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Sociedaie Imkum Poríapêsa
FUNDADA, EM 3 DE JULHO DE 1859, NA

Cidade do_ Rio Grande - Estado do R. Q. do Sul - Brasil

Resumo histórico da sua fundação
No ano de 1854, a Sociedade Portuguesa de Beneficiência, de Porto Alegre, desejosa de estender a sua ação
beneficiênte a todos os pontos mais populosos do Estado,
resolveu estabelecer, nesta cidade do Pio ^Grande, uma su
cursal, á que foi dado o titulo de AGENCIA.
Em oficio datado de 22 de Novembro dêsse mesmo
ano,fôram nomeados Agentes os Srs. JoséErancisco Duar
te e Damião Erancisco Alves de Moura, cidadãos portugue
ses, de algum destaque social, os quais aceitaram a incum
bência.
A função dos Agentes éra, então, de angariar sócios
para a Matriz, aos quais eram facultadas, entre outras,
constantes dos Estatutos da Sociedade, as regalias de se
rem tratados em suas próprias casas, ou outras particula
res, quando doentes, correndo todas as despesas de médi
co e farmácia, por conta da Sociedade
Embora a incumbência do cargo de Agentes tivesse si
do aceita por ambos os indicados, cumpre aproveitar o en
sejo para render preito de verdadeira justiça e gratidão,
ao Sr. José Erancisco Duarte, pois,foi êstc abnegado patricio o único que tomou a peito os deveres de que fõra in
vestido, trabalhando, denodadamente, pelo progresso da Agência, e conseguindo, dia a dia, aumentar o número de as
sociados.
Em 1856, avolumando-se o número de sócios nesta ci
dade e adjacências, o esforçado Agente - Sr. Duarte ''.oncebeu a idéia da instalação de uma enfermaria, destinada
ao tratamento dos sócios da sua circunscrição, e, em oficio
que dirigiu à Matriz, datado de 25 de Dezembro dêsse
ano, apontou-lhe êste alvitre.
A Matriz aplaudiu a idéia, conforme se depreende da
sua resposta, em oficio de 7 de Janeiro de 1857, e mais a
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ar1aadiram os sócios do Rio Grande, que receberam a no
tícia da instalação da enfermaria, com francas demonstra
ções de regosijo.
, .
,
tstava lançada a semente que havta de gernunat,
mais tarde, nêste esplêndido edifício^ de bondade ejilantropia, qne são os mais lídimos apanágios da nossa raça.
Mas os encargos aumentavam, à ntedida que se de
senvolvia 0 progresso da Agência, e o benemérito Agente,
sentindo-se só, vergado ao pêso das crescentes responsa
bilidades, lembrou à Matriz que éra chegado o momento
de 0 fazer substituir ou auxiliar com outros elementos da
colóma, cujos nomes indicou. A Matriz, como sempre, con
cordou com a razoavel ponderação do Agente, e &ste, ime
diatamente, convocou uma reunião de todos os indigitados.
para o dia
de Fevereiro de 1857, em casa do 8r Damião F. A. de Moura, sita no Btco do Afonso fhoje. Tra
vessa do Afonso) N'". 8.
A essa reunião compareceram os Srs. José Joaquim
Duarte Souza, J. M. de Souza Brandão, Antônio Jacinto de
Almeida, Damião F. A. de Moura e o próprio José Fran
cisco Duarte.
O que se passou nessa sessão consta da ata ir. 1. exis
tente no arquivo desta Sociedade, e consistiu na eleição de
uma Diretoria para dirigir a Agência, a que deram o no
me de Diretoria Parcial da Sociedade Portuguesa de Be. neficiência de Porto Alegt e, na cidade do Rio Grande,e que
ficou assim consíitiiida:
Presidente
José Joaquim Duarte Souza
Secretário
J. M. de Souza Brandão
Tesoureiro
José Francisco Duarte
Damião F. A. de Moura e
Auxiliares
Antonio Jacinto de Almeida
Esta Diretoria tomou posse em 8 de Março de 1857,
e, logo após, em 26 de Abril, via-se privada do Secretário
que pediu exoneração do cargo, sendo, ainda dasta vez,en
carregado, interinamente, do expediente da secretária o an
tigo Agente - Sr. José Francisco Duarte,que exerceu,cumu
lativamente, os lugares de Tesoureiro e Secretário, até 21
de Junho dtsse mesmo ano, data em que foi substituído, na
secretaria, pelo Sr. Joaquim Lopes de Souza Pias.
Assim organizada, a Diretoria trabalhou até 3 de
Julho de 1859. O seu primeiro cuidado foi contratai uma
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casa apropriada para a instalação da almejada enfermaria,
tendo conseguido èsse desiderato, em 22 do mesmo mèsde
Março de 1857, pelo arrendamento dos prédios sitos d pra
ça da Geribanda (hoje, Tamandaré) Ns. 2 e 4.
A enfermaria foi, solenemente, inaugurada, em 30 de
Maio do mesmo ano: mas, sómente a 21 de Julho seguin
te, ali deu entrada o pnniero enfermo.
Com esta nova orientação, a Agtncia seguiu em fran
co progresso, até princípios do ano de 1859.
Nessa éooca, por motivos de órdem econômica, surgi
ram desiníeligèncias entre a Agência e a Matriz, geradose, então, no esoírito dos associados do Rio Grande, a idéia
da fundação, nésta cidade, de uma Sociedade congênere da
de Porto Alegre.
Com êste intuito, a Diretoria da Agtncia convocou os
sócios desta circusncrição, para uma reunião geral no dia
3 de fulho de 1859, resultando dessa Assemblea. por una
nimidade, a extinção da Agência e a fundação da Socieda
de Portuguesa de Beneficência, da cidade do Rio Grande.
Eis ^porque esta Sociedade consagra o dia 3de Julho
de 1859, como a data da sua Emancipação.

