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ALVARÁ

Pelo qual S. M. F. EL-Rei o Sr. D. Luiz I se declara
Protector da Sociedade Portugueza de Beneficência
Dezeseis de Seteinbro — na Bahia

Ministério do Reino
EU EL-REI, Faço saber aos que este meu Alvará virem
que attendeiido à Suplica da Sociedade Portugueza de Bene
ficência
Dezeseis de Setembro — estabelecida na cidade da
Bahia, no Império do Brazil; e querendo conferir-lhe um
publico testemunho do desejo que tenho de ver prosperar o
mesmo estabelecimento pelos patrióticos e benéficos fins a
que se destina: Hei por bem e Me praz, Annuindo a proposta
do Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Extrangeiros,
Declarar-me Protector da mencionada Sociedade Portugueza
da Beneficencia — Dezesseis de Setembro.
o

E, para que assim fique constando authenticamente no
archivo da referida Sociedade, e afim de que esta Real Mercê
possa surtir todos os seus effeitos, se passou o presente Alvará.
Dado no Paço da Ajuda em dezesete de Outubro de mil
oitocentos e sessenta e dous.
(Sello Real.)
EL-REI.

Anselmo José Braamcamp.
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Ministério do Reino

EU EL-REI, Faço saber aos que este Meu Alvará virem,
que Attendendo ao que Me representou a Sociedade Portugueza
estabelecida na
de Beneficencia — Dezeseis de Setembro
Cidade da Bahia, no Império do Brazil, da qual Me Declarei
Protector por Alvará de dezesete de Outubro de mil oitocentos
e sessenta e dous, e Querendo Dar-lhe um novo testemunho da
consideração em que tenho o mesmo estabelecimento, pelos
salutares fins da sua instituição: Hei por bem e Me praz
Annuíndo a proposta do Ministro e Secretario do Estado dos
Negocios Extrangeiros, conceder faculdade á mencionada asso
ciação para usar do Titulo de Real, podendo portanto, d’ora
em diante, intitular-se — Real Sociedade Portugueza de Beneficencia — Dezeseis de Setembro.
E para qu'^' assim fique constando authenticamente no
archivo da referida Sociedade, e possa esta Real Mercê surtir
todos os seus effeitos, se passou este Alvará.
Dado no Paço, em vinte e sete de Maio de mil oitocentos
e sessenta e tres.
(Sello Real.)
EL-REI.

Anselmo José Braamcamp.
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ESTATUTO.
DA

REIIL SOClEOflOE PORÍUGOESIl OE BEHEEICENCIII DEZESSEIS DE SEÍEMBRO
SALVADOR - BAHIA

CAPÍTULO

I

Da Constituição e Séde, Duração e Fins
Art. 1.0 — A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO, é uma
Sociedade civil, fundada em 1 de Janeiro de 1857,
por um grupo de Portuguêses residentes nesta Ca
pital, onde tem séde e foro, com personalidade
jurídica distinta da de seus associados, os quais não
respondem pelas obrigações por éla contraídas.
Art. 2.°
A sua séde compõe-se de um con
junto hospitalar edifiçado em terreno próprio,
situado à Av. Princesa Izabel n.° 2, nesta Cidade
do Salvador, Estado da Bahia.
Art. 3.°
A Sociedade cujo tempo de duração
' é indeterminado, é constituída por um número limi
tado de sócios, sem distinção de sexo e tem por
finalidade:
a)

prestar assistência aos seus associados, inclu
sive serviços médicos cirúrgicos no amtaula-
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b)

c)

d)

e)

tório, desde que atendidos pelos médicos da
Sociedade;
manter enfermarias ou quartos para os sócios
sem recurso,s, condição que deverá ser devida
mente comprovada pela Diretoria, estando com
de
preendidos como grátis todos os serviços
internamento, alimentação e assistência mé
dica, desde que aqueles não sejam portadores
de doença contagiosa ou mental;
lhes
prestar aos seus associados, sempre que^
permita a sua situação, socorros pecuniários,
quando inválidos para o trabalho;
a critério da Diretoria estender os socorros
hospitalares, sanatórios ou sociais a pessoas
que, não pertencendo ao seu quadro social,
dêles careçam e sejam comprovadamente neces
sitados;
quando possível, criar e manter um abrigo para
asilo da velhice e invalidez de seus associados
que se enquadrem no presente Estatuto.
CAPITULO

