
Uiretor de Finanças e aprovação da Diretoria, campanhas
fmanceiras ou outras que interessem à Sociedade;
i) — promover a realização de festas de arte, come
morativas e recreativas, recepcionando autoridades
ras eiras ou portuguesas e as de outras nacionalidades,
s
quan o tenham se notabilizado cm atividades fiantropicas ou contribuído para o desenvolvimento
das ciências, sociedades luso-brasUeiras e similares,
no
co^açamento do quadro social em especial aos
velhonhos asdados em Jacarepaguá, além das festas
ano e aniversário da Sociedade;
j
- articular os meios de colaboração com os

çâo de pcias ou relatos de fatos à únprTaJ

'
Presta-

a
sugerindo à Diretoria
a concessão de títulos e honrarias que façam ius nos
termos ceste Estatuto.
’
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Das Eleições
Seção 1
Da Diretoria,da ComissSo de Contas e da
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Art: 829 — A eleição da Mesa do Conselho, dos
membros da Diretoria, e dos membros da Comissão de
Contas será feita pelo Conselho Deliberativo, trienalmente, no mês de dezembro.
Art. 839 — Para execução do disposto no art.
829, será observado o que determinam os Art. 489,
§ 19 e 519, e ainda:
a) — os nomes dos componentes da Diretoria,
da Comissão de Contas e da Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo, constarão em cédulas separadas;
b)- todas as cédulas serão brancas,com as dimen
sões de 20 X 12 cm e colocadas em envelopes brancos de
tamanho uniforme;
c) — os envelopes serão fornecidos pela 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 uma conterá três cédulas, corres
pondente à Diretoria, à Comissão de Contas e a Mesa
8o Conselho.
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-54.
®4.
Aberta a Sessffo, lida e aprovada a
Atada sessão anterior e dado conhecimento do expeJente, serão em seguida nomeados pelo Presidente
ois escrutina ores e, após, proceder-se-á às eleições
programadas.
“ Concedido pela Mesa o tempo indiseleitor se muna das respectivas

cédulsR

inscritoano Livro de

eS
S„r-r“ u
cedulM. Cpnduida a chamada far-ae4
contagem e apuração.
Droclaí^rtS^? r
obtido maio *
nwda e escmtí^
-o.

«o™ “
em seguida a

a apuração, o Presidente
os que houverem
*»da, far-se-a em seguida nova cha-

aócioa

«iei.0'0
a mais antiga,

nã Sociedade seja

alínea “b” do Art.839.
§ 1? — Os votos serão computados,em cada caso,
nome por nome, não se considerando os nomes ilegí
veis, nem os inelegíveis por força destes Estatutos;
§ 29 - Calcular-se-á a maioria somente sobre
as cédulas válidas em cada caso.
Alt. 899 - 0 mandato da Diretoria será de três
anos, terminando em 8 de março, com a posse da nova
Diretoria eleita.
§ 1'9 _ No último ano de seu mandato, a Direto
ria apresentará ao Conselho Deliberativo, de acordo com
o Alt. 509 , alínea “a”, o relatório e contas do triênio
administrativo encerrado em 31 de dezembro.
§ 29 - É permitida a reeleição da Diretoria, não
podendo, no entanto, nenhum de seus membros ocupar
o mesmo cargo por mais de dois mandatos consecutivos.
Art. 909 -0 mandato da Mesa Diretora do Con
selho Deliberativo será de três anos, nos termos do Art.
469.

Seção II
Da Eleição dos Conselheiros

de en»tbpT«c^o"d«‘’vÕC^‘'"“*”
""™*”
Art.88?-NãoaeiSo
computados os votos:
a) — dos envelopes que apresentem mais de uma
cédula em qualquer dos
mesmo em se tratando
de duplicatas;
- dos envelopes
que contiverem cédula(s)
que não correspondam à
as características previstas na

Art. 91® - A eleição dos 60 Conselheiros de que
trata a alínea “b” do Art. 429 será trienal, observandose o disposto nos Art. 339,§ Ünico e 359.
Art. 929 — As cédulas serão brancas, com as diuiensões de 20 x 12 cm, devendo conter os nomes e as
no
uiatrículas de 60 sócios não atingidos pelo disposto
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nome por nome, não se considerando os nomes ilegí
veis, nem os inelegíveis por força destes Estatutos;
§ 29 - Calcular-se-á a maioria somente sobre
as cédulas válidas em cada caso.
Alt. 899 - 0 mandato da Diretoria será de três
anos, terminando em 8 de março, com a posse da nova
Diretoria eleita.
§ 1'9 _ No último ano de seu mandato, a Direto
ria apresentará ao Conselho Deliberativo, de acordo com
o Alt. 509 , alínea “a”, o relatório e contas do triênio
administrativo encerrado em 31 de dezembro.
§ 29 - É permitida a reeleição da Diretoria, não
podendo, no entanto, nenhum de seus membros ocupar
o mesmo cargo por mais de dois mandatos consecutivos.
Art. 909 -0 mandato da Mesa Diretora do Con
selho Deliberativo será de três anos, nos termos do Art.
469.

