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REGUb f-l mEnTO
DO

Instituto de Cegos do Pôrto
CAPiTULO I

Administração e Direcção
Artigo 1.• -O Instituto de Cegos do P ôrto, fundado
em 30 de Agôsto de 19~;l por .José Cândido Branco
Roririguet:, com o nome de c E--··vla de Cegos do Porto,,
tem por fim recolher. mantPt' e e·ltcar crianças cegas do
sexo masculino, dos 7 aos 14 ano , ministrando-lhes ao
mesmo tempo, nas condições do art. 33.• e seus § §, instrução literária, profissional e artística.
Art. 2. 0 - A administmção e a direcÇl:iO do Instituto
e suas dependências pertencem à Santa Casa da l[isel'icórdia do Pôrto, qne exerce essas fun<,:ões por si e por um
:Mesário-Director seu delegado (art.r• 34.• e 40.• e seus§§
do Compt·omisso) e empregados da sua nomeação.
Art. 3.• - .A.' Santa Casa cumpre proYer a t udo o que
seja neressário para o desetl\-ohimento económico e pedagógico do Instituto, faze n1lo re~p eita r êste Regulamento e
correspondentes instruções regulamentares, e pt'Oíidenciando, segundo o seu prudente arbítri o, sôbre tudo o que
uêle fôr omisso.
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Art. 4. 0 - Ao Jlesário-Director compete, para o bom
desempenho da ~na missão:
1 .•- Herer e reguhtrizar, no comêço do sen exerdcio,
o inYentCtrio geral da mobília e alfai<ts, nos termos do
Regulamento e in:-,tmções regulamentares;
2.•- Yisitar o lustiruto uma yez por semana, pelo
menos, obserYando se uêle é cumprido este Regulamento e
correi:pondentes instt·u~·õe,.: regulameu tares. se hú desrêlo na
educa~·uo, no en~ino e na alimenta~·ãn 1lns educandos, e
regular tudo o que respeita à economi.t inte ma do Instituto;
8.•- Proddenciat· sôhre tutlo o qur> fôr condneente
ao bom regime do ln~tituto: expõt· à )fesa o estado e
andamento do I nstituto e as irTegularidades encontradas,
melhoramento:. a introduzir e proridêneias tOmada,.:, ou tple
seja net·e-; á rio tomar:
-!.•- D.u· l'nmpt·iment(J às re;;oluç·ues da .Jle-;a, para
eutra!la ou :,:aída rlefinhim de eduC'ando,.:. e participar-lhe o
eumprimeu o l.~tttelns re~olw:õc;;, par;t quo :;ejam laYmdos
os re,pectl\ •s s'entos nos li\'ro:; competentes;
5.•- .Jiaudar fazer as obt\ts c os reparos ittdi ·pensáreis, dentro das forç-as do orçamento, ouvindo o Director
de Obras, sempre que seja ncl'essário;
ü.• - Ordenar a aqnisição de mobílias e altlia;::, on o
consêl'to rlas existentes, dentro dos limites das Yerbas

mentares, a nomf'ação on demissão dos re ~tantes, quando
julgar con \'eniente.
11.•- Exercer sôbre os empfegados do Instituto a
ncr,•ão di;:: ·iplinar a que se refere o art. 43.• do Regnlamento dos Sc.:r "iÇ'OS Administrati,·os. a qual Õ€\'erá ser
limitada na conformidade do que dispõe o art. 51.• do
mesmo Regulamento em relação aos empregados nomeados
pela :\lesa:
1:?.•-Dar conta à )fesa das Yagas de educandos que
bourer. informar os requerimentos ptu·a admissão de ed ucando, e propor a excluslo daqueles cujo comportamento
po:s,,L prejudicar o cró,iito ou a dis,·iplina do Instituto ;
13.•- Conceder licen<;>a para al~um educando ser
visitado por pe:;,-uas que não :-;('jam al}ní.'la.;; a cargo de
quem se enl'ontre, e :só quando e!'ta,., o permitam;
14.•- Concet1er igualm€'nte ao,; educandos licenças
para férias ou para quaisquer· saídas excepcionais, de reconhecida necessidade. do que de,·erú dar oportuno conhecimento à Pro\'edoria;
15.•- Requisitar ao Depósito Geral da. Santa Casa o
fornecimento dos artigos de uespensa ou de outros objectos
ueces:súrios :
16."- Pr,tticar. finalmente, os mais actos de qne fÕI'
incumbido por êste Regulamento ou rE'soln~·ües da 1Iesa.
~<lrt. 5.• - Ao Pro,•edor da Santa Oa:;a da .Jlisericórdia, como chefe supremo da administração do Instituto,
cabe o direito de inspeccionar, sempre que o deseje, os
serviços do mesmo.
Art. 6.•- A fis ·alização e direc<;>ão subaltema competem a um funcionário Director, que terá morada dentro
do Instituto, e que. segundo as prescrições deste Regulamento e as ordens da Jlesa e do :Jle~ário-Directo r seu
d <!le_gado, snperi ntenderá nos s~r\'iços rle todos os outros
empregados e em todo o govêmo intemo, nas condições
do art. 0 42.• deste Regu lamento.