*

*

A Assembléia Geral extraordinária de 16 Outubro de
1938, obedecendo ao Decreto n“. 383. íez a reforma dos Es
tatutos, votando, por unanimidade, a nacionalização da So
ciedade e mudando-lhe o nome para o de
SOCIEDADE „BENEF1CÊNC1A PORTUGUESA."

I

4

'r

Xj

-r*

%
f

j●

-S
V
●ít*.

-í-

4 ● ●

●7i*'
■\.

t

4

t

X

.

t

.^3

■ ●_’

t
t'

V.
‘ifií.
{

(

V

<●

*v
í

'i.

$

i

ESTATUTOS
DA

CAPÍTULO U.
#

I

Dã Sociedade e seus fins
Art. 1 - A Socieciade de "Beneficência Portuguesa”,
fundada por portuguêses a 22 de Novejribro de 1854, como filial
da congênere de Porto Alegre e emancipada em 3 de Julho de
1859, nesta Cidade de Rio Qrande, onde tem a sua séde, é uma
instituição brasileira, constituida por sócios de todas as na
cionalidades e em número ilimitado, adota por distintivo:
uma bandeira com o fundo branco, simbolizando a paz; a
Cruz de Cristo ao centro, representando a resignação ao so
frimento; 0 escudo da bandeira portuguêsa ao centro da cruz
de Cristo, em homenagem aos fundadores, e tem por fim:
1 - Hospitalizar os sócios enfermos que o requisi
tarem, prestando-lhes 0 tratamento de que carecerem;
11 - Facultar aos sócios consultas médicas, curati
vos e banhos medicinais na séde social, mediante a apresen
tação da caderneta social e em horas determinadas pelo regula
mento interno, e por fichas numeradas, observando a ordem
numérica ;
111 - Prover ao entêrro dos sócios que falecerem no
hospital, desde que seiam reconhecidamente pobres; designar
uma comissão para o acompanhamento ao cemitério, cobrin
do 0 féretro com a bandeira da Sociedade e proceder à exu
mação dos ossos para o jazigo da Sociedade, logo que o mesmo
entre em funcionamento;
IV - Conceder a todos os sócios, falecidos no hospi
tal, os direitos previstos no S anterior, excluindo os entêrros
e exumações dos ossos para o iazigo da Sociedade, visto
serem direitos reservados unicamente aos sócios pobres;
V - Auxiliar, dentro das suas possibilidades econômi
cas, os sócios reconhecidamente pobresque, por doença ou inca
pacidade para o trabalho, precisarem retirar-se desta cidade( 11
do art, 20 ):
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VI - Internar os sócios absolutamente pobres e que
:elo seu estado de saúde estiverem inteirameme impossibiitados de obter meios de subsistência, os quais deverão pres
tar à Sociedade os serviços que lhes fôrem solicitados, compativeis com as suas condições tísicas;
VII - Para julgar da invalidez de qualquer sócio, de
maneira a ser internado, é necessário que a proposta seja
encaminhada à Diretoria, a qual nomeará uma junta de três
médicos, para dar o laudo do exame comprobatório.
Art. 2 - A sua existência será por tempo indeterminado.
Art. 3 - A sua liquidação poderá ser resolvida enr
qualquer época, por uma assembléia geral, especialmente con
vocada para êsse fim, pelo Conselho Deliberativo, o qual só
agirá nêste ato, por sugestão da Diretoria.
§ Único - Desde que a liquidação seja votada e aprova
da por um número de sócios não inferior a três quartas par
tes de seu total e que estejam em pleno gôso de seus direi
tos de voto, a Assembléia Geral indicará os destinos a dar
aos bens sociais.
Art. 4 - A séde da Sociedade e 0 seu fóro jurídico serão
nesta cidade de Rio Grande.
Art. 5 - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas
obrigações sociais.
Art. 6 - A Sociedade será representada ativa, passiva,
judicial e extra-judicialmente, pelo presidente da Diretoria, ou
pelo seu substituto legal.
Art. 7 - Os presentes estatutos serão reformáveis no todo
ou em parte^^ por uma Assembléia Geral, convocada especial
mente para êsse fim, pela Diretoria que, préviamente, terá
designado uma comissão para estudar a refórma e apresentar
0 seu parecer.