i

11

Do Patrimônio Social, da Receita e Despesa

1
SECÇÃO I
Do Patrimônio
Art. 4.° — O patrimônio da Sociedade compõese de:
^ — conjunto hospitalar edificado em terreno
próprio à Av. Princesa Izabel n.° 2 e tôdas
as suas benfeitorias, móveis e equipamentos;
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II — bens móveis, imóveis e outros valores que
possue e os que venham a ser adquiridos
ou doados.
Art. 5.0 — Os imóveis da Sociedade só poderão
ser alienados desde que dessa alienação resulte
aumento do seu patrimônio, por resolução em con
junto da Diretoria, Conselho Deliberativo e Comis
são Fiscal.
§ único — Sempre que tiver lugar qualquer
transação relacionada com o artigo anterior, o
Presidente, Secretário e Tesoureiro da Diretoria,
são competentes para assinar em conjunto os res
pectivos títulos ou documentos.
SECÇÃO 11
Da Receita e Despesa
Art. 6.° — Os rendimentos da Sociedade são
provenientes:
I — de tôdas as contribuições a que são obri
gados os associados;
II — dos rendimentos dos bens que possuir;
III — do que render o internamento de pensio
nistas;
IV — de qualquer dádiva e de tudo o que auferir
por serviços prestados.
Art. 7.° — Os rendimentos da Sociedade serão
aplicados:
I — na manutenção, conservação e asseio do
hospital, ampliando e melhorando seus ser-
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III
IV
V
VI

viços, bem assim, na conservação dos demais
bens, móveis e imóveis;
atendimento aos associados em confor
midade-com o disposto nêste Estatuto;
com os não associados, em conformidade
com
0 Art. 3.0 letra D e artigo, 27.°;
nos salários devidos a empregados e gastos
com serviços internos;
em todos os demais gastos ordinários e
indispensáveis;
no^aumento de seu Patrimônio e na aqui
sição e ampliação do equipamento instru
mental.
CAPÍTULO

III

Dos Sócios e suas Categorias
— -ô- Sociedade tem a seguinte categoiia de socios:
a)

CONTRIBUINTES; — Aqueles que após paga
mento da jóia e demais taxas, pagam a mensa
lidade estabelecida;
b) REMIDOS;
— Aqueles que pagarem de uma
só vez
Ho -Tiprestações continuas a critério
da Diretoria, a taxa estabelecida;
^
®®NEMéRITOS: — Serão Beneméritos os que
ennam prestado relevantes serviços ou feito
doaçoes vultosas;
d) HONORÁRIOS: — São pessoas alheias à Sociedade, mas que. por relevantes serviços pres-

4
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tados à mesma, à ciência ou à humanidade,
lhes será conferida esta distinção.
§ l.° — Os títulos de sócios de que tratam as
alíneas C, D, serão propostos pel^ Diretoria ao
Conselho Deliberativo para seu referendum.
§ 2.° — Serão conservados e com as prerro
gativas de Sócios Beneméritos, os sócios Benfeitores
e Grandes Beneméritos já existentes.
CAPÍTULO

IV

Da Admissão de Sócios
Art. 9.0 — Só poderão ser admitidos como só
cios da REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO, aquêles que:
a)

estiverem em gôso de saúde, atestado por mé
dico da'fSociedade;
b) desfrutarem de bôa reputação e comprovada
idoneidade moral;
c) tiverem mais de 10 anos e menos de 50; fora
dessas idades sua admissão será a critério da
Diretoria.
Art. 10.0 _ o candidato a sócio assinará, jun
tamente com 0 sócio proponente a respectiva pro
posta, prestando tôdas as informações julgadas
necessárias e a encaminhará à Diretoria para a
devida apreciação.
§ único — Ao candidato menor de 18 (dezoito)
anos, será exigida em formulário próprio, a autori
zação de seus pais ou responsáveis.
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Art. 11.0 — ^ proposta, depois de aprovada
pela Diretoria, obriga o candidato a submeter-se a
exame médico e radiológico, pelo qual lhe será
cobrada, no af-p, uma taxa correspondente a cin
quenta por cento do valor da radiografia.
§ Único — A Diretoria comunicará ao candi
dato, por carta, no prazo não superior a qjLiinze dias
a data marcada para o exame, ao qual comparecera
munido de documentos de identificação.
Art. 12.® — Sendo o proposto considerado apto,
a Tesouraria e a Secretaria expedirão a carteira
social e os respectivos recibos de taxas e mensali
dade.
§ único — Satisfeitos os pagamentos, o candi
dato passará a gozar das regalias de sócio, obser
vando porém o disposto no Art. 31.®.
Art. 13.® — Ao imigrante proposto para sócio
dentro de 12 meses a contar de suá chegada ao
Brasil, devidamente comprovada, ser-lhe-á conce
dido um desconto de setenta e cinco por cento do
valor das taxas de admissão em vigor.
CAPITULO

V

Dos Direitos, Obrigações e Penalidades
SECÇAO I
Dos Direitos
Art. 14.0

®ão direitos do associado:
votar e ser votado em Assembléia Geral;