autorizada~;

7.• - Fiscalizar a despesa, tomando conht dos gastos
do respectiro de;:penseiro, bem l'omo d;ts receitas e e:-;molas, pam o que poderá exigir dtL 'eeretnria da :Jfi:.ericúrdia todos os eselarecimentos de que precisar;
S. 0 - Fornecer à Me;::,, as informa\~iJPS necessárias
para a organizaçiío dos or~·:tment s gentis e suplementares. e tudo ma i· que por ela lhe seja pedido:
9. 0 - Or~anizar o relatório anual, pam ser apresentado à -:\lesa até ao dia 31 de Janeiro de cada ano;
10.0 - Contratar e demitir os empreg;ados que forem
da sua uomeação, e propot· à 1Iesa, nos. termos regul~
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CAPíTULO II

encargo da sua sustentação e educação. ~a falta destas e
daqueles, atestado comproratin) de não existirem estas
últimas ou qualquer outra pessoa que os qu eira proteger;
3. 0 - Em caso de orfandade, certidão de óbito do ou
dos pais falecidos;
4.• - Atestado médko, por onde se verifique que os
pretendentes são cegos e não sofrem de moléstia contagiosa
ou de qualquer anormalidade física ou psíquica que os
incompatibilizem com o regime de educação seguido no
Instituto, e bem assim que foram rucinados há menos de
sete anos;
§ 1.• --De conformidade com a defi11iç;to proposta
pela Associação Valentim Haüy, de Paris, serão considerados como cegos cos indivíduos cnja acüidade visual,
depois de corrigidos os vícios de refracção, seja1 quando
muito, igual a um vigésimo da visão normah.

Admissão e saída dos educandos
Art. ?.•-Haverá ciuas clas'es de educandos: gratuitos
e pensionistas, podendo uns e outros freqüentar o In-;tituto,
a partir dos 7 anos, como alunos interno": :<erni-internos e
externos.
Art. 8.0 - Os educandos interno:::. ~ratuitos ou pensionistas, permanecerão no Instituto até o limite máximo
dos 14 anos, podcnrlo, no entanto, a 11esa, em relação
àqueles que o mereçam, pelo seu comportamento e aproreitamento, autorizar, sob proposta do ~lesário-D irector,
que, para complemento da sua ed ucação, alonguem a sua
permanência até o fim do ano lecti,·o dentro do qual atingirem aquela idarle.
Art. 9. 0 - Os eduranrlos externos e os "emi-internos,
de qualquer chquelas classes. poderão freqüentar o Instituto
pura àl.jm dos l-! anos, até o Jimitl' múximo dos 18 auos,
desde que haj·t vagas nas respectivas turmas.
Classe de gratuitos

Art. 10.•- Os educandos gmtuitos não poderão ser
admitidos com menos de 7 nem mais de 9 anos.
Art. 11.•- Para serem admitidos na classe de educandos gratuitos, os pretendentes apresentarão requerimento
à 11esa on à Proredoriêt da Santa Casa, por intermédio de
seus pais, tutores ou pe~soas a cargo das quais se encontrem, instruindo-o com os seguintes documentos:

a)

Ob1·igatórios :

L • - Ce1·tidão de idade, por onde se pro,·e q ne nu o
teem menos de 7 anos nem mais de 9;
2.• - Certidão comprorati,·a da pobreza dos pais, ou,
na falta dêstes, das p::-ssoas a quem, por lei, compete o

b)

Facultativos:

L•- Em caso de abandôuo ou de perigo moral, atestado pormenorizando minuciosamente as circunstàncias em
que os pretendentes se encontram;
2. 0 - Em raso de orfandade de pai, ou só de mãe, e
revelando-se impossibilidade de o progenitor sobrevivo, por
incapacidade física ou mental, prover à susteutação e educação dos pretendentes, atestado módico demonstrando essa
impossibilidade;
3.• - Em caso de orfandade só de pai e revehtn do-se
a dita impossibilidade, em virtude de a mãe sobrevi va ter
outros filhos meu ores a seu cargo, atestado com provativo
dessa circunstância;
Art. 12.•- Dos documentos a qne se refere o artigo
anterior, deverão ser reconhecidos por notário os que uão
e"tejam autenticados com o sêlo branco da repartição donde
dimanem.
Art. 13.0 - O requerimento e os documentos a que
se referem os artigos anteriores podem ser apresentados à

Mesa oh à P ro,·edoria em quah4ner dia útil, de,·e ndo. depois
de rerristndos na Secretaril\ ('entntl d·1 .'anta Ca::a, , er
submetidos à ap1·e<;iação do )fc... fino-Dil •cro1· do Estabelecimento, para ê:>t l) formular "ôbro êle o . . eu pare(•er escrito.
Art. 1-±. 0 - .l. iuse1·i\·:Lo do ... prctenlente,., ·on<d~rados
em COtHli<;ões de set· a•lnutido,- -..erft ~·itn 1 a '-t · ·ctaria
Central da Santa Casa, em liHo a isso P~pe ·i.tiJ t t.tc destinado. Essa inscrição será determina•! { por de,.,paeho da
Provedoria, no pri me iro dia (t til do mês de Setembro de
cada ano, depois de feita a gradua\·ão cios pretendentes a
que se refere o artigo seguinte.
Art. 15. 0 -Xo dia 20 de Agu,.;to de cada ano. ou uo
pri me irO dia lttiJ fJ ll P Se lhe seguir, SI' Cst6 fõr feriado. Unll\ComiS 'l o composta do Provedor. ~c 'l'etúrio-Cfe ral e )Jesàrio-Dii·eetor do ln'tituto, anaii,:;arú tJ1lo,;; os processO!< reg-istados uo L h ro da Porta des·i~ o dia :?U d' me5 ele Acrõ:.to
do ano anterior até o di:\ 19 do me" em curso. cla:--.ifiuwdo
os prétendente::. 'iCg-nndo a 'C!!uinte e-r.,I.t do p1·eferetH:ias :
1.0 - Completamente abat~rlonado';
2.0 - E m perigo moral ;
3.0 - Órfãos de pai e m:íe. sem a:>ccndt'ntes ou outras
pessoas q lH~, nos termo;;. do Có lig-o Ci vil : uenun ou po:;sam
pre:.tar-lhes ali mentos e ednca(,,ão ;
4.<>- Órfiio.s de pai. cuja m"ic seja i u <li~entc, e que
tumb6m não te nham ascendente" ou outras p e;-;~oas que
de1am e pú;;sam prestar-lhes al:mentqs e educaç1o:
5.0 - Órtãos de miíe. cujo p;\i sej.l inrlil..."('llte e que
reünam as demais condi •:ue.s l'cferid,ts no ntímei'O anterior;
6. 0 - Órfc10'> de pc1i, cuja mãe. por motivo de extrema
pobre:.u, não po~sa. pt'<H·er à :-n:t su:-tenta~·.io e ed ucação ;
7. 0 - Órf.iu;; de mãe. cujo pai "e encontre na · con d i~
(,'Ões do p1>brr-z.t ua impus>iuilidade anterio r j
8.0 - Q.; 1ret nl·tJte> cuj a e!lt:C<tt;ão e sustentação
não p ).SS. t n se· pro,· ida-; pot· set1s pais, por b tes serem
rel'unhccidamen te pubres.
~ 1. 0 - Os fi lhos de pais int6gnitQs, quando em estado
d.e ab:;o}uta p_ob.t:<1".<1i s~o ~quipa rados aos órfãos i