CAPÍTULO 2°.
Dos sócios, sua admissão e classificafão
Art. 8 - A Sociedade admite sócios de ambos os sexos
e de todas as nacionalidades, contanto que gozem de bom
conceito e usufruam^ perfeita saúde.
Art. 9 - Os sócios classificam-se da seguinte fórma ■
a) Contribuintes;
b) Remidos;
c) Benfeitores;
d) Beneméritos;
e) Grandes Beneméritos.
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Art lU - Na classe dos contribuintes, só serão admiidos candidatos do sexo masculino, até a idade máxima
de 40 anos.
Art. 11 - A admissão dos sócios contribuintes e remi
dos deverá ser precedida de proposta, dirigida à Diretoria,
na qual se declare o nome, idade, nacionalidade, estado civil,
profissão, filiação e residência do proposto, e assinada pelo
proponente e proposto, sendo também exigido prévio exame
de saúde, feito por médico da Sociedade, cujo resultado será
exarado na própria proposta, bem como certidão ou outro
documento comprobatório de idade.
Art. 12 - Os sócios remidos e contribuintes ficam sujei
tos e obrigados ao pagamento das jóias e mensalidades em
vigôr ( 1 do art. 20 ) .
Art. 1.5 - Após a admissão, será fornecida a cada sócio,
uma caderneta de identidade, contendo o seu retrato e de
mais requisitos indispensáveis à pronta identificação, e um
estatuto em vigôr.
S Único - Além da caderneta citada, a Sociedade po
derá fornecer diplomas, aos sócios que os desejarem, medi
ante pagamento.
Art. 14 - Os títulos de sócios Benfeitores e Beneméri
tos e grandes Beneméritos, só poderão ser concedidos aque
les que tenham feito donativos \’aliosos ou prestado servi
ços relevantes à Sociedade.
Art. 15 - Ás crianças de ambos os sexos, nascidas na
maternidade, será dado um certificado que as liabilite a in
gressar no (]Liadro de sócios remidos, mediante o pagamen
to da ta.xa em vigôr na ocasião, com o desconto de 5Ü%,
desde que seja feito dentro do primeiro ano de nascidos, po
rém só podendo gozar dos beneficios concedidos por êstes
estatutos depois de completarem sete anos de idade.

CAPÍTULO 3L
Dos deveres e direitos des Sócios
An. 10 - São deveres dos sócios :
1 - Aceitar todos os encargos para cpie fôrem
eleitos ou nomeados;
I I - Cumprir os estatutos e regulamentos internos
da Sociedade;
l i I - ./\catar as decisões dos corpos administraíivns.
IV - Atender as prescrições dos médicos e da Ad
ministração interna;

