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PORTO

:Joaquim Ba::ilio Cerveira e Sou:;a de Albuquerque e Castro,
Covemador Civil do Districto do Porto.

Atendendo ao que me representou a mesa gerente da
Ve neravel Ordem Terceira de ~ossa Senhora do Carmo,
do Bairro Ocidental, d'esta cidade, e tendo ouvido a Comissão Districtal, aprovo, no uso da faculdade que me confere
o artigo 252 n.• 8. do codigo administrativo de 1896, os novos estatutos porque a referida corporação pretende regerse e que foram elaborados para cumprimento do disposto
nas Leis de 20 de Abril de I9I I e IO de Julho de 1912,
os quaes, tendo sido discutidos e aprovados em reuniões da
referida mesa e do definitorio, realisadas em 16 de Outubro
de 1912, constam de lO capítulos com 70 artigos, e se
.acham escriptos em 20 meias folhas de papel selado da taxa
de I oo reis cada uma, que todas vão devidamente rubricadas pelo Secretario Geral d'este Governo Civil.
Foi pago o emolumento fixo de sSooo reis de que
trata o~ 1. 0 do artigo 2.0 da Lei de 10 de Julho de I9I 2 ,
.a fim de ter o destino indicado no § 2 .• do mesmo artigo.
Dado e passado no Governo Civil do Porto, em I I de
l~everei ro de I 9 I 3.
0

)'oaquim Ba::i/io Cerveira e Sou::a d'A/buquerque e Castro .
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EST.A.TUTOS
0 .\

VEKERAVEL ORDEM TERCEIRA
DE

NOSSA S&RHORA

no

OARMO

DA CIDADE DO PORTO

C.APITULO I
Da natureza da Ordem e seus fins

Artigo 1.0 A antiquissima Veneravel Ordem
Terceira de Nossa Senhora do Carmo, erecta na sua
egreja privativa, é uma instituição de beneficencia,
caridade, assistencia e instrucção, devidamente constituída e com individualidade juridica em todo o
Paiz. Teve sempre a sua séde n'esta Cidade. Continua a subsistir com os mesmos fins, reformando os
seus Estatutos em confor midade das leis vigentes,
pela f6rma seguinte :
Art. 2. 0 Os fins d'esta instituição, fundamentaes da sua creaçào, são :
1.0 Exercer directa e amplamente, tanto quanto
os seus recursos o permittam, a beneficencia para
com os seus Irmãos, principalmente com referencia
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á hospitali saç~.o, - alimentação na extrema pobreza,
impossibilidade de tr abalho ou decrepitude,- assistencia medica no hospital da Ordem e instrncção;
2.0 Dar integral cumprimento ás disposições
testamentarias dos seus bemfeitores, tanto quanto o
permittam as disposições legaes vigentes ou as que
de futuro fôrem pr omulgadas;
3.0 Sustentar o Culto nos p recisos termos do
esta tu ido no artigo 38. • do Decreto com força de lei
de 20 de abril de 1911.
~ unico. Para os fins indicados n'este artigo, é
a Ordem obrigada a manter o seu Hospital e Asylo
para entrevados e decrepitos, a Sôpa economica, o
Instituto escolar, a E g reja e o Cemiterio actuaes,
ampliando-os e melhorando-os sempre que o seu estado financeiro o p ermitta.
Art. 3. 0 As festividades, lausperenes, anniversarios e missas q ue até aqui eram celebradas, serão
limitadas tanto quanto possível, não deixando, comtudo, de serem cumpridas as impostas pelos legados
que as instituíram, mas tão sómente dentro dos limites a que se r eferem os artigos 15 7. 0 a 160. 0 da lei
de 20 d'abril de 1911 , e as que em snffragio das almas dos Irmãos e bemfeitores d'e ta 01·dem estej am
determinadas no respectivo Regulamento interno.
unico. Reverterá em beneficio da Ordem,
para auxilio das de pezas de beneficencia e instruoção, a terça parte da quantia que a )Ie:ta Administrativa, quaesquer Irmãos ou de,·ótos, a expensa
suas, queir am despender com qu aesquer actos do
C ulto a celebrar na egreja priYativa da mesma Ordem .