I

í

I
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II — dirigir à Diretoria quaisquer propostas que
julgar úteis e representar contra qualquer
ato que lhe seja prejudicial;
III — usufruir de todos os favores, f^ocorros e bene
fícios concedidos por êste Estatuto;
IV — pedir à Diretoria convocação de Assembléia
Geral Extraordinária sempre que haja mo
tivo e 62n requerimento devidamente funda
mentado, contando com as assinaturas de,
no mínimo, sessenta associados.
SECÇÃO

11

Das Obrigações
Art. 15.° — Constituem obrigações do sócio:
I — concorrer para a grandeza da REAL SOCIE
DADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA;
II — reconhecer que a Sociedade é de fins pura
mente beneficentes, obrigando-se a prestarlhe gratuitamente os serviços decorrentes de
cargos eletivos;
ou
III — aceitar o cargo para o qual fôr eleito
nomeado e servir com dedicação, salvo se
causa justificada o impeça de fazê-lo;
IV — cumprir tôdas as determinações prescritas
nêste Estatuto e seus regulamentos, tôdas
as resoluções da Assembléia Geral, bem como
as determinações da Diretoria;
V — comunicar à Secretaria pessoalmente ou por
escrito, mudança de enderêço, profissão, es-
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tado civil e outros dados constantes das
declarações exigidas para a admissão a per
manência ao quadro social;
VI — pagar oim pontualidade tôdas as contribui
ções secundárias a que estiver sujeito.
SECÇÃO III
Das Penalidades
Art. 16.0 _ o sócio que infrigir disposições esta
tutárias, regulamentos internos e determinações da
Diretoria, será passivel das seguintes penalidades,
a) Advertência
b) Suspensão
c) Eliminação
Art. 17.0
Sofrerá advertência o sócio que in
cidir em simples faltas disciplinares ou regula
mentares.
Art. 18.0 — ^ pgj^g^ çjg suspensão será de um
a doze mêses e recairá sôbre o que:
a) faltar ao pagamento de três mensalidades con
secutivas ou de outros débitos com a Sociedade,
b) praticar em qualquer dependência social, atos
contrários à moral e aos bons costumes, usar
palavreado impróprio, ofender dirigentes ou
funcionários da Sociedade;
c) provocar ou incentivar nas dependências da
Sociedade dissensões raciais, religiosas ou polí
ticas.

C'

\

í
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§ 1.0 — o associado suspenso por dívida, so
mente após sessenta dias de a ter saldado, entrará
novamente em gôso de seus direitos.
§ 2.0 — A suspensão de direitps não exime o
associado do pagamento e do cumprimento das
obrigações de sócio.
Art. 19.0 — A pena de eliminação será imposta:
a) ao associado que faltar ao pagamento de seis
mensalidades consecutivas ou que não resgatar
depois de 90 (noventa) dias notificados pela
Diretoria, dívidas contraídas com a Sociedade,
independente de cobrança judicial;
b) ao que reincidir na pena de suspensão;

c) ao que internado e tiver obtido alta pelo médico,
se negue a abandonar a enfermaria;
d) ao que proceder de forma a prejudicar direta
ou indir.etamente os créditos da Sociedade ou
haja abusado de sua confiança, desviando ou
delapidando, com dolo, os seus haveres;
" e) ao que tiver obtido socorros ou benefícios da
Sociedade sob falsos fundamentos ou que para
tal tenha concorrido com informações inverídicas ou de má fé;
^
f) ao que nas dependências da Sociedade, criar
ambiente de indisciplina e desrespeito moral
e cívico.
§ 1.0 — O associado eliminado por qualquer
motivo, perderá toda e qualquer contribuição que
já tenha pago;
§ 2.0 — O associado eliminado sòmente decor-
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ridos cinco anos, poderá reintegrar-se como novo
associado, após preencher as condições exigidas
nêste Estatuto.
Art^ 20.°
O associado atingido pela pena de
suspensão, enquanto durar seus efeitos, perde todos
os direitos estabelecidos nêste Estatuto.
Art. 21.° — A Diretoria é competente para jul
gar os casos previstos nêste capítulo, bem como,
para aplicar as penas nêle estabelecidas, sendo per
mitido ao associado a defesa perante a Diretoria,
com recurso para o Conselho Deliberativo.
CAPÍTULO