10 V - Satisfazer, pontualmente, os seus compromissos
para com a Sociedade;
^ . , -. j
V 1 - Apresentar a caderneta de identidade, quando
precisarem fazer uso dos benefícios sociais, e o recibo do
último mês vencido, se fôrem contribuintes;
vil - Pagar na Tesouraria social as mensalidades a
que estão sujeitos os sócios contribuintes, desde que a Di
retoria resolva não ter cobrador.
Art. 17 - São direitos dos sócios:
1 - Ser votado quando no uso de todas as suas
prerrogativas, e votarem quandono mesmo direito, porém só
os que tenham exercido cargos eletivos e de nomeação, ou
que possuam títulos lionorificos;
11 - Qozar dos benefícios da Sociedade, porem, so
três mêses depois de admitidos, salvo se fôrem acometidos
de moléstias agudas, ou vítimas de acidentes, que reclamem
tratamenio imediato;
111 - Fazer parte das Assembléias Gerais ( art. 37 );
IV- Reclamará Diretoria sôbre qualquer assunto
em que vejam lesados os seus direitos, ou prejudicados os
interesses sociais,servindo-se, para isso, do livro de reclama
ções, existente na Secretaria;
'
V - Endereçar as suas reclamações ao Conselho de¬
liberativo, acompanhadas da justificação de que não íôram
atendidos pela Diretoria.

CAPÍTULO 4L
Da Administração
Art. 18 - A Sociedade será administrada pelos seguintes
corpos:
a) uma Diretoria composta de Presidente, Vi
ce-Presidente, 1°. e 1\ secretários, 1". e 2’. Tesoureiros e 1“. e 2".
Administradores;
b) um Conseliio Deliberativo composto de Pre
sidente, Vice - Presidente,Secretário e mais seis Vogais efeti
vos e três suplentes.
.A,rt. 19 - Os corpos administrativos serão eleitos bienalmente, no mês de Janeiro, pela Assembléia Geral Ordinária,
e 0 seu mandato será de dois anos, podendo ser re-eleitos to
dos ou em parte.
Art. 20 - São atribuições da Diretoria ;
1 - Organizar e reformar os regulamentos de ordem
e serviços internos ; fixar as jóias e mensalidades dos sócios
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Temidos e contribuintes, regular os preços de hospitalizações,
tratamentos, curativos e utilidades em geral ;
II - Dispensar dos pagamentos de mensalidade
os sócios contribuintes que, a conselho dos médicos da Socie
dade, tiverem de se retirar desta cidade;
111 - Cumprir e lazer cumprir êstes estatutos e re
gulamentos internos;
IV - Admitir e demitir empregados ;
V - Autorizar o pagamento' de todas as despezas
(111 do art. 25) ;
VI - Admitir sócios e mandar-lhes expedir as res
pectivas cadernetas de identidade e diplomas;
Vll - Conceder os títulos de Benfeitores, Beneméritos
e Grandes Beneméritos, de acordo com o que dispõe o artigo 14;
Vlll - Zelar pela conservação do hospital e de outros
prédios da Sociedade, ordenando as necessárias reparações;
IX - Acautelar os bens sociais, por meio de seguro ;
X - Atender as reclamações dos sócios, quando fo
rem justas ( IV do art. 17 );
XI - Convocar o Conselho Deliberativo, sempre
que 0 julgar conveniente;
XII - Eliminar os sócios que incorrerem nas pena
lidades previstas no art. 45 e suasalineas;
XIll - Admitir a hospitalização de doentes estranhos
à Sociedade, mediante condições e contribuições regula
mentares, e dentro das possibilidades do hospital, de manei
ra que não prejudique a hospitalização dos sócios;
XIV - Nomear Diretores de mês, aos quais caberá a
função de auxiliar o Administrador, cooperando assim para
amais perfeita execução dos estatutos e regulamentos sociais;
XV - Nomear e dispensar médicos;
XVI - Contratar Irmãs de Caridade para a adminis
tração e serviços internos do hospital;
XVII- Resolverem conjunto com o Conselho Deli
berativo,sôbre quaisquer empreendimentos de vulto, operações
de crédito e outros casos de ordem econômica, não previs
tos nêstes estatutos ;
XVIII - Tomar, enfim, todas as medidas necessárias ao
bom andamento da vida administrativa da Sociedade ;
XIX - Assinar contratos que se relacionem com os in
teresses da'Sociedade, porém não^com praso superior ao tempo
correspondente ao mandato da Diretoria, sa vo os que, por
circunstâncias especiais, não possam ser cumpridos dentro do
praso do mandato da Diretoria;