CAPITULO II

•

Da admissão, deveres e direitos dos Irmãos

Art. 4 . 0 Podem ser Irmãos d'esta Venemvel
Ordem Terceira de N ossa S enltora do Ca1'1Tto, indivíduos de .ambos os sexos, desde que satisfaçam as
seguintes condições:
1. 0 T er bom comportamento moral e civil:
~. 0 Verific:l.r-se, em face de inspecção ru~dica
r ealisada por qualquet· dos clinicos do hospital d'esta
Ordem, qne não soffre de molestia considerada. co ntagiosa ou incuravel;
3.0 Não ter sido expulso de qualquer instituição
congenet·e ou de q ua.lquet· associação de Soccorro
~futuo , por motivos contr<l.rios ás disposições d'estes
Estatutos;
4. 8 Apresentar certidão de edade, em forma legal, para, em face d'e!la, lhe ser arbitrada a j oia
que tem a pagar, de ha.t·monia. com o R eO'ulamento
.
d'esta rdem ;
o
mterno
0
5. Ser proposto por um Irmi'io no gôzo de todos os seus direitos;
6. 0 Provar q ~H! depositou na, The:\ouraria d'esta
Ordem a importan<.; ia da j oia. re:ipectiva, conforme o
esta tu ido no n. 0 4 .0 cl'este artigo;
7. 0 Declara r se pretende ser admi ttido para. a
elas e de beneficente ou de beneficiado: nos termos do
artig-o 6.o.
; 1.0 O Caud id;üo menor, não poderá ser
~dmittido sem apresentar licença. de seus paes ou
tutores, ou documento compron\tiYo de se achar
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imancipado; e as mulheres casadas não poderão
egualmente ser admittidas sem autorisação dos seus
maridos, salvo estando separadas por sentença judi~ial , ou por di ut urnidade excedente a quatro annos.
2. 0 A admit'sào ou r ejeiçfu> dos Candidatos
a Irmãos, será sempre feita em Sessão de 1\Ieza, por
meio de votação em escrutínio secreto, não podendo
a Meza fazer recahi r votação sobre uma proposta de
Candidato que já tenha sido rej ei tado.
§ 3." Da rejeição póde o proponente r ecorrer
para a .Assemblêa Geral dos lrm:\os.
Art. 5.0 São considentdos, para todos os effeitos legaes, Irmãos d'esta Ordem, todos Oli indivíduos de um e outro sexo, inscriptos no r espectivo livro de Irm ãos, {t data da approvação d'estes Estatutos, e todos aquelles qne no futuro sejam admittidos nos termos do artigo autecedcnte, gozando uns
e outros de todos os di reitos que lhe são conferidos
pelos presentes Estatuto:> e em harmonia com elles.
Art. G.• IlaHrá duas eategorias de Irmãos, denominadas: -Irmãos ben~ficentes e lrmàos beneficiados - e só aos inset·iptos na primeira, pertence o dir eito de gerirem os negocios da Ordem.
0
~ 1.
Serão considerados l rnuws benefic entes, todos os inscriptos confo rnv~ o artigo 5 . 0 ~ que não tenha m gozado beneficio algum da Ordem e que no
prazo de trinta dias contados da data da appr ovação d'estes Estatutos declara rem que pretendem ser em inscriptos n<t p rimeit'a. catego ria; e Irmàos beneficiados, todos os demais inscriptos.
~ 2.• Aos irmãos beneficentes , fica salvo o direito de, em qualquer época, passarem á. classe de
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Irmãos beneficiados, quando assim o reqm.: imm á
)!eza; mas, quando mudem de situação, ficam l!Ubstituidas as regalias cspeciaes que lhes conferem
estes Estatutos. pelos beneficios a que, pot· este diploma, ficam com direito, confonne o artigo 8.0,
Art. 7. 0 Os Irmãos beneficenle:i do sexo masculino, depois da approvação dos presentes Estat utos,
teem di reito:
1." A fazer parte da Assemblêa Geral. a tomar
parte nas discussões e a votat· e set·em votados para
os cargos e commissões da Ordem;
2.0 .A pedir a cotwocaçào da Assemblêa Ger al, nos termos da alínea. b) do artigo 13.0 d'estes
Estatut(ls;
3.0 Examinar os livros, contas e mais documentos das Gerencias e os r espectivos Orçamentos
or dinarios e supplemeutares, quando estejam em reclamação;
4.• A que lhe sejam passadas as ce rtidõe~ que
requererem sobre assnmptos refer entes á ad minist ração da Ordem, pagando para. o cofre r espectivo
os emolumentos que forem devidos, co nsoante a
competente tabella superiormente approvada;
5.0 A protestar contra qualquer resol ução ou
acto da Meza, contrarios aos presentes Estatutos, á
lei ~O d'abril de 1 ~ 11, a. quaesqner outras disposições legaes e ainda ao Regulamento interno d~t Ordem, nos termos do j á citado a rtigo 13. 0 , alínea b) ;
6.0 A' consulta medica na acceitação do Hospital da Ordem;
7. 0 A trez missas por sua alma, após o seu fallecimen to, e a sep ultura no Cemiterio privativo da
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Ordem, mediante o pagamento da taxa devida , conform e a respectiva ta belln ;
8. 0 A todos os su ffragios que se resarem na
Egreja privativa, incluindo n.s commemorações funebres em 2 de Novembro ou outro dia d e cada n.nno;
§ unico. O disposto nos numeros 6. 0 , 7. 0 e 8. 0
d'este artigo, é extensivo, nos termos do mesmo a rtigo, aos Irmãos beneficen te:; do sexo feminino, qu e
t a mbem ficam com o direito de se utilisarem da sala
das parturientes, qu ando d'ella necessitem.
Art. 8. 0 Os Irmãos beneficiados ou de segunda
classe, quando não nsufruam r endim ento de qualquer natureza superior a r s. 3003000 ou nã.o pag uem contribuição superior a r s. 30~000, logo que
sejam passados trez mezes contados da data da. sua
admi ssão, teern direito:
1.0 A' consn lta medic.a n a acceitação do Hospital da Ordem ;
2.0 Ao tratam ento gratuito, nas suas doenças,
no H ospital da Ordem, quando os clínicos d'esta
assim o julg uem necessario;
· 3.0 Aos medicamentos qu e n ecessitarem e que
lhes forem receitados pelos r eferidos clinicos, podendo
l evá-los para casa os que apenas for em á consulta e
que alli se tratem;
4. 0 A banhos de mar. frios ou quentes, quando
lh es forem prescriptos pelos clínicos da Ordem ou
p or ell es confirmados em r eceita s d'out!'O clini co
(preço dos banhos e 100 r s. para can o); e ao
subsidio de 63000 rs. para b ctnhos de Caldas, nas
mesmas condições.
§ unico. Este subsidio poderá ser concedido

durante trez annos seguido:-:, mas não se r epetirá ao
mesmo Irmão senã.o decorridos cinco annos depois
do ultimo concedido.
5.0 A' conducção em maca ou cadeirinha, de
seus domicílios para o Hospital da Ü1·dem ou viceversa;
6. 0 Ao internato vitalício no Hospital ou Asylo
da Ordem, haven do vagas, quando entrevados, cegos ou decrepitos ;
7. 0 A frequentar a Sôpa Economica que diariamente é distribuída pela Ordem, quando haja vaga;
8.0 A concorrer a todas as esmolas pecuniarias,
bodos e vestuarios que a Ordem distribua, quer em
cumprim ent o de legados, quer por effeito de esmolas que sejam entregu e~ {L Meza para esse fim ;
9. 0 A frequentar g ratuita.mente, bem como seus
filh os menores de ambos os sexos, n a ed ade escolar,
todas as disciplinas profe.ssadas nas aulas da Ord em;
10.0 A trez missas por sua alma , caixão, mortalha, r egisto d'obito, r esponso, conducçito ao Cemitet·io e sepultura por cinco a nnos no cemiterio privativo da Ordern l·
11.0 A t odos os suffrag ios qn e se rezarem na
Egr eja, incluindo as commemoraçoes funebres em 2
de Non:mb;:o ou outro dia de cada armo;
12.0 A serem soccorridos dom iciliariam ente, na
sua pobreza, quando estejam nos casos de o serem e
haja fnudo especial para ef:sC cffeito;
13. 0 A' utilisaçào da sala das parturientes
quando necessa ria ;
§ unico. A todos os Irmãos beneficiados do
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sexo masculino, qu er estejam ou não ao abrigo do
artigo a que este parag rapho diz r espeito, é reconhecido tambem o direito:
1.0 De fazer parte das Assemblêas Geraes em
que se tr·ntm· da. cleiçiio d os cargos da. Ordem, conform e o disposto no a rtigo 18.0 , mas s6mente p a ra
o effci to da respecti ,-a Yotação;
2.0 D e exam inae os li vros, contas e mais d ocum entos das G erencias e os r esper.tivos Orçamentos
Ordinarios e sttppl ementares, quando es tejam e m
r ecla mação ;
3. 0 De obter que lhes sejam pa ssad as as certidões que r equ er erem , sobre assumptos eeferentes á
Administeaçito da Ordem, pagando, para o r espectivo cofre, os emolumentos que foee m deYidos, seg undo a compet ente tabella s up eriormente approvada;
4 .0 A protesta r·, por esc ripto, contJ·a qnal qn er
r esol ução ott a cto da )feza, contrarias a o~ presentes
Estatutos, {t lei d e 20 d'abril d e 19 11 ou ús d emai:3
d i ~ posi ções lega es c ainda ao R egulam ento int em o
da Ordem.
Art. 9.0 T od os os Irmitos silo obri ..,o-ados:
1.0 A bem sen·ir a O rdem , p rornoYcnuo o seu
engra ndecim ento e a aceita r o s cargos d'ell a , quando
el eitos e não t enham jtt ·tos m ot i\·os ele esc usa, com
.a maxima so li citud e e zel o;
2. 0 A respeitar e confo rmar-se com as d elib eTaçõcs da. Meza e A~ se m hl êa Geral d e I rmàos :
3 .0 A cumpri1· ns disposiç ões d'estes Estatutos
e as d os R egulament os in tern os da Ord em i
4. 0 A não promo,·er por qualqu er forma o de -

credi to d'esta instituição d e b enefieencia e in strucção;
5 o A pagar além da respectiva joia d eterminada seg undo a classe, a edad e e 8exo do Irmão, no
Regulamento interno a qn e se refere o n .0 4 .0 do a rtigo 4. 0 dos presentes E statutos, 500 r eis pelo diploma d e Irn1 ão, 100 r eis por um exemplar dos Estatutos c 100 reis por um exemplar do R egulam ento
interno;
G.0 A abster-se d e di scutir d en tr o da Ordem on
suas d ependencias, assump tos estranhos aos fins da
m esma.
CAPIT ULO III