VI

Da Distribuição de Socorros
Art. 22.° — A REAL SOCIEDADE PORTU
GUESA DE BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO,
concederá aos seus associados em pleno gôso de seus
direitos, assistência médica, hospitalar e social,
o
dentro do disposto nêste Estatuto.
Art. 23.° — A REAL SOCIEDADE PORTU
GUESA BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO, sem
pre que sua situação econômica o permitir, manterá
uma enfermaria destinada ao acolhimento e trata
mento de associados em idade avançada ou em con
dição de invalidez, cuja situação de pobreza seja
devidamente comprovada.
Art. 24.° — Todos os serviços médicos serão
prestados gratuitamente ao associado no ambu
latório e na enfermaria do Hospital, devendo o
associado:
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dirigir-se à Secretaria apresentando sua car
teira social e solicitar a guia para o fim
desejado;
b) no caso de internamento, preé’ncher na Secretaria a ficha com o visto de “Interne-se
, ● 4. de●
vendo antes ser feita comunicação a Diretoria.
8 Único — Em caso de urgência, o interna

a)

mento será efetuado imediatamente sem observân
cia dos requisitos dêste artigo, devendo F^^enc^e
los após e fazer a devida comunicação a Diietoiia.
internados na enfermaria
ou em Vartos a^si destinados,
possível, sob os cuidados médicos da Sociedaa . ^
Art. 26.° — Não poderão ser
cios portadores de doenças contaposas ou mentm^
Porém, em se tratando de associado s^m
materiais, ^ Sociedade, sempre
dições econômicas e financeiras o P^mitaiJ. au
liará 0 seu tratamento em estabelecimentos esp
o cializados.
A rt 27 ° — A Diretoria da REAL

portÍÍguU de benee~ b—^
TEMBRO,
fseu critério atender
financeira o permitir, P°de
ggociadas, comprogratuitamente a pessoas
todos os
vadamente sem recursos, pr
socorros hospitalares.
„
Art 28.° __ O associado que se mternai como
abatimento de 50 /o
pensionista gozará de um
£‘aXfnSus"e de seu acompanhante e sôbre todos
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os serviços e taxas, tais como, Raios X, sala de
curativo, sala de operações etc., exceto sôbre o valor
dos medicamentos gastos.
§ único — 'Para gozar dos benefícios dêste
artigo, deverá o associado apresentar no ato de
internamento a carteira social e depositar a caução
exigida de acordo com a tabela em vigor.
Art. 29.0 — Terão direito a 25% (vinte e cinco
por cento) de desconto os familiares de associados
nao sócios nos seguintes graus de parentesco:
a) cônjuge de associado;
b) filhos de associado menores de 18 anos;
c) ascendentes de associado;
d) irmãs solteiras menores de 18 anos;
e) viúvas de associados.
Art. 30.0
.
.
— -^0 associado que necessite de inreinamento, em caso algum lhe poderá s'ér negado.
*
— Para gozar os benefícios previstos
neste Estatuto, todos os sócios terão um período de
carência de 6 (seis) raêses contados da data de sua
admissao ao quadro social.
— Todos os direitos e vantagens são
mtiansferiveis
e como tal estritamente ^
pessoais do
associado.
CAPÍTULO

VII

Dos Poderes da Sociedade
Art 33.0 _
orgãos da Sociedade:
^ — A Assembléia Geral

C
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II
III
IV
V

—
—
—
—

A
O
A
A

Mesa da Assembléia Geral
Conselho Deliberativo
Diretoria
Comissão Fiscal
CAPÍTULO