- 12 XX - Aplicar todas as sobras econômicas da Socieda"
c/e, da maneira que acliar mais conveniente.
§ Único - A-pesar-.do disposto no art. 20, alir.ea XIX,
deverá a Diretoria re eleita ou eleita, ratificar os contratos da
que llie precedeu, desde que, por maioria de votos, tique
provado que os mesmos consuitam os interesses da Sociedade.
Art. 21 - São atribuições do Presidente:
1 - Ser 0 clieíe do poder executivo da Sociedade,
superintendendo em todos os assuntos que se prendam aos
interesses sociais;
II - Ordenar as convocações das sessões de D ire
toria e das de Assembléia Qeral ordinária ;
III - Rubricar todos os livros da Sociedade, assinar
as atas depois de aprovadas e autorizar o pagamento de to
das as dívidas sociais, depois de devidamente visadas pelo
Administrador ou por quem o substituir;
IV - Fazer cumprir as deliberações da Diretoria;
V - Representar a Sociedade em Juízo e em suas re
lações com terceiros;
VI - Assinar, conjuntamente com o Secretário, diplo
mas e cadernetas de sócios, a correspondência oficial e a
considerada de maior importância, e indicar, à Diretoria, as
pessoas que fizerem jus aos titulos de benemerência, afim de
que, justificados, lhes sejam expedidos:
VII - .assinar cheques, juntamente com o Tesoureiro
( Art. 50);
VIII - Apresentar um relatório da sua gestào e da si
tuação social,. 0 qual poderá ser publicado antes ou depois de
aprovado pela Assembléia Gera .
Art. 21 - Compete ao Vice-Presidente :
1 - Substituir 0 Presidente em seus impedimentos;
II - Assumir a presidência e completar o tempo da
gestào, quando se der a vaga do Presidente, no segundo ano
administrativo.
Art. 23 - Compete ao P. Secretário ;
I - Secretariar as sessões, subscrevendo as respecti
vas atas ( art. 38 );
11 - Dar conhecimento, em sessão, de toda a corresppndencia que tenha recebido ou expedido, devendo deixar
copia desta;
111- Assinar as cadernetas de identidade e os diplo
mas dos sócios ( Art. 13 i. e seu § Único;
IV - Cuidar, enfim, os askntos rèlati\ os à Secreta
ria e assinar toda a correspondência considerada oficiG ou de
maior importância, em conjunto com o Presidente-
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V - Substituir 0 Vice-Presidente em seus impedi¬
mentos.
Art. 24 - Compete ao 2". Secretário, auxiliar o 1®. e
substituí-lo em seus impedimentos,
.^rt. 25 - Compete ao 1®. Tesoureiro:
I - Arrecadar o dinheiro e valores da Sociedade e
passar os recibos:
11 - Prestar à Diretoria os esclarecimentos que llie
íôrem pedidos, sôbre assuntos inerentes ao seu cargo;
111 - Pagar as dívidas sociais depois de conieridas
peio Administrador ou por quem o substituir, e com o « pa
gue-se » do Presidente;
IV - Fornecer à Administração interna do hospital os
esclarecimentos necessários, sôbre a situação dos sócios, pe
rante a Tesouraria, quando êstes procurarem hospitalizar-se ou
fazer uso de qualquer prerrogativa;
V - Mandar proceder à cobrança das mensalidades,
jóias e valores a receber;
VI - Providenciar para que a escrituração inerente à
Tesouraria seja feita com a máxima clareza e esteja sempre
em dia;
Vil - Depositar, de acordo com o Presidente, o dinhei
ro da Sociedade em estabelecimento de reconhecido crédito,
e ao melhor juro possivel ( Art. 49 );
Vlll - Assinar os cheques,juntamente com o Presidente,
para levantamento de quantias depositadas ( Art. 50 )
IX - Assinar as Cadernetas e os diplomas dos sócios.
Art. 26 - Compete ao 2®. Tesoureiro substituir o 1®, em
seus impedimentos.
Art. 27 - Compete ao 1®. Administrador:
1 - Prover todos os serviços internos do hospital:
11 - Conservar sob a sua guarda todos os valores
que lhe fôrern confiados pelos enfermos;
111 - Fazer anotar, em livro, especial, todos os dona
tivos feitos ao hospital ;
IV - Providenciar sôbre a escrituração de todoomovi
mento do hospital, de modo a satisfazer as exigências das esta
tísticas oficiais; dar à Diretoria pleno conhecimento do estadodos negocios do hospital, e assinar os diplomas de sócios;
V - Chamar à ordem os hospitalizados que se por
tarem inconvenientemente, e os que transgredirem as pres
crições dos médicos e dos enfermeiros, o que comunicará à
Diretoria, no caso de reincidência;
VI - Fazer manter rigorosa ordem e disciplina no
hospital, e a fiel observância do regulamento interno, poden-
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do, com êste intuito, suspender, preventivamente, de todos
os direitos e prerrogativas, o sócio ti^ansgressor para o qual
não fôr aplicavel o disposto no inciso anterior ( Art. 4P esuas
alineas );
VII - Resolver, com a maxima urgência, as reclama
ções íeitas no livro, para tal íim existente na Secretoia;
li unico - A suspensão de que trata o artigo 2/, alínea
VI, não poderá exceder de 60 dias e ficará sujeita a aprovaçao
do Presidente;
VIII - Legalizar, coin o seu visto, todas as contas rc
lativas às compras para a Sociedade.
Art. 28- Compete ao segundo Administrador auxiliaro
primeiro, sempre que seja solicitado. « substituí-lo em seus
impedimentos.
Art. 29 - São atribuições do Conselho Deliberativo;
I - Resolver todos os casos estranhos à alçada da
Diretoria;
II - Fiscalizar a ação da Diretoria verificando se a
mesma cumpre e faz cumprir as disposições dêstes estatutos:
III - Preencher, por nomeação, as vagas que se de
rem na Diretoria, sempre que forem inferiores a dois terços
dos seus membros, à exceção da Presidência ;
IV - Tomar conhecimento das reclamações que lhe
forem encaminhadas pelos sócios, quando os signatários justi
ficarem que não fôrarn atendidos pela Diretoria;
V - Convocar as sessões de Assembléias üerais ex
traordinárias, para solucionar quaisquer assuntos submetidos à
sua apreciação e que julgar superiores à sua alçada ;
VI - Resolver, em conjunto com a Diretoria, sôbre :
a) Quaisquer operações de crédito ;
b) Todos os assuntos de ordem economica e ou
tros não previstos nêstes estatutos ; Vll - Assumir a direção por quinze dias, no máximo,
caso se dê a renúncia total da Diretoria;
VIll - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo
convocar a sessão de Assembléia Qeral Extraordinária, para
eleição da nóva Diretoria, decorrido o tempo determinado
pelõ parágrafo anterior.
§ Único - Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo
nomear vice-presidente e secretário, nos casos de vaga, e
convidar os suplentes, pela órdem da votação, para substituir
os vogais, na falta dêstes.
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CAPÍTULO 5«.
Das Sessões
Art. 30 - As sessões serão:
a) da Diretoria;
b) do Conselho Deliberativo ;
c) do Conselho Deliberativo e da Diretoria em coniunto;
d)de Assembléias Qerais ordináriase extraordinárias.
Art. 31 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, todos
os mêses; e, extraordináriamente, sempre que algum assunto
urgente o exigir.
Art. 32 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
1 - Ordináriamente, quando oportuno, para cumpri
mento das exigências do artigo 29;
11 -Extraordináriamente:
- a) Para soluções de casos imprevistos;
b) Quando convocado pela Diretoria, com indicação
de motivo, caso em que a reunião deverá realizar-se dentro
de oito dias, íindos os quais, se não se reunir, a Diretoria
resolverá o assunto, válidamente. Art. 33 - As sessões de Assembléias Qerais efetuar-se-ão:
1 - Ordináriamente, a cada biênio, no mês de Janeiro. para :
a) Tomar conhecimento do relatório da presidência,
do Balanço da Tesouraria e do parecer da coii.issão fiscal;
bl Proceder à eleição dos nóvos corpos administrativos;
II - Extraordináriamente,sempre que seja necessário,
para;
a)Resolver qualquer assunto que lhe seja encaminhado
pelo Conselho Deliberativo;
b) Reformar êstes estatutos;
c) Tratar da liquidação da Sociedade, e deliberar
sôbre o destino a dar aos seus bens(art. 3 e seu § único);d) Proceder à eleição de substitutos, no caso de
vaga ou renúncia de dois terços ou mais, dos membros da
Diretoria;
e) Eleger novo presidente da Diretoria ou do Consêlhc Deliberativo, caso se verifique vaga de qualquer des
tes cargos, no primeiro ano de Administração, porque, se fôr
no segundo, o respectivo vice-presidente comp etará o man
dato.
Art. 34 - As Assembléias Gerais serão anunciadas pela