Seção II
Da Eleição dos Conselheiros

de en»tbpT«c^o"d«‘’vÕC^‘'"“*”
""™*”
Art.88?-NãoaeiSo
computados os votos:
a) — dos envelopes que apresentem mais de uma
cédula em qualquer dos
mesmo em se tratando
de duplicatas;
- dos envelopes
que contiverem cédula(s)
que não correspondam à
as características previstas na

Art. 91® - A eleição dos 60 Conselheiros de que
trata a alínea “b” do Art. 429 será trienal, observandose o disposto nos Art. 339,§ Ünico e 359.
Art. 929 — As cédulas serão brancas, com as diuiensões de 20 x 12 cm, devendo conter os nomes e as
no
uiatrículas de 60 sócios não atingidos pelo disposto
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§ 19

Art. 149, elas serão colocadas em envelopes

brancos de tamanho uniforme, fornecidos pela Socieda
de e que deverão estar à disposição dos votantes, pelo
menos uma hora antes da marcada para a Assembléia
Geral.
Art. 939 — A partir da hora marcada nos anún
cios de convocação, o Presidente da Diretoria organiza
rá a Mesa, convidando dois sócios para secretariar os
trabalhos
e outros dois, pelo menos, para servir como
escrutinadores.
§ 19

- 0 votante se encaminhará a um posto
de controle que examinará a sua carteira social e lhe
fornecerá uma ficha numerada que o habilitará perante
a Mesa Diretoria da Assembléia diante da quai assinara
o Livro de Presença e colocara na uma o envelope
fechado contendo a respectiva cédula.
§ 29 — À hora marcada para o término das elei
ções o Presidente encerrará o Livro de Presença, ini
ciando^ a contagem dos votos, nome por nome.
^
® apuração, o Presidente mandará proceder
a leitura dos nomes dos 60 sócios mais votados, que
proclamara eleitos e aos
quais dará posse imediata,
lavrando-se
no^o
.
seguida a respectiva Ata, que será assij
o 08 os componentes da Mesa e pelos que
tenham se^ido de escrutinadores.
senâo^oKi' ~
sócio será considerado eleito
se nâo obtiver a maioria dos votos válidos.
Art. 94. -As cédulas que não obedecerem às
características determinadas no
i
Art. 929 e ainda, as
que aparecerem em duplicata.
em um envelope, serão
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mero de cédulas válidas.
§ Onico - Não serão computados os votos em
nomes ilegíveis e nem os inelegíveis por força destes
Estatutos.
Art. 959-0 mandato de Conselheiro será de três
anos, sendo permitida a reeleição para número indeter
minado de mandatos, salvo o disposto no Art. 449
e terminará com a posse dos Conselheiros eleitos para
o triênio imediato.
CAPÍTULO VII
Das Alterações e Reformas dos Estatutos
Art. 969 - 0 Conselho poderá alterar estes Es
tatutos, no todo ou em parte, mediante proposta escri
ta e fundamentada da Diretoria ou de 30 membros do
Conselho, precisando quais os artigos a reformar, alterar,
suprimir ou acrescentar.
Art. 979 — Discutida a proposta pelo Conselho
Deliberativo e sendo julgada conveniente, o seu Presi
dente nomeará uma Comissão de três membros, por
indicação do mesmo Conselho, para o fim de proceder
ao estudo da proposta e dar, no prazo máximo de 30
dias, o respectivo parecer.
§ Onico — Logo que seja entregue ao Presidente
do Conselho o parecer elaborado pela Comissão, far-seá a convocação do Conselho Deliberativo, para que apre
cie a matéria e sobre ela se manifeste, aprovando ou
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alterando, no todo ou em parte, o trabalho apresen
tado.
Art. 989 — Quaisquer reformas ou alterações que
sejam necessárias fazer nos Estatutos da Sociedade,
nunca serão extensivos aos Arts. de n9® 1019 a 1059,
os quais serão sempre conservados inalteráveis e per
manentes em todas as suas disposições, como foi preceituado pelos sócios fundadores da Sociedade.

CAPITULO Vlll
Da Cruz Humanitária
Art. 999 — A distinção de honra já criada pela
REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA DO RIO DE JANEIRO”, sob a
denominação de “CRUZ HUMANITÁRIA

que tem
as seguintes características: — uma cruz de ouro com
a coroa portuguesa e o emblema da caridade, os dois
escudos sobrepostos, pendentes de um laço de fita azul
e branco, medindo 4 cm de altura por 3 cm de largura
e pesando 11 gramas, inclusive a respectiva passadeira
poderá ser concedida pelo Conselho Deliberativo, mediante proposto da Diretoria ou de 30 membros do Con
selho, por escrito e devidamente fundamentada, a qual
em escrutínio secreto, seja aprovada por no mínimo dois
terços dos Conselheiros presentes.
§ !*● ~ A
ser conferida:

Cruz Humanitária” somente poderá
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a) — aos sócios Beneméritos que tenham continua
do a prestar à Sociedade serviços valiosos que mereçam
esta honrosa distinção;
h) - às pessoas de qualquer nacionalidade que
hajam prestado à Sociedade serviços muito especiais
e considerados relevantíssimos.
§ 29 — A “Cruz Humanitária” será entregúe
solenemente no dia da festa do Padroeiro do Hospital
ou naquele que a Diretoria determinar.
CAPÍTULO K
Disposições Gerais
Art. 1009 - Os sócios não respondem subsidia
riam ente pelas obrigações contraídas pelas Diretorias
em nome da Sociedade.
Art. 1019 - Não podendo a Sociedade arrogar-se
o caráter de perpétua, será dissolvida quando assim lhe
convier, quer por seu próprio interesse, quer por ocor
rências que não lhe é dado prevenir nem deãgnar.
Art. 1029 — Uma vez resolvida pela Diretoria e
aprovada pelo Conselho Deliberativo, a dissolução da
Sociedade, o Presidente da Diretoria convocará uma
Assembléia Geral Extraordinária, a qual, à vista das ra
zões circunstanciadamente expostas no relatório da
Presidência, dará ou negará assentimento à resolução.
Art. 1039 — Decidida pela Assembléia Geral a
dissolução da Sociedade, proceder-se-á, ato contínuo,
à eleição de uma Comissão de cinco membros, que
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ficará incumbida de levar a efeito a deliberação toma
da, sendo para isso revestida de amplos pod«íres, não
só para proceder à liquidação do ativo da Sociedade,
como para dar ao seu saldo a aplicação que for de
terminada pela meana Assembléia Geral.
§ Único — A Comissão de que traia o presente
artigo só procederá à liquidação, se não houver insti
tuição congênere, de comprovada idoneidade, a juízo
da Assembléia Geral, que assuma em sua integralidade
todos os direitos dos sócios, recebendo em compensa
ção o patrimônio da Sociedade dissolvida.
Alt. 1049 — Deliberada validamente a dissolu
ção da Sociedade nos termos dos Art. 1019, 1029,
1039 destes Estatutos, o patrimônio social deverá ser
inteiramente transferido para uma ou mais socieda
des beneficentes ou filantrópicas, que preencham os
requisitos do Art. 29, bem como às exigências legais
atinentes a ditos fins.
Art. 1059 — A ('omissão de que trata o Art.
1039 dará pela imprensa conta de sua missão, com
todos os detalhes que possam esidarecer e satisfazer
os sócios.
Art. 1069 — Compete ao Conselho Deliberativo
resolver quaisquer casos não previstos nestes Estatutos.
*
Art. 1079 — Fica criado o título de “Consultor
Médico Honorário” da “REAL E BENEMÉRITA SO
CIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DO
RIO DE JANEIRO”, que será conferido a cientistas
médicos que hajam se destacado nesse ramo da ciência,
cm benefício da Sociedade ou da Humanidade. Tal dis-
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será concedida pela Diretoria, “ad-referendum” do
Conselho Deliberativo.
§ Único - 0 diploma respectivo .será entregue
solenemente.
Art. 1089 - Fica criado o título de Presidente
Emérito a ser concedido ao Presidente da Diretoria
que tenha prestado serviço relevante à (.asa, mediante
proposta da Diretoria e aprovada pelo Conselho Deli
berativo.
Art. 1099 - Fica vedada a locação ou venda de
imóveis pertencentes à Sociedade a membros da Dire
toria, do Conselho Deliberativo, Fiscal e Funcionários. ^
Art. 1109 - Aos sócios de qualquer categoria,
cujas propostas hajam sido recebidas até 31 de dezem
bro de 1959, ficam assegurados todos os direitos adqui
ridos pelos Estatutos aprovados em 04 de dezembro de
1952.
CAPITULO X
Das Disposições Transitórias
Art. 1119 - Estes Estatutos legalmente aprovados
pelo Conselho Deliberativo, em Sessão Extraordinária,
no dia 06 de março de 1980, entrarão em vigor
30 de setembro do mesmo ano.

no dia

Art. 1129 - O mandato dos membros do atual
(Conselho Deliberativo, eleitos em 31 de outubro de
1977, terminará na data da reunião da Assembléia
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Geral a ser convocada em outubro de 1980 para a elei
ção e posse dos novos Conselheiros, na forma do Art.
349,§ 19, alínea “a”.
Art. 1139 — O mandato da atual Diretoria termi
nará em 08 de março de 1981.
********»***«-x-x***x-*

Sala das Sessões,06 de março de 1980
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Poderes constituídos da Sociedade que elaboraram e
aprovaram estes Estatutos:
Conselho Deliberativo:
Antônio Magalhães Bastos — Presidente
Diretoria Administrativa:
Manoel Lino Costa - Presidente
Comissão representando o Conselho Deliberativo.
Acácio Leite de Oliveira
Amadeu Pinto da Rocha
Armênio Marques Bem-Haja
Comissão representando a Diretoria Administrativa.
Adão de Sousa Mota
Alberto Carlos de Oliveira
Nelson Moraes Barreto
David Moreira da Silva
Rio de Janeiro,06 de março de 1980
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