VIII

Da Assembléia Geral
, Art. 34.0 — Assembléia Geral é a reunião dos
socios em pleno gôso de seus direitos.
Art. 35.0 — Reunir-se-á a Assembléia Geral,em:
I — SESSÃO ORDINÁRIA
Bienalmente, durante o l.° semestre, para reco
nhecer e discutir o relatório da Diretoria e o
parecer da Comissão Fiscal e julgar as contas
apresentadas pela Diretoria, referentes aos
exercícios' sociais;
b)
após aprovação das contas, proceder a eleição
da nova Diretoria, Conselho Deliberativo, Mesa
da Assembléia Geral, Comissão Fiscal e respec
tivos suplentes, marcando a data da sessão de
posse dos novos eleitos, a qual deverá ser reali
zada dentro de 8 dias após a eleição.
II
— SESSÃO EXTRAORDINÃRIA:
a)
quando solicitada para fins especiais, pela Dire
toria, Conselho ou por sessenta associados com
indicação expressa do assunto a ser conside
rado;
b)
quando a requerimento do Conselho Deliberarativo e Comissão Fiscal ou ainda de 60 (ses-
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senta associados) para resolver sôbre a desti
tuição da Diretoria que tenha faltado às suas
obrigações estatutárias com prejuízo para a
Sociedade/3responsabilizando-a se necessário.
Art. 36.° — Considerar-se-á constituída a As
sembléia Geral e como tal habilitada a decidir os
assuntos de sua competência, se estiverem presentes
à reunião sessenta ou mais sócios em pleno gôso
de seus direitos, na hora aprazada, ou no mínimo
corn trinta associados, em segunda convocação,
meia hora depois.
§ único — O disposto deste artigo não se
aplica às reuniões com base no artigo 77.
Art. 37.° — As convocações serão feitas em avi
sos nos jornais desta Capital, por três vêzes, sendo
a primeira com 8 dias de antecedência da data
designada para a reunião, devendo do edital constar
os assuntos a serem tratados.
Art. 38.° — A Assembléia Geral é soberana e
como tal suas decisões, devidamente registradas no o
livro competente,ficam a vigorar como lei estatuída.
Art. 39.° — As deliberações da Assembléia Ge
ral serão tomadas por maioria de votos.
Art. 40.° — As Assembléia Gerais suspensas
por tumulto ou falta de ordem poderão ser rea
bertas trinta minutos após. Em caso de hora avan
çada, marcar-se-á a continuação dos trabalhos para
dentro de oito dias.
Art. 41.° — Haverá um Livro de Presença
onde os sócios
assinarão seus nomes, que servirá
para ratificar suas^ presenças na apuração de votos.
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CAPÍTULO IX
Das Eleições
Art. 42.0 _ Todos os cargos q^ie representam
os Poderes Sociais da REAL SOCIEDADE PORTU
GUESA DE BENEFICÊNCIA 16 DE SETEMBRO,
são gratuitos e honoríficos.
Art. 43.0 — As eleições serão bienais e terão
iugar nas sessões ordinárias da Assembléia Geral
de que tratam os Arts. 34 e 35, sob a direção do
Presidente e Secretários da Mesa, auxiliados por
. dois escrutinadores nomeados pelo Presidente, na
ocasião.
Art. 44.0 — (^ada um dos sócios colocará jia
urna, quatro chapas com a competente designação;
para a Mesa da Assembléia Geral, Diretoria e Su
plentes, Conselho Deliberativo e Suplentes, Comis
são Fiscal eíSuplentes.
Art. 45.0 — As eleições serão por escrutínio sep. ereto e maioria relativa; em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais velho. O sócio votado para
mais de um cargo, terá direito a opção.
Art. 46.0 — Ultimada a apuração, o Presiderite
da Mesa proclamará os eleitos, autorizando o 1.
■ Secretário a fazer-lhes a devida comunicação por
ofício.
Art. 47.0 _ Em tôda a eleição hayera renova
ção no mínimo de um terço de seus Diretores, nao
podendo, pois, concorrerem a mais de duas reeleições
consecutivas. Após interrupção de um bienio, po
derá voltar a concorrer a qualquer cargo.
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CAPÍTULO

X

Da Mesa ãe Assertibléia
Art. 48.0

-4-

A Mesa da Assembléia Geral será
composta de quatro membros, associados em pleno
goso de seus direitos, sendo 1 Presidente, 1 VicePresidente e 2 Secretários, todos eleitos em confor
midade com 0 disposto no Cap. IX dêste Estatuto.
Art. 49.0
— À Mesa compete dirigir as reuniões
de Assembléia Geral, quer ordinárias quer extra
ordinárias.
Art. 50.0
^ ,
— São atribuições individuais dos
membros da Mesa da Assembléia Geral:
I — Do Presidente
a) abrir e

encerrar as reuniões de Assembléia
uerai e presidir os seus trabalhos, mantendo a
oraem pela fôrça^de sua autoridade, podendo
1
sessões quando não obedecido e
leabn-las quando oportuno;
^
b)
conceder ou negar a palavra e fazer retirar do
recinto o associado que, admoestado, não res
peitar a sua autoridade;
c)
marcar dia e hora para a continuação das reu
niões por ele suspensas, observando o preceituado no art. 40;
^
d)
^tas e documentos lavrados
pela Mesa.
Do Vice-Presidente
a) auxiliar o Presidente
no que fôr necessário;
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b) substituí-lo nas suas faltas e impedimentos;
III — Do l.° Secretário
a) substituir 0 Vice-Presidente nas suas faltas ou
impedimentos;
b) lavrar tôdas as atas, assinando-as com os de
mais mesários, nas quais narrará tôdas as ocor
rências e decisões da Assembléia Geral;
c) comunicar por escrito aos sócios que forem
eleitos, bem como assinar tôda a correspon
dência da Mesa;
ô) abrir e encerrar o “Livro de Presença”.
IV — Do 2.° Secretário
a) substituir 0 primeiro nas suas faltas ou impe
dimentos;
b) lêr 0 expediente e auxiliar o l.° Secretário nos
seus trabalhos.
Art. 51.0
No caso do não comparecimento à
Assembléia Geral de algum dos membros da Mesa,
o
que se achar presente de maior hierarquia esco
lherá, dentro os assistentes, os que faltam para
compôr a Mesa.
§ único — Na falta ou impedimento de todos
os componentes da Mesa, o Presidente da Diretoria,
^pós abrir a sessão, solicitará da Assembléia Geral
a indicação de um associado para presidí-la, o qual
por sua>vez, convidará os demais componentes da
Mesa. ■
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Art. 52.° — É vedado ao Presidente tomar
parte nas discussões, podendo no entanto, prestar
esclarecimentos quando solicitado.
'' CAPITULO