16 imprensa local, com três dias, pelo menos, de antecedência,
e não poderão resolver assunto algum estranho ao da con
vocação.
Art. 35 - Consideram-se legais as Assembléias Qerais
a que comparecerem vinte sócios, no rninimo, à hora marcada
(exceto 0 que trata o artigo três e seu paragrafo único.
§ único - Na hipótese de não comparecerem vinte sócios,
à hora marcada,0 assunto será legalmente resolvido .30 minu
tos depois, com o número que comparecer (Salvo o disposto
no art. 3 e seu parágrafo único.
Art. 36 - O Funcionamento das sessões da Diretoria e
das do Consêlho Deliberativo, exigem a presença de cinco
membros, pelo menos.
Art. 37 - Os sócios hospitalizados, (nos termos do alinea I doart. 17) e os que não tenham ocupado cargos eletivos,
não pódem votar, mas podem fazer parte das Assembléias,
visto poderem ser votados,
Art. 38 - As Assembléias Qerais ordinárias serão presi
didas e secretariadas pelo presidente e secretário da Diretotia;
§ Único - As Assemibléias Qerais extraordinárias serão
presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo e secretariadas pelo Secretário do mesmo.
Art. 39 - As deliberações da Diretoria e do Conselho
Deliberativo, serão tomadas por maioria de votos, recorrendo-se
ao escrutínio secreto, sempre que alguns dos seus membros
assim 0 exigirem.
Art. 40 - Os Presidentes terão sómente o voto de de
sempate, sendo que nas sessões conjuntas, êle caberá ao Pre
sidente do Consêl lo Deliberativo ;
§ Único - As deliberações das Assembléias Qerais serão
tomadas por maioria de votos, não sendo, em caso algum,
admitidos poderes outorgados por procuração.