Penalidades
Art. 10. 0 Será suspenso d e tod os os seus dir eitos, pelo tem po d e seis a do ze mezes, segund o as
circnnstancias da fa lta commet tida , o Irm ão que incorrer em qualquer das seguintes infm cções :
1.0 O que prestar infor mações falsas com o fim
de se a proYeitar dos b enefi cios q ue a Ordem dis·
p ensa aos seus Irmfios pobres;
0
2.
O que emp restar o seu dipl om a ou cartão
d e id entid ade a qualqu er p essoa para esta se aproveitm· dos allndidos b enefi cios :
3 o O que na S ecr etar ia ~n qualquer outra d ependencia da Ordem , fize r reclamações contrari as
ás de termin a ~"Õ e s d'cs tes E ta tutos ou d o Reo·ula'
o
n1ento interno 1 proYocanclo tum ultos ou erupregaudo
pala \Tas obscenas on injuriosas ;
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4. 0 O que em Assemblêa Geral se portar menos convenientemente, insistindo na transgressão
d 'estes El'tatutos on do Regulamento interno, depois
d e advertido pela Presid encia;
5. 0 Os qne com perfeito conhecimento de causa,
transgredirem as disposi ções dos re feridos Estatutos ou Regulam ento.
Art. 11.0 Será expuhso, sem direito a r eembolso
da joia qne tiver satisfeito nem ao de reclamar qualquer donativo com que tenha. concorr ido para o
cofre da Ordem, todo o Irmão q ue:
1.0 Deixar de conesponder á presc ripção estabelecida no numero 1.0 do art. 4.0 j
2.° F ôr condemn ado por critne a que, pelo Codigo penal, corresponda pena maior;
3. 0 Deseneaminhar conscientemente quaesquer
quantias ou o bj ecto~ pertencentes á Ordem, isto
scrn prejuízo ~ r esponsabi lidade criminal qnc pelo
facto possa caber-lhe;
4. 0 Prom over reu ni ões não auctori sadas pelos
E tatutos para tratar d'assumptos concernen tes á
Ordem;
5. 0 D iffamar qualq uer membro da 11eza. Administrativa. ou empregado da Ordem, ,-erba.lmente on
por escripto, sob re assumptos da Instituição·
11. 0 Por qualqu er motivo imprevisto a U eza
de con tintt}ll' a ser Irmão da Ordem ;
o e indi•rno
o
J"ul{Tu
7. 0 Sem moti,·o justificado se recusar a exercer
qualquer cargo para que legalmente haja sido eleito,
ainda mesmo q ue a recusa seja por um tempo determinado.
umco. Os Irmão:-\ condemnados nos termos.

do numero 2. 0 do presente artigo, sómen te depois da
sent ença transitar em julgado pódem se•· expulsos ;
e durante
a pri ~ào ou até ao seu j ul oo·;uncuto conser.
varão todos os di reitos qne pelos presentes Estatutos são concedidos HOS outros Irmãos.
Art. 12.0 Os Irmãos in cursos em qualquer dos
numeros dos artigos 10.0 e 11. 0 , só pódem ser expulsos pela Assembl êa Geral. mas a Mez a poder{t susp ender qualqu er Irmão, quando este cesse de satisfazer ás condições de admissão, depois de p reviamente
ouvido;
§ 1.0 Aos Irmãos a que ~:; e r efere o presênte artigo, ser á par ticipada a sua c ulpa para, no praso de
dez dias, apreseutar em a. sua defez:t por escri pto, ou
verba.lmente, em sessão de .\feza, afim d"esta re ·olver
conforme fór de j usti ça; e rla resolu ção d'esta, poder ão os inter essados recorrer par a a Assemblêa Geral ;
§ 2. 0 A expulsão ou s uspensão de qualquer Irmão, será votada em escrutíni o secreto, sendo ne~cssario para a imposição da pena, a maioria absolu ta de votos dos membros p resentes á sessito.

a.

CAPITULO

I,-

Da Assemblêa Geral

Art. 13.0 A A -;-;cmul êa. Geral é a. reuniito dos
Irm ãos do sexo m \scn l111o. mai0 r~~, ~ecr und o a lei
civil, que ha Inais de seis nt ezcs T('nlta:n ; ido admittidos Irmãos da Ordc111 q uc esicj am no plen o uso
2
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dos seus direitos e tenham a faculdade de faz er em
par te da m esma Assemblêa, n os termos e de luu·monia com o estatuiJo Jtos artigos 7. 0 n ° L.0 c 8.0
· unico n .0 1." dos presentes Estatutos. RE.>une em
Assemblêa Oniinaria on Ex t raordinaria:
a) .Em Assembl êa Ordin aria, no primeiro domingo de ju11ho de cada anno, á ho ra qnc fô r indicada, se houYc r compar eciJo ~L maioria absoluta dos
Irmãos r cferiJos n'es te artigo, ou no dom ingo seguin te com qualqu e r uumer o de Irm ãos quando n o
ante r ior se não tc11ha r eunido a mai ori a. afim de
proceder á e leição, por e:;crurinio ~ cc rc t o, das J[ezas
Admi11istra.tint e da Âsscmbl ên. Geral e do D efinitorio;
b) Em Asscm blêa extra ordi naria, qnando a
)leza Administ r a ri,·a o jnl::;·ue ncce"::;ari o o u ;t sna
conY oca~·ào seja soli c itada a o Presidente da As emblêa Geral p ela maioria do Dclinitorio. on r ecpterida
p or tri11ta lrmã.os nas condiçu_cs do p!·e ·ente: ;lrtigo,
declar ando-se na petição. que Jeyerú Rcr p o r todos
assignada. o m otiYo da. r euniiio. {t qual dev cn• conco rrer pelo m cno do is t en:os dos r eque ren tes. sob
p ena d e não se tomar conh ccint ento da peti ç;\o e
do p reju ízo Jo d i r~:-ito a 110 \·a ('Otw ocaçào pant o
mesmo fim: ficando estaru ido que quando no dia
mar cado se não r cuna a maioria de Irmii.os ser á
aprazado n oYo dia. com antecipn çiio nunca in fe rior
a cinco dia:;, funceionan do cnti'io a .:-\ sse mb lêa co m
qualqu er num ero.
~ 1. 0
Para as ses:o:ôcs on.linarins, não é necessa ri~ conYocnçào c unicamente c annuncinr{t. pelo
m enos em rrez do principacs peri Hlicos do Porto, a