XI

Tio Conselho Deliberativo
Art. 53.° — O Conselho Deliberativo compÕe-se
dos Socios: Ex-Presidentes, Beneméritos e de mais
doze membros e seis suplentes, eleitos bienalmente
em Assembléia Geral.
^
posse, elegerão entre sí
a Mesa
Conselho que é composta pelos Presi
dente do Conselho, Vice, Primeiro e Segundo Secre
tários, os quais presidirão as reuniões e anotarão
no livro de atas as deliberações tomadas.
Art. 54.°
O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
I — ordinariamente — Em conjunto com
a Diretoria e Comissão Fiscal para tomar
posse, oito dias após as eleições.
II
— extraordinariamente — Sempre que
a pedido da Diretoria ou por deliberação da
Mesa do Conselho, esclarecendo os motivos
da convocação.
Art. 55.°
reuniões do Conselho, particimembros da Diretoria, podendo debater
quaiquer assunto de interêsse social, sem ter, no
entanto, direito a voto.
T
deliberações são tomadas por
oito mpmH
®
reuniões só se realizarão com
0110 membros no mínimo.
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Art. 56.° — O Conselho Deliberativo é um
órgão de cooperação direta com a Diretoria para
orientação e supervisão dos interesses sociais da
Sociedade, como;
I — Estudar e dar parecer sôbre tôdas as ques
tões que lhe forem submetidas pela Dire
toria;
II — referendar sôbre qualquer aumento de con
tribuições, proposto pela Diretoria;
caso
III — assumir a direção da Sociedade em
de renúncia da Diretoria,
IV
fixar bienalmente a data em que dewm
ser realizadas as eleições, observando o dis
posto no Art. 43.
V — decidir sôbre a alienação de bens e fundos
sociais de conformidade com o Art. 5.
VI — julgar os recursos que lhe forem interpostos
das decisões da Diretoria de acordo com o
disposto no Art. 21;
VII — conceder por proposta da Diretorm, os
títulos de Sócios Beneméritos e Honorários;
VIII _ emitir parecer sôbre a administraçao da
Sociedade e comunicar à
bléia Geral quaisquer úi’egulandades qu
verifique estar a Diretoria eventualmente
cometendo;
IX — procurar resolver os casos omissos no piesente Estatuto.
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CAPÍTULO

XII

Da Diretoria
SECÇAO I
Da Constituição da Diretoria e suas Deliberações
Art. 57.° — A Sociedade será administrada por
uma Diretoria composta de 12 membros eleitos de
conformidade com o disposto no Cap. IX dêste
Estatuto e que entre sí elegerão por voto secreto
0 Presidente, Vice-Presidente, l.° e 2.° Secretários,
l.° e 2.0 Tesoureiros e seis Diretores Administrativos.’
§ único — Serão eleitos igualmente, seis su
plentes que, quando convocados, auxiliarão a admi
nistrar a Sociedade.
Art. 58.0 — A Diretoria é o orgão da adminis
tração da Sociedade, exercendo todo.- os poderes
que lhe sao conferidos pelo presente Estatuto.
Art. 59.0 — ^ Diretoria reunir-se-á, ordinaria
mente uma vez por semana e extraordinàriamente
sempre que fôr convocada pelo Presidente.
§
— As deliberações da Diretoria só serão
legais se estiverem presentes à reunião, no mínimo,
sete Diretores.
§ 2.0 — Das reuniões serão lavradas atas nas
quais constarão tôdas as deliberações tomadas, redi
gidas em livro próprio, cujas fôlhas serão rubri
cadas pelo Presidente.
Art. 60.0 —É dever dos Diretores o comparecimento as reuniões, sendo considerada omissão no