CAPÍTULO 6L
Da Fiscalização
Art. 41 - A fiscalização será exercida por uma comissão
de tres membros eleitos na mesma ocasião, em que o serão
os corpos administrativos.
Art. 42 - Á Comissão Fiscal compete;
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I - Examinar, pelo menos anualmente, todos os do
cumentos de despezae receita:
U ■ Apresentar, para ser anexado ao relatório da
Presidencia, o seu parecer sôbre a exatidão das contas e do
balanço da Tesouraria ( Vlll do art. 21 )

CAPÍTULO

7T

Das Eleições
Art. 43 - () Processo eleitoral obedecerá às seguintes
formalidades :
a) - O Presidente nomeará dois escrutinadores;
b) - O Secretário procederá à chamada dos sócios,
pela ordem da Inscrição;
c) - As cédulas serão entregues ao Presidente, que
as depositará na urna:
d) - Terminada a votação, coníerir-se-á o número
de cédulas com o dos votantes, sendo nula a eleição no caso
de divergência, pelo que se deverá proceder, em seguida, à
nova eleição;
e) - Finda a apuração, o Presidente proclamará o
resultado obtido, sendo irnediatamente empossados os can
didatos eleitos.
§ 1 - Das chapas eleitorais devem constar os nomes
dos candidatos à Diretoria, ao Conselho Deliberativo e à Co
missão Fiscal ;
§ II- A votação será secreta ;
§ lll - Serão nuias as cédulas que contiverem palavras
ou frases estranhas à eleição.
Art, 44 - A eleição dos corpos administrativos e da co
missão fiscal, requer maioria de votos, e, em casos de empate,
0 sorteio decidirá, não sendo admitida eleição por aclamação.

CAPÍTULO 8T
Das Penalidades
Art. 45 - São passiveis de eliminação nela Diretoria
( V e VI do art. 27 ):
I - Os sócios que desrespeitarem a Diretoria ou
qualquer de seus membros, no exercício das suas funções;
II - Os que se não portarem com a devida decên
cia dentro do hospital; perturbarem a ordem interna, ou des
respeitarem os regulamentos do hospital;
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111 - Os que, por atos ou palavras, desprestigiarem
a Sociedade;
IV - Os que, provadamente, tiverem desencaminhado
valores ou objétos pertencentes à Sociedade, ou aos hospi
talizados;
V - Os contribuintes que deixarem de pagar as
mensalidades durante um ano, salvo os internados, pobres
comprovados, e os que fôrem dispensados de pagamento,
de acordo com o inciso II, do art. 20.
Art. 46 - Das eliminações caberá recurso para o Con
selho Deliberativo.