l10ra e local da r eu nião, b em como o objecto d'ella,
-com uma antecipação nunca infer ior a cinco dias.
Para as extraordinarias, far-se-ha a convor.ação por
Ylnnunciôs, com antecipação nunca inferior a cinco
<Iins, indicando-:;e o dia, hora e local da. r eunião, b em
"(;OiliO os assumptos qu e tecm de ser tratados na. ses~à o.
~ 2.0
A convocação so licitada pelo D efinitorio
o u a r eq uerim ento de Irmãos, deve ser feita d entro
de oito dias con tados da data da apresentação do
o fficio do D efinitorio on do requerimento dos Irmãos
<to Presidente em que se declara o assumpto objecto qne m otiYa a r euniffo.
Art. 14.° Comp ete á Assemblêa Geral delib erar:
1.0 Sobr e a r eforma. nlteraçiio ou m odi fi cação
.cJ.os Estatuto :
2. 0 Sobre a fixílçito, r eforma ou alter ação do
quadro do pes. oal da Ordem. n os term os legaes :
3.0 S obre a orga ni::w çà.o ou Llotaçào de sen ·iços;
4 .0 Sobre Oi! n eg-ulam ento;; precisos para bom
f unccionamento da O rd em , de ltannonia com as presc ri pções legae ;
5. 0
obre empr estimos :
6. 0 Sob re a alheac;il n o u n.cquisição de fundos
consolidados e a lienação dos ben s immobilin ri os que
.:-1 Ordem n ão precise co nservar para os seus fins caritati ,·os;
7 ." Sobr e a applicaçào em des p ezas correntes
d e legados ou d oações a que os b ernfeitor es n ão t i-
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verem determinado expr essamente uma applicaçã~
especial;
8.0 Sobre a expulsão de Irmãos, n o caso previsto no artigo 12.0 d'estes Estat utos ;
9.0 Sobre transa cções e confissã o ou desistencia de pleitos;
10.'' Sobr e t odos os assumptos de interesse da
O r dem, que não estej am comprehendidos nas attribuições da ) feza Administrativa.
§ 1.° Compete tambem {.. Assemb1 êa G eral pr o-clamar na sua S essão Ordinaria a nnual, as Irmãs prot ectoras para as differentes secções em que se dividem o~ fins d'esta instituição, seguu do fôr estabelecido n o resp ectivo R egulameut(• int erno.
~ 2. 0
As deli berações da A~sembl êa ( ; cral , ser ão tomadas pela maioria. dos Irmãos presentes, deYendo ser em escrutiuio secreto, toda· aquellas q ueen vol verem merito ou demcr ito de qu alq uer p essoa.
Art. 15.0 A Meza da Assemblêa Geral, comp ôr-se-ha de um Presidente, um p rimeiro e um seg undo secr etarios.
~ 1.0
~a ausencia ou impedimen to do Presidente, substituil-o-ha o primeiro S ecretario e, n a
falta d'cste, o segundo, e na falta de amuos. o Mais
velho dos Irmãos p resentes que tenha exercido qualna O rdem, p referindo- se em egualdade
q uer cara-o
b
•
de circunstancias, o q ue n 'ella esteja fil iado ha nuu s.
t em po.
~ 2. 0
Xa. falta ou imp edimento de q ualq uer dos.
secret;l r ios, sub::.tituil-o-h<t o mais velho dos Irmãos
presentes que tenhtl. exer cido na Ordem qualquet'
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<:arg o, preferindo-se sempre, em egualdade de c ircunstan cias, o que ha ma.i::~ t empo seja. 1rmão.
§ 3 .0 Quando scjll absol utamente impossível
Qr ba-anisar a ;\feza da Assemblêa G eral, em harmonia com o disposto n os §§ ant_e riores. cumpr e á As~embl Ga resolver o modo da sua formação.
§ 4. 0 Q uando a Assemb lêa G eral reuna. pa~a
-eleiç~lo, a Meza. r espectiva será fo t·mat.la. por mms
dois escrutinadores, pro po~tos pelo Presidente e approv ados pela maioria dos Irmãos presentes.
Art. 16.° Compete ao Presidente d a Assemblêa
Ger al:
1.0 A con vocação das r euniões, nas quacs exporá com precisão e clareza os a ssnmpto que hajam de ser re ~o l vidos;
2.0 Di rig ir os trabalhos da Assembl êa e fazer
-sust enta r a bôa ot·dem d'ella ;
3.0 ~ncena r ou su~p ende t· a Sessão, quando a
AssE:mbl êa. se torne tumultu osa;
4.
Assig-nar com os r estantes membros da
Meza, as Actas e demais documentos que exig irem a
s ua assig natura .
A r t. 1 7.0 Incumbe aos secretarios desempenhar
escr upulosamente os ser viços que lhes fô rem confiad os, esr reYer ou sómente s ubscrever e a ssignar a s
Actas e demais documentos que sejam mandados
elaborar · pela Presidcn cia. e que exijam a::~ ::~ uas ass ig nntu ras.
0
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CAP ITU LO V
Da eleição para os carg os da Ordem

Art. 18.0 São eleitor es todos os Irmãos do sex(}
masculino sui-juris que se achem legalmen te inscriptos no r egisto rel"pec.tivo.
Art. I n.o São elegív eis para os cargos da Assembl êa Geral ou da Meza Adm ini stratin1, os Irm ãos beneficentes, sem distincção da epoca. da. a dmissão; e para definidores os ln nàos r eferidos no a rt igo 43.0 •
R 1.° Kão pódem ser eleitos:
l.o Os ministros de qu al qu er relig ião ·
'> o Os privados legalmente da Administraçã(}
dos seus bens;
3.0 Os que tenh am soffrido alg umas das penas.
ma iores co minadas nas leis penaes;
4.0 Os J e,·edores á. Orclem fl seus fiado r es;
5. 0 Os que t enham q uaesq uer con tractos on
pleitos com a corporH çào, não se comprehendend(}
n'aquelles os de emphy teuse, sul>-cm phyteuse ou.
censo, quan do se mostrem satisfeitos os r espec tivos.
enca rgos;
6.0 Os que pelo menos, não saibam lêr, escrever e contar ;
7 ." Os ascendentes e descendentes d'aquclles a.
r espeito dos quaes se der·em as incompatibili dades
desig nadas nos nnmeros 4. 0 e 5.0 d'e te artigo ;
8. 0 Os empregados pagos pelo cofre da O rdem.
· 2.0 Tamuem não podem simultaneamente set'
eleitos os ascendentes ou descen dentes, os irmãos e
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os socios de firma comruercial rea~ istrada no T ri.bun al respectivo; mas se o forem, terá preferencta o
mais votado e, em egualdade de votaç-ão, o mais antigo na Ordem.
Art. 20. 0 Q uando alg um Irmão fôr eleito para
a Meza. e Definitorio, prevalecerá a eleição pa ra. )fezano.
Art. 2 1.0 A 1\Iez:t eleito ral ser á. constituída pela
:M:eza ela. AsRemblêa. Gemi e por· doi;.; esC\rntinadores
propostos pelo Presidente e app rovados pela mesma
Assemblêa., confo rme o disposto no : -!.0 do a rtigo