f ■

f
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cumprimento dos deveres estatutários a falta não
justificada.
único — A falta não justificada a quatro
reuniões consecutivas, importará i?a renúncia do
cargo e o Diretor será substituído pelo suplente,
cabendo à Diretoria a escolha do novo membro.
Art. 61.° — A Diretoria poderá convocar e no
mear comissões dentro do quadro social para fins
de interêsse da Sociedade.
Art. 62.° — Compete à Diretoria:
I — Administrar a Sociedade, exercer todos os
poderes que lhe são conferidos por êste
Estatuto, fazendo cumprir tôdas as suas
disposições e preceitos;
II — organizar “Regulamentos Internos” e zelar
pelo fiel cumprimento de suas determi¬
nações;
III _ resolver sôbre admissão e readmissão de
sócios, bem como atendê-los em suas quei
xas ou reclamações, quando justas,
IV — visitar os sócios enfêrmos hospitalizados;
V — conceder, negar ou suspender _ ^nefícios
aos associados nos casos previstos nêste
Estatuto.
VI _ representar a Sociedade onde fôr neces
sário, inclusive em Juízo, ativa ou pa
vamente.
Vir — propor ao Conselho Deliberativo os títulos
de Sócios Beneméritos e Honorários,
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— admitir e demitir os empregados da Socie
dade, fixando-lhes atribuições e salários.
IX
— convocar a Assembléia Geral para as ses
sões ordinárias ou extraordinárias dentro
do disposto nêste Estatuto.
X
— apresentar na sessão ordinária ou quando
solicitado pela Assembléia Geral um Rela
tório exato do exercício e o Balanço Geral
da Contabilidade;
XI
— determinar o que fôr necessário para a
conservação dos bens móveis e imóveis da
Sociedade e adquirir o que julgar conve
niente ao bom funcionamento dos serviços
hospitalares;
XII

regulamentar as contribuições dos associa
dos, depois do parecer do Conselho Deli
berativo.
SECÇÃO

11

Das Atribuições Individuais dos Diretores
Art. 63.0
^

II
III

— Ao Presidente compete:
exercer^ com os demais Diretores a admi
nistração dos negócios da Sociedade, cum
prindo e fazendo cumprir as deliberações
dos poderes sociais, as disposições dêste
Estatuto e os Regulamentos Internos;
convocar reuniões da Diretoria e dirigir os
seus trabalhos com o voto de desempate;
nomear comissões de serviço para melhor
exercer a administração da Sociedade, fa-
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zendo parte delas quando achar conve
niente;
IV — representar a Sociedade em Juízo, ativa ou
passivamente, podendo delegar poderes a
uma ou mais pessoas;
V — assinar com o Tesoureiro os cheques e levan
tamentos de quaisquer importâncias;
VI — assinar depois de aprovados pelo Conselho
Deliberativo, juntamente com o Secretário
e Tesoureiro escrituras de compra e vendia,
contratos de locação de prédios, construção
e outros;
VII — exercer tôdas as atribuições e encargos ine
rentes ao bom andamento e progresso da
Sociedade.
Art. 64.0 _ Ao Vice-Presidente, compete subs
tituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
Art. 65.0 — Ao l.o Secretário, compete:
I — na ausência do Vice-Presidente, substituir
^
o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
II — lêr 0 expediente e redigir as atas das sessões
da Diretoria, anotando os despachos;
III — superintender todos os serviços da secretarm
e seus arquivos, inspecção da escrituração
da Sociedade, zelando pela bôa ordem^
IV — apresentar nas sessões da Diretoria
correspondência e assinar e redigir ca
e demais papéis relativos ao expediente da
Sociedade;
V — assinar juntamente com o Presidente e o
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I
II
III

I

II

III

Tesoureiro, escrituras de compra e venda,
contratos de locação, de construção e outros.
Art. 66.° — Ao 2° Secretário, compete:
— lêr as-atas nas sessões da Diretoria;
— colaborar com o l.° Secretário, executando
todos os trabalhos que lhe forem confiados;
— substituir 0 l.° Secretário em todas as suas
faltas e impedimentos;
Art. 67.° — Ao l.° Tesoureiro, compete:
— superintender todos os serviços de escritu
ração e da contabilidade, de modo, que,
sejam feitos sem atrazo e com precisão;
— promover a arrecadação de todos os ren
dimentos, como taxas, mensalidades ou
donativos;
— depositar em bancos de reconhecido crédito,
à escolha da Diretoria, os saldos em dinhei
ro; não deverá deixar em caixa importância
superior a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil
cruzeiros);

IV — assinar, juntamente com o Presidente, che
ques e documentos que envolvam responsa
bilidade financeira para a Sociedade;
V — receber e ter sob sua guarda todos os docu
mentos como escrituras, inventários, apó
lices, etc., tudo que represente o Patrimônio
da Sociedade;
VI — apresentar à Diretoria o balancete mensal
de contabilidade da Sociedade;
VII — assinar com o Presidente e o Secretário as
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escrituras de compra e venda, contratos de
locação, de construção e outros.
Art. 68° — Ao 2.° Tesoureiro, compete:
I — supervisionar a cobrança;
II
conferir os documentos e contas que tiverem
de ser pagas e digam respeito à Tesou
raria;
III _ colaborar com o 1° Tesoureiro em todos os
trabalhos, auxiliando-o na extração de re
cibos de contribuições, etc.;
IV
substituir 0 l.° Tesoureiro nas suas faltas
e impedimentos.
Art. 69.° — Aos Diretores Administrativos,
compete;
I — tomar parte ativa nas reuniões, desempe
nhando cargos ou funções para os quais
tenhjim sido designados;
II — distribuir entre sí, diariamente, as visitas
ao hospital para:
* a) examinar se os empregados cumprem os seus
deveres, advertir os faltosos, suspendendo-os de
suas funções caso necessário;
b) ouvir qualquer queixa e reclamação dos en
fermos e empregados, tomando as respectivas
providências;
o bom andamento
c) empregar todo o zêlo para
da Sociedade e para regularidade no trata
mento dispensado aos internados;
d) levar ao conhecimento da Diretoria todos os
fatos e ocorrências dignas de nota.