CAPÍTULO 9L

%

Do Patrimônio Social
Art. 47 - Constituem patrimônio social:
1 - Os ediíicios do hospital, móveis e utensílios,
e outros bens que a Sociedade possuir;
11 -0 saldo entre a receita e a despesa.
Art. 48 -Os rendimentos da Sociedade procedem:
1 - das mensalidades e jóias;
II - da renda dos próprios bens ;
III - do tratamento de doentes estranhos,banhos, cura¬
tivos, etc.;
IV - dos donativos e legados.
Art. 49 - Os saldos disponíveis devem ser recolhidos
a estabelecimento de reconhecido crédito, de acôido com o art.
25, alinea Vll.
Art. 50 - As retiradas de dinheiro depositado serão fei
tas por cheques ou recibos assinados pelo Tesoureiro e pelo
Presidente.

CAPÍTULO 10«.
Disposições Gerais
Art. 51 - Os sócios hospitalizados podem ser recolhidos
a quartos sociais por determinação do médico e administração
interna, quando a sua doença o exigir sem que fiquem sujei
tos a qualquer pagamento.
§ Único - Fóra dêste caso, os sócios que desejarem ser
recolhidos a quartos sociais, pagarão metade da diária que
for estabelecida para paticulares.
Art. 52 - As pessoas da familia dos sócios, compreen-
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- 19 dendo cônjuges e ascendentes ou descendentes no primeiro
gráu, quando hospitalizados, terão o desconto de 25% sôbre
as diárias constantes das respetivas tabelas, e demais ser
viços hospitalares excetuando tarmácia.
Art. 53 - No dia consagrado aos finados, poderá ser
realizado qualquer ato religioso, na capela da Sociedade, em
sufrágio dos sócios falecidos.
Art. 54 - A Sociedade reserva-se o direito de não acei
tar em seu liospital doentes particulares, atacados de doenças
contagiosas, sendo-lhes vedado admitir a tratamento os doen
tes de inoléstias mentais. Em ambos os casos, quando o diagnós
tico for feito após ter sido o doente recolhido, sua família
providenciará imediatamente sôbie a sua remoção.
§ Único - Tratando-se de associados, os doentes a que
se refere o art. 54,no primeiro caso, ocuparão pavilhão especial
para o tratamento de seus males; no segundc) caso, será pro
videnciada a sua remoção imediata para hospital adequado ao
seu tratamento.
Art. 55 - Poderá a Diretoria contratar, se assim enten
der, de acôrdo com as comprovadas necessidades, um iurisconsulto para tratar dos assuntos judiciais da Sociedade, de
acôrdo com o que determina o art. 20, alínea XIX.
Art. 56 - A Bandeira Nacional Brasileira, tendo à sua di
reita, a Bandeira de Portugal e, à sua esquerda, o Pavilhão So
cial, será hasteada a tópe, para comemorar as datas festivas,
do Brasil e Portugal.
Art. 57 - Os sócios hospitalizados pódem ser tratados
por médicos estranhos à Sociedade, correndo por sua conta
cxclusivamente os honorários médicos.
.Art. ,5S - OsdoentespartiCLilaresadmitidos para tratamen
to no hospital, terão a seu cargo os médicos que entenderem.
Art. 59 -Os sócios não hospitalizados que precisarem
de E.xames de Radio Diagnóstico, Radiografias, Radioterapia
e demais exumes de Fisioterapia e outros, do laboratório de
Análises, pagarão 50% das tabelas em vigor para os particu
lares; salvo quando feitos com a receita dos médicos da So
ciedade, pois que, nêste caso, serão gratuitos quaisquer dêstes exames.
§ Único entretanto, o sócio estiver senão tra¬
tado por médico especialista de que a Sociedade não dispo
nha e que tenha sido indicado, por escrito, por médico da So
ciedade. os serviços de radiologia serão gratuitos, e as ra
diografias e suas interpretações entiegues ao sócio, que fica
com direito de levá-las para fóra do hospital.
Art 60 - Os casos de obstetrícia e suas con.sequencias.

- 20 não sendo considerados enfermidades, não dão direito à hos
pitalização, mas, as sócias que desejarem internar-se no liospital para intervençõese tratamentos desta natureza, pagarão
50% das diárias e das outras taxas.
Art. ól - Só os médicos pertencentes ao quadro, ou socios, pódem ocupar os consultórios do hospital, sendo os horá
rios de consultas préviamente combinados com a Diretoria.
Art. 62 - Á conveniência dos serviços hospitalares, po
derão médicos estranhos ao quadro, dar consultas no hospi ■
tal, porém, mediante proposta dirigida à Diretoria, que de
cidirá após 0 estudo que será feito, estabelecendo, assim, as
condições de ocupação.
Art. 63 - Estes estatutos devem ser registrados na for
ma da lei.
Art. 64 - Revogam-se as disposições ern contrário.
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