15. 0 •
~

nnico. ~a by pothese da. não appro,·ação dos
p r opo tos, pela maiori a dos Irmãos pr esen tes, obserYa t·-se-ha. o disposto pa ra a cnnRtituição das )fezas
d as eleições dvs Cor pos AdministratiYos.
Art. 22 .0 A eleição dns )[ezns da d f'Semblêa
Ger al e Administ rati va e uo D etiuito rio, far-se-ha
110 mesmo a.cto, em li 8ta~ separadas; de,·endo n list a
para ;\ )fe:.::a. da A..ssemhlêa. G .;ra.l ccmter t rez nomes, a lista pnrn. a )fez L Admin istrcLtiva q uinze nom es pam effecti vos e outr os tan tos para. snl>stitutos,
e n lista pa ra. o Definit <>-rio sete nom es para effect ivos c outroR tantos para snpplentes.
~ 1.0 ~n. parte intem a das lista.s e no a lto de
e11as. irá clesio-nado
o nome de Me=n. da A ssemblêa
o
Geml-Jl e=a Administrativa- e Definitorio, devendo os Ir-m~os desig nados pam s u bstitntos on s upplentes serem inscriptos depois dos effectivos e separ ados d'elles pela, indicação de sub titutos ou sttp-

.,

p !entes.
.-\rt. 23 .0

H a ver á sob re a meza trez u rnas co m
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disticos que indiquem a eleição do Corpo para que
c:ada uma é destinacla .
Art. 24. 0 O exercício das funcçõrs de membros
da Assemblêa Geral: de )lezarios e D efinidores é de
u m anuo, não cessando, porém, esse exercício antes
da posse dos uovamente eleitos para os refer idos
cargos.
Ar t. 25. 0 E' permittida a reeleiçito, mas a immediata poderá ser vir de fundamento para a escusa
do cargo.
Art. 26. 0 A eleição a qne se proceder extraordinariamente, nio evita. que ella se r epita na. época
da eleição ordinaria.
Art. 27. 0 Os logares da ~Ieza Administrativa,
que, em razão de escusa, recu~a ou incompa tibilidade dos eleitos, vagarem immediatamente á eleição,
serão prehenchidos pelos substitutos, pela ordem da
sua votação; quando o numero de vot<,.s seja egual,
terá prcferencia o substituto mais antigo como Irmão, e dando-se a mesma antiguidade, preferirá o
mais velho.
§ 1.0 Quando algum Mezario se ausente on impossibilite por mais de trinta d i a~, será c.hamado o
substituto na ordem indicada; e quamlo Re ache impedido nm terço dos vogaes d'\ l\Ieza Administrativa, serão logo con,·ocados em egual numero, os snbstitutos para vi rem sen·ir os ca.rgos da. mesma l\leza, e ahi l!e conservar~o até que voltem os ctfectivos
ao exercício das suas funcçõ es.
· 2.0 Os cargos de Prvvedur, Vice-Provedor,
Secreta7~io, Vice- Secretmio e Thesonrei1·o, nunca serão desempenhados por substitutos em quanto hou-

ver vo~aes effectivos, sendo chamados estes para
exerce-r ta.es cargos e outros tantos substitutos para
serv irem como )fezarios.
.,_ 3." Se no decorrer do anno se der, por qualquer motivo, a vagatura da maioria dos vogaes da
l\feza Admin ist rativa ou Definitorio, pJ"()cedet·-se-ha
{l eleição de todo o corpo em que se veri ficar essa
h ypothese.
Ar t. 28. 0 As par ticularidades do processo eleitoral aqui não mencionadas. serão reguladas, na
parte applicavel, p elos preceitos da lei respeitante á
eleição dos Corpos Administrativos; mas depois de
votar em todos os eleitores presentes, haverá apenas
meia hora de espera para ainda votarem os que fô·
1·e m chegando.

r
CAPITULO VI
Da Meza Administrativa , suas attrlbuições
e obrigações

Art. 29. 0 A Direcção c A<lmini!\tração da Venero.~. vel Ordem T erceira de Nossa Senhora do Carmo
<lo Po rto, sení. confiada a uma )feza Admin istrativa
com posta de P ,·ovedor, Vice- Provedm', Secreta1·io,
Vice-Seo·etario, Thesoureiro e dez Mezarios ou Vogaes.
~ 1.0 Junto da r efe rida Meza, nos tennos e de
harmonia com o estatuído no capitulo VII d'estes
Estatutos, fnnccionará o Corpo Consultivo denominado Difznitorio, constituído pela forma indicada no
mesmo eapitulo.
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~ 2." A l\feza Administrativa terá como auxiliares no desempenho das suas funcçôes, e principalmente no que diz re~peito {L lnstrucção, beneficenci <~ e culto, as Irmiis Protectoras a que se refer eo § 1.0 do artigo 1-!.0 d'estes Estatutos.
Art. 30.0 A ~Ieza. Adminis tra.tin~ tomará posse
no dia primeiro de Julho e, seguidamente, depois de
verificados o inventario e balanço dos haver es da.
Ordem, sob a Presidencia do mais velho, servindo.
de Secretari o o mais novo proceder á entre si á eleição do Provedor, Vice-Provedor, Secretario, ViceSecretario e Theso ureiro.
~ unico.
Cons tituiu ;~ a l\[cza, distrihuir{t entre
si, ~omo julgar mais conveniente, os encargos dos.
differentes serviços.
Art. 31. 0 A Meza fun ccionar á. ordinariamente
uma. vez por mez, no dia c hora qu e em sessão se
determinar· e extraordinariamen te, quando o Provedor julga r necessaria a sua. reu nião ou quando
esta lhe fór requerida por trez Definidores ou pot~
trez )fezarios.
~ unico. Se na renniào convocada. a. pedido dos
Definidores ou Mezarios, nos termos d'este artig·o~
não comparece r a maioria elos signa.ta.rios do requ erimento, jnlgar-se-ha a !'ua ausencia como desistencia do requerido e a reunião nno se effectuará.
.Art. 3 2. 0 As d eliberações da ~I eza, serno tom adas pela maioria ào~ membros d'ella, em votação.
nominal ou por escrutínio secreto, se assim se r esol \'er.
. § 1.0 Serno, porém, sempre p or escrutínio secreto as votações sobr e a admissão de Irm nos e as.
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que envolverem apreciaçito do merito ou d .:1nerito
d 'alguem.
0
~ 2.
No caso de empate m1s votaçõe:-; nominaes, ter{\ voto de qnalid<Lde o Pro,·edor. ~as que
se fizerem por eserutinio secrt-to, Hcrá addiada a resolução para a Sessão seg-uinte; e repetindo-se o
empate, será com·ocn.do o Definitorio para. 11a sua
totalidade, ou pelo menos na. sua maioria, tomar
parte na votação juntamente com a. )feza; e, se ainda assim continuar o empate, sercí a sorte quem resoh·erá o assumpto.
Art. 33.0 De tudo qu e orcorrer nas Seí>:-;Ões se
lavrará. Acta em livro especial numerado e pt la auctorida.de competente rubricado e com termo de
abertura e t!ncerramento por e11a assignado.
§ 1. 0 As Actas das Sessõe8 poderào ser escriptas por al g um do~ empregados da secretaria, mas
sempre sob a di rec<;>ào do r especti vo seCI·etario, que,
subscre,·cndo-as, as assi gna.r{~ j untamente co m os
vogaes da )feza: presentes á Sessão.
R 2. 0 Sempre que a ~Iezt~. julgue necessario, pod erá. chamar qualqut:r· dos emprega.dos da ~ecretn.r·ia
pa ra tomar os apontamentos necess;u·io!l, afim de elle
mesmo r ed igir a Acta, sob a inspccção do secretario,
e bem assim dat· as informações que lhe fôrem pedidas.
Art. 34." Qualquer vog;d on )lezat·io, não se
conformando com algum'' deliberaçito tomacla em
votação nomina l, pôde a:ssignar vencido e referir-se
na Acta ao facto de ap resentar, q uerenclo, por escripto, para serem archivados, os fundamentos do seu
voto.
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§ unico, A faculdade concedida na segunda.
parte d'este artigo, cessa, não sendo usada até á
Sessão Ordinaria seguinte.
Art. 35. 0 Na inspecção d e cada um dos estabel ecimentos ou sen·iços, corn excepçào dos da secretaria, cuja superintendcncia. competi rú sempre
ao Provedor e Secretario, fun ccionará um )fezario
que fôr escolhido, nos termos do § unico do artigo
30.
§ 1.0 A cada um dos referidos inspectores, no
estabelecimento ou no serviço a seu cargo, cumpre
observar e fazer cumpri r não só os respectivos R eg ulamentos, devidamente approvados, mas tambem
as deliberações to madas pela Meza a seu respeito; e
dar con hecimento {L )feza do estado cl'esse estabelecimento ou serviço bem como participar immediatamente as providencias que, por serem urgentes,
houve de tomar, ou julgou necessarias
§ 2. 0 A nomeação dos in s pe~t? res r efe.rido.s,
não isentandc a Meza de responsabilidade sohdana
na Administração, não inhibe por isso a fiscalisação
da :Meza na Gerencia do Pelouro, nem obsta a qu e
qualquc •· )fezario possa propôr o que julgar conveniente {t administração cl'esse Peloúr o.
Art. 36. 0 A' :\leza com pete:
1.0 Regular a a rrecadaçào de todos os capitaes,
fundos, bens e ren dim entos da Ordem, e dar-lh e8 a
d evida applicação e c·mprego;
2. 0 Admittir irmc'ios;
3.0 Discutir e app rovar os respectivos or çamentos da receita e despeza;