§ 2." - A. classificação, segundo a ordem acima indicada, incidirá : em pri meiro lugar sôbre os pretendentes·uo
concelho do Pôrto, presumindo-se como tais os que para o
Põrto tenham "indo até os 6 anos; seguidamente, sôbre 'OSdos concelhos limítrofes, e depois sôbre os das outras localidades:
§ 3. 0 - Em igualdade de condições e dentro de cada
categoria, .:erão preferidos os pretendentes mais desamparados, presumindo-se como tais os não patrocinados;
§ 4.0 - ~ão se \'Criticando preferência, a graduação
aproveitará ao pretendente de mai idade, em al ternativa
com o primeiro na ordem uumerica da entrada dos requerimentos :
§ 5.0 - A. graduaç..1o preceituada nêste artigo não
prejudicará os direitos de preferência adqui ridos na escala
pelos pretendeutes inscritos nos anos anteriores.
Art. 16.o - As admi sões efectuar-se-ão sõmente desde
o princípio do ano lectivo até 7 de J aneiro, sendo os
pretendentes chamados, para o preenchimento das vagas
existentes, pela ordem que tiverem na escala da respectiva
inscrição.
§ 1.0 - Quando, pot· falta de "aga~ os pretender;tes
atinjam os 9 anos, sem serem admitidos no Instituto, serão
eliminados defi nitivamente da wscriç..1o, salvo se, no decurso
do ano civil em que atingem essa idade, hou\'er de se
declarar qualq uer vaga que lhes aproveite, ou se já se
encontrarem no I nstituto como pensionistas à espera de
vez para transitar à classe de gratuitos;
§ 2.• - .A. eliminaç..1o prescrita no parágrafo anterior
será comunicada aos req nerentes, para. não contarem mais
com a ad missão, fazendo-se a comunicação com a antecedência necessária para que, no caso do o desejarem, possam
requerer a admissão dos eliminandos como pensionistas,
antes de êles atin~irem os 9 anos;
..A.rt. 17.• - Nenhum pretendente dar{\ it1gresso no
Instituto sem previamente terem ido cumpridas as seguintes fo nnalidade~ :
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·· ·1.·- Exame sanitário do módico do Instituto, destinado a verificar: se o pretendente possui a saüde e
robustez física necessárias ao regime de educação a que

sido admitidos em completo desamparo, e: em casos extraordinários, a pedido da autoridade pública, a esta compete
dar-lhes destino, quando, por qualquer circunstância,
t~uham de sair do Instituto.

vai ser sujeito: se sofre de qualquer moléstia contagiosa
ou de qualquer anormalidade física ou psíquica que o
incompatibilizem com êsse regime, e bem assim se foi
vacinado há menos de 7 anos :
2.•- Exame oflalmolúgi~o do m(-dico oftalmologista
do Instituto, destinado a wrificar o gr-au de acui:dade visual,
causa da cegueira. tratamento médico a seguir, etc.;
S.•- A ·sinatnra dum têrmo de responsabilidade, em
que dois fiadores idóneos assumam o compromisso de
receber o admitendo em qnalquer altura em que êste tenha
de sair do Instituto, quer por ter atingido o limite de idade
de permanência, quer por ter de ser expulso. ou por outro
qualquer motivo;
4.•- .Apresentação de guia de admis;;ão, pussada pela
Secretaria Central da ~anta Ousa. ua qual se dcsi!!ne a
data em que o admitendo terá de abaudonar o Instituto,
por completar 1·1 anos de idade.
Art. 1 .0 -0:. candidatos de~ta classe, quando reconhecida e extr·emamente indigentes, não serão obt·igados a ]e\·ar
pam o Instituto outro vestuário além do qne trouxerem
·vestido. Os restantes terão de apresentar o enxoval que
lhes fõr determinado pelo Instituto.
Art. 19.0 -Se algum educando da classe de gratuitos
tiver, ao tempo da admissão, ou adquirir no decorrer do
internato, por herança ou por qualquer titulo, rendimento
inferior à anualidade de pensionista, terá de sait· do In tituto, se êsse rendimento não fõr entre~ue anualmente na
Tesouraria da Santa Ca a: e o mesmo acontecet·á, se o dito
rendimento fôr igual ou superior à anualidade de pPusionista e o educando não passar a esta ela se.
Art. 20. 0 - Chegada a idade de os educandos saírem,
conforme as disposições dêste Regulamento. serão entregues
à pessoa a quem competir recebê-los, ou, na falta desta, aos
fiadores ou parentes conhecidos. Se os educandos tiverem

Classe de pensionistas

Art. 21. • -Podem ser admitidos no Instituto, como
pensionistas internos, sem i-internos ou extemos, e a partir
dos 7 anos, os educandos que o requeiram e estejam nas
condiçoes dêste Regulamento.
Pensionistas interoort

Art. ~2 . - A admissão de pensionistas intcmos terá
de ser req uerirla à Mesa ou à