r
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Art. 70.° — Os suplentes poderão ser convo¬
cados:
I — para substituir os Diretores nas suas ausên
cias ou impedimentos;
II — para cooperar com a Diretoria na adminis
tração da Sociedade.
CAPÍTULO

XIII

Da COTTZzssão Fiscal
Art. 71.° — A Comissão Fiscal será composta
de três membros efetivos e três suplentes, eleitos
em Assembléia Geral por um período de dois anos,
podendo ser reeleitos duas vêzes.
Aos membros da Comissão Fiscal
§ único
é-lhes vedado o direito de compor a Mesa da Assem
bléia Geral e de exercer cargos de Diretoria.
Art. 72.° — A Comissão Fiscal reunir-se-á:
I
ORDINARIAMENTE: Para os fins previs¬
tos no Art. 73;
II — EXTRAORDINARIAMENTE: Sempre que
fôr necessário, nos termos dêste Estatuto.
Art. 73.° — Compete à Comissão Fiscal:
I — verificar as contas apresentadas pela Di
retoria, bem como toda a contabilidade
social;
II — apresentar parecer sôbre a administração,
apreciando a situação econômica da Socie
dade e o relatório da Diretoria;
III — propor à Diretoria as medidas que a seu

1
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critério sejam de utilidade à bôa adminis
tração da Sociedade.
Art. 74.° — A Comissão Fiscal responderá com
a Diretoria, sempre que emitindo parecer favorável
à aprovação das contas sociais, se evidencie qualquer
fato que oor êrro ou fraude represente prejuízo
para a Sociedade.
CAPÍTULO

XIV

Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 75.°
O exercício social começa em 1 de
janeiro e termina em 31 de dezembro do mesmo ano.
§ Único — Até à posse dos novos eleitos, os
membros da Diretoria continuarão exercendo as
suas funções, a fim de que não se interrompa a
administração da Sociedade.
Art. 76.° — A Sociedade receberá pensionistas,
sócios ou não, ficando a cargo da Diretoria esti
pular 0 custo das diárias, taxas e serviços outros,
que permitam a manutenção de tôdas as atividades
hospitalares.
Art. 77.°
Para encerrar as suas atividades,
venda, permuta ou liquidação da Sociedade, será
convocada uma reunião de Assembléia Geral, a qual
só poderá funcionar com a presença de dois terços
dos associados em pleno gôso de seus direitos.
§ 1.0 — sòmente poderá ser levado a efeito o
fim da convocação se nela votarem favoràvelmente
no mínimo 2/3(dois têrços) dos associados presentes.
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§ 2.0 — No caso de liquidação da Sociedade,
0 seu Patrimônio será obrigatoriamente entregue
a uma instituição Beneficente à escolha da Assem
bléia Geral. ^
Art. 78.0 _
disposições do presente Estatuto
serão completadas pelos Regimentos, Regulamentos
internos e Instruções que forem expedidos para
fiel observância das finalidades da Sociedade e consecução de seus objetivos.
Art. 79.0 — Êste Estatuto poderá ser reformado
ou modificado mediante proposta apresentada pela
Diretoria ou por cem associados à Assembléia Geral,
especialmente convocada para este fim, cuja pro
posta especifique as alterações ou reformas neces
sárias.
Art. 80.0
Êste Estatuto depois de aprovado
pela Assembléia Geral, terá o seu extrato publicado
no Diário Oficial do Estado e deverá çer registrado
no Cartório de Títulos e Documentos.
§ l-° — Ficam revogadas as disposições estatutanas anteriores e as regimentais que o contrariem.
§ 2.0 — Entrará_em vigor o presente Estatuto
na data da publicação do seu extrato no Diário
Oficial.

Publicado no Diário Oficial do Estado
da Bahia de 24 de Julho 1964.

r

Registrado no Cartório de Registro Especial de
Títulos e Documentos, no Livro A-22 do Registro
das Pessoas Jurídicas sob o n.“ 1753.
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