4.0 Organisar o r elatorio e contas a que se refere o artigo 3R. 0 e seu § u11ico;
5.0 Praticar e promon:r com o m~ior zelo, todo!' os actos conducentes aos fins da Ordem, indicados no~ presentes Estatutos e de harmonia com
elles ;
6.0 Velar pela manutenção dos diteitos e regalias da Ordem c sobret udo pela sua autonomia;
7. 0 Dar cumprimento, nos termos dn lei, a todos os legados e obrigações a que a Ordem est~ja
sujeita;
8. 0 Deliberar í"Obre a acceitaçào dos donativos
e legados eom que a Ordem seja contemplada,
obsen·audo as leis vigentes :
9. 0 P romover, nos termos da. lei, a desanwrtisaçào dos bens immobiliari os adquiridos por titulo
g ra tui to;
10. 0 Submeter a r egisto, nas r espectivas Conservatoria!', os titu los a elle sujeitos;
11.0 Deliberãr so bre pl eitos a intenta.r ou defender;
12.° Fazer entrega. ás novas U ezas eleitas, de
todos os h averes da Ordem, lavrando-se Acta circunstanciada. que será assignada pelos m embros da
Meza cessante e pelos rln recentemente eleita;
13. 0 Rever e legalisar annualmenre, com a sua
a ·signatnrn, o Im·entari o g eral de todos os bens da
Ordem. <:iam de qne natureza forem;
14.0 D eliberar sobre arrendamentos e suas condiçõe:-;, no termos legaes;
15." Deliberar sobr e a nomeaçilo, a r·moestaçã.o,

0

•
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r epreh ensào, s uspensão e d emissão d os emprega dos
d a O r dem , n os t erm os l egaes;
1 G. 0 D elibera r sobr e contractos pam a execu ção d'obrns, ser viços e fornecimentos d e interesse
d a Ordem ;
1 7. 0 Pro Yê r, em g-eral, a tu do qu an to fôr condu cen te p a ra o en g 1·an deciment o da O rdem .
Ar t.. 3 7. 0 A' .l\Iez:\ incu mb'3 t a mbem a obr igação de or g anisar par a os d iffe rentes sen ·iços e estab elecimentos, r egula men tos especiaes, em t udo subordinn.dos aos p receitos d 'estes E sta tu tos, e sujeitos
á consul ta do Defin itor io e á a pprovação, n ão só da
Assemblêa Geral, mas ta.mbem da competente E st ação tutelar.
~ u n ico. Os r egulamentos, qne de qualquer
m odo con trariem ~•s d i ·posiçõ es d'estes Estatutos e
as leis gentes d o Paiz, são in exeq ni\·eis; e as ~fezas
·f!liC lhes der em cn mp rimen to ficam sujeitas á resp onsabilidade d"esse seu acto .
An. 38. 0 E' enca rgo da ){eza apresenta r :L Assemblêa Geral, no mez d e setembro de cada anno,
um r ela.tori o cl;~ gerencia itnm ediatam en te anteri o r,
o q ua l ser á p r e\·iamente di ·tribn ido a tod n. os Irm ãos que o r eclamarem.
~ uni co . As contas d it g erencia. a p r estar ann uahn cn te ao ÜtJnsclho • u perior d e Admini ' tração
Financeira do Est<ldo ante' de etwiadas úqn el le
'l 'r ibun al, serão pre:>entcs a o D efinitorio atim de as
examinar e so bre clla:' dar o seu parecer que, p or
copia, fará parte do p ro ces'o d a:; m esmas co ntas:
estarão pat entes a os Irm ão dura nte o ito dias, nos
termos legaes.

Art. 39.() E' inteira mente prohibido aos vogaes
d as )fezas da Assemblêa Ger al e Ad ministra ti va e
do Definito ri o ter p arte ou toma r inter esse em qna l<)U er contracto q ue seja estipulado so b a Admi nist ração e durante as f uncções de qualquer dos r eferidos Corp o!'\.
u nico. Os con tractos feitos em contravenção
(lo d i5'posto n 'es te artigo, Hão ob ri gam a O r dem ao
.seu cump r imento e obseJTanc.ia.
A rt. -!0.0 P dos neto:; ind ividnaes e collecti,·os,
-cab e ao Meza.r io ou D efi n ido r q ue os p rnti car ou
appr ovar, a responsab ili dade de man datario, em
confo r midade das r egr as d e di reito commun 1.
A r t. J l .'> O P rovedo r ser êÍ. substituído nos seus
·impedimentos, p elo Vice-Provedor, e successivaInento pelo S ecreta r io e \Ti ce- S ecre tario, c no impedi men to de t odos a ~I eza escolb e1·:t nqu ell e dos seus
m eru b ros qu e d eve pres idir- lhe. O Secreta r io é s ub s tituído nos seu:s imp edim enros pelo Vi ce-S ecretario
e n a falta d'este, po r aqu elle vogal qu e fô r i nd ieado
p elo P r o ,·cào J· ou quem as ~uns y czes fiz er. O The.sourcii'O é snbstituido, p or escolha da :\leza entre os
se us m cm bros.
Art. -1:2.u As obriga ções impostas ao P rovedor,
• ccrctari o e Th esonr eiro . ni\ o os izenta. de q naesqner
o u tros ser viços qne n os te rm os d o artigo 30.0 ~
unico, l hes sejam distribuídos : t od:wia nnnca lhes
p ode rá ser exigida a i nspecçào o u d irecçito de qual quer e:stab elcc im ento da O r d em.
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CAPITULO VII
Do Deflnitorlo e suas attrlbuições

Art. 43.0 O Definitorio é con tituido por sete
antigos Mezarios effectivos ou honor:trios eleitos pela
fórma e nos termos prescriptos no Capitul o V.
~ 1.° Consideram -se Meznrios pam todos os
effeito · os Irmãos que tenham feito parte da junta
ou Dcfinitorio.
2." As vagas que occorrer em no D efinitorio
serão preenchidas por Irmilos de categoria egual á
d'aqu elle que der a vaga, ou de categoria imm cdiata,
não havendo algnm n'esses termos, preferindo-se
sempre os do
anno mais proximo e em errualdade
de
.
o
votos, o m:us velho.
Art. -!4." As attribuições do Definitorio são consultivas.
Art. 45. 0 Reune- e con-Juntamente
com a )feza
.
sob a presideneia do Pt·o,·edor, c emitte a sua opiniiío sobre todos os negoc.:ios c:m qu e fór con ·ultado
p ela :\Ieza e n'a quelles em que por <'Ste Esta tutos
t em de ser ou \'id o.
Art. 46.0 E ' obrign toria a consulta do Defini torio:
1 ú Sobre os r egul amentos organisados pela
)Ieza;
2. 0 Sobre o emprego de capit<~ es :
3 ° Sobr e a dotação do pe:soal dos scniços de
in terei: e ela \)ruem;
4.0 S obre o lt:\-antamento de emprestimos e
alheação de bens mobilia rio · on immobiliarios ;
~

5.0 Sobre Orçamentos da receita e despeza e
sobre as contas de Gerencia;
6.0 Sobre a acceitação de donativos ou }errados
t)
'
. .
quan do SUJeitos a encargos;
7.0 Sobre pleitos a intentar ou defender·7
8. 0 Sobre contractos de arrendamento, de admissào de particulares e quaesquer outros.
Art. 47 . o As consultas dos Definidores ficarão
exn~adas na Acta da Sessão em que elles se reunirem
conJ unctamente com a Meza.

CAPITULO VIII
Attrlbulções especlaes
Do Provedor

Art. 48. 0 Ao Provedor ou na sua falta ao ViceProvedor, compete :
1.0 Presidir ás Sessões da Meza, dirirrindo as
di!!cussões e regulando a ordem dos trabalh~s;
2. 0 Dar execução {1.8 resoluções da Assemblêa
Geral e da Meza;
3.0 A organisação e apresentação dos Orçamentos e Contas;
4.0 O ordenamento dns despezas em conformidade com os respectivos Orçamentos, superiormente
approvados;
5!' Assignar as guias de r eceita, para esta d<:í.r
en trada no respectivo cofre;
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6. 0 R epresen tar a Ordem em juizo c fóra d'e1le,
nos t ermos lega es;
7.0 A ssignar c fazer expedir toda a correspond encia official ;
8. 0 Supe;·intender em todos os sen ·iços e estabelecimento~ p er tencentes á Or dem, verificando se os
R egulamentos são rig orosamen te cumpridos ;
9. 0 P r ovidenciar de prompto sobre qualquer
occorrencia, dando conta Í:'t Meza na S essão imm ediata dos factos que motiYara m a sua in tervenção
e quaes as pr oYidencias que pôz em pr atica;
10.0 Ordenar a com ·ocaçào da ~Ieza p a ra a s
r euniões extraordina rias;
11.° C ump rir as obr iga<;>ões qne por costumes
a ntigos on p or deliberações da )Jeza lhe per tence r em .

6.° C uadjuYar o Pre::;idente n as suas attribuições, com especialidade na.s consig nadas nos n umcr os .0 e 9. 0 do artigo anterior.

Do Secret ario

Ar t. 49 ." Ao S(:cretar io, ou na sua falta, ao Yice-Secretario. com pete :
1.0 Assistir ús Sessões da l\leza, l er a Acta da
sessão a nteri or e o expediente 1 da ndo t odas a info rmo<;>ões sobre os nsgumptos de que tenh a conhecim ento nfim de hab ili tar a l\leza a deliberar com co'
nhecimento
de cm.1sa.
2. 0 R edig ir e:;creYer ou sómente subscrever e
assio·na r a · \ cta s das :·es ·i)e ;
0
ubscr eYer rodos o a ctc offi ciaes da )Icza:
-! .0
ubscreYer e faz er e:5criptnrar n o lin·os, as
o-ui as de r eceita e as ordens de pngamento ;
~ 5 .0 "\"ig ia r pela boa ordem e regul a ridade de
t odos os trabalhos de , t:cretnria e Ârclti,·o :

3.

Do Thesourelro

Art. 50.0 Ao Thesoureir o incumbe :
1.0 Arrecadar tod a a receita da Ordem, em
fa ce das g uias resp ectivas, p assando o compet ente
recibo;
2.0 Satisfazer todos os pagamentos ord en a dos
por meio de mandados assigna dos pelo Presidente e
l:lllbscriptos p elo Secretario ou, n a falta d 'este, p elos
r e:spectivos substitutos;
3.0 G uar dar sob sua exclusiva r esponsabilidade, no cofre da O rdem ou onde fôr destinado pela
)!eza, todos os valores pertencentes á Ordem, compr ehendendo todas as alfaia s em prata, ouro e j oias;
4 .0 Apresentar em t odas a~ S essões Ordinarias
da :Meza e sempre q ne esta o exija , nm balancete da
r eceita e despe:la. re;tl i ~a das no u ltimo mez ou dur ante o período q ue l he fó r indicad o.
Do s Mezarlo s

Ar t. 5 1.° C umpr e aos ~ [eza ri o , em g er al :
1.0 I ntervir n o r cg-imcn admini tra tiYo da Ord em, assi tin do ás reu niõe~ da ~I ez a e Assembiêa
Geral e tomando p arte nas d iscu~ -ões e Yotações;
2. 0 Dcsempenha1· q ualquer comrnis ào ou encargo de interc se da Ordem para que seja m escol hido p ela )lcza ou Assembl êa Geral ·
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3.° Cumprir e fazer com que sejam cumpridos
os presentes Estatutos e r espectiYos Regulamentos.

CAPITULO IX
Disposições geraes

Art. 52. 0 A Meza co ntinua a usar da sua bandeira e dos seus emblemas.
Art. 53. 0 O anno economico da Ordem começa
no dia primeiro de julho e finda em trinta d e junho.
Art. 54.0 A Veneravel Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo do Porto é indissolu\·el por proposta dos seus membros, sej a a que pretexto fôr.
Art. 55.° Constituem patrimonio da Ordem todos os bens, fundos e estabelecimentos que actualm ente possue, e todos aquelles que adquira por
qualquer m eio permi ttido nas leis j sendo uns e outros obrigados aos encargos com que fôrem onerados ou que legalmente sob re ell es possam recahir.
Art. 56.0 Subentendem-se n'estes Estatutos as
disposições das leis Yigente~ applica,·eis a instituições da natureza d'esta Or dem e em especial as do
decr eto com força de lei de 20 d 'abril de 19 11 , que
fica sendo a princ:ipal lei Ja Orden1; devendo essas
disposições, quer prescri pti va~, quer prohibi ti vas,
observa rem-s e de p1·efer cncia ás d'estes Estatutos,
quando lhes sej am contrarias.
Art. 57. 0 Em tudo o que nã.o contrarie as di sposições d'estes E statutos e das lei$, continu ll r -se-

hão a observar os antigos usos e costumes da
Ordem.
Art. 58.° Continuará a haver o peditorio dentro da Igreja da Ord em. O seu producto, correspondendo á intt!nçã.o dos offerentes, não poderá ter applicação diversa, salvo as disposições contidas no
já referido decreto de 20 d'abril de 1911.
Art. 5~ .0 São considerados para todos o~ effeitos lega es, empregados d'esta Ordem, todos os legalmente nomeados para empregos ou serviços especificados no respectivo Quadro, superionnente
approvado.
Art. 60. 0 A Ordem não repudiará. heranças
nem legad o~, acceitando-os sempre a beneficio de
Inventario, sem licença prévia, não ficando todavia
obrigada a encargos além das forçai! das mesmas heranças ou legados.
Art. 61. 0 )[ediante contractos legalmente celebrados, poderá. a Ordem continuat· a admittir particulares de ambos os sexos, de primeira, segunda e
terceira classe, de harm onia com o Regulamento interno e mediante as quantias estipuladas na tabella
annexa a esse Regulam ~nto .
· § 1.0 As importancias r ecebi das por tal admissão, que em caso alg um poderão ser rf'stituidas, ser ão immediat amcn te inscriptas em Orçamento para
serem applicadas á comp m de títulos da divida publica para augmentar o fundo da Ordem e fazer face
aos enca rgos res ultan tes dos sobreditos contractos
emquanto ell es subsi stirem.
§ 2. 0 Aos partic ulares :-~ ctualm ente existen tes
por virtude de contractos legalmente celebrados, fica
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garantido o cumprimento dr.s clausulas dos mesmos
contrnctos.
Art. 62.0 Os Irmãos beneficentes qne tenham
ex3rciclo devidamente qua.esquer carg-os da Ordem,
quando tenham decahido em estado de pobreza.~ terão o direito de serem admittidos de preferencia nc
Hospital,Asylos ou Recolhimentos d<tUrdem; e tanto
n'aquelle como n 'estes a terem qnf\.rtos particulares
ou Jogares e!'peciaes nas enfermarias.
Art. 63. 0 Os d escenden~...:s, a scendeutcs e viuvas dos Irmãos a que se refere o artig-o precedente,
quando tambem sejam Irmãos da Ordem, terão o
direito de preferencia na ad1uissii.o nos Asylos ou
R ecolhimentos d'e:-;ta Instituiçii.o.
Art.. 64. 0 A Assemblêa Geral, mediante proposta da Meza Administrativa, poderá conceder diplomas de Irmãos benemeritos a individnos de um
ou outro sexo quando os consirl.ere merecedores
d'essa distincçào, on quando tenham prestado relevantes serviços rí Ord em~ on a hajam beneficiado
com donativos importantes . .
Art. 65.0 Será mantida , em quanto convier á
Ord em, a admissão na qualidade de Irmãos agr egados, dos fallecidos de um e outro s exo ~ eujas famílias on herdeiros, pretendam que, mediante o pag amento da taxa fixada, os eadaver es dos mesmos
fallecidos sejam sepultudos no Cemiterio ·da Ordem,
por cinco annos, ou, com con!'entim ento dos respectivos proprietarios, poss:11n d{"r entrada em qualquer jazigo do referido Cemiterio.
Art. 66.0 De harmonia com o disposto n o artigo 2.5. 0 da. L ei de Separação do Estado das Igre-

jas, não poderá esta Instituição, em caso algum, tomar o caracter nem a fórma de qualquer Ordem,
congregação ou casa religiosa regular, nem subordinar-se, coordenar-se ou relacionar-se directa ou indirectamente com algum Instituto d'essa natureza,
onde quer que exista.

CAPITULO X
Disposições transltorlas
Art. 67. 0 Os presentes Estatutos começarão a
vigorar logo que obtenham a preei8a approvação.
Art. 68.0 A actual )Jeza continuará em exer:cicio até á p ósse da eleita, nos termos dos prezentes
Estatutos e cuja eleição deverá realisar-se no pra!'lo
ruaximo de sessenta dias contados da data em que
os mesmos Estatutos sejam executorios.
Art. 6~.° Continuam em vigor, na parte não
alterada por estes Estatutos úu pelas leis vigentes,
todos os R egulamentos actuaes.
Art. 70. 0 As Mezas da Assemblêa Geral eAdministrativa e o D efinitorio eleitos nos termos
n 'este diploma estatuidos, funccionarão pelo tempo
que decorrer até 30 de Junho de 1914.
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Approvados em Sessão da Meza Administrativa
da Venemvel Ordem Terceira de Nossa Senlwra do
Carmo, d' esta cidade, em 16 de Outubro de 191 ~ e
e m Sessão da. Junta ou Definitorio da mesma Or<lem ou seja por mais de dez Irmãos, de harmonia
com o decreto com força de Lei de 21 de Março de
1911, realisada na referida data.
Manoel Camei1·o Alves Pimenta,
Pr·ior.

Antonio J osé Gomes Samagaio,
Sub-Prior.

Antonio da Silva ltfarinho,
Secretario.

Domingos Jfm·tins Fernandes Guimarães,
Thesou re ir·o.

L eopoldo J osé Esteves D ias,
Proc urador gera l.

Dmningos J osé da S ilva,
.Manoel L opes Alves Guimm·ães,
Domingos José Fernandes,
Antonio da Costa F ontes,
Rodrigo Cm·doso Brochado,
J oaquim Ferreim dos S antos .Jfaia,
Alea;andre A mo1'Ím Pinto,
Francisco Alves da Cunha Bmga,
José Dias de Souza,
Definido re:.

/

Arthur d' Azevedo Neves,
Ex-Secretario.

José Augusto de Barros Lima,
Secretari o hono•·ario.

José Ribei1·o de Souza,
Ex-Procurado•· Geral.

Francisco Antonio Gonc;alves
Basto,
>
Arnaldo Lopes Baptista,
Luiz Baptista Nogueira,
Ex-Definidores.

João Ferreira de Figueiredo,
João Pinto Nogueira,
João da Silva Cast1·o,
Manoel Rodrigtws d' Oliveira e Sá,
João de Souza Pinto,
Joaquim da Silva Dias,
Joaquim j}fureira Ferreira,
Augtt.Sto da Silva Castro,
Antonio da Silva Castro,
Definidores honorari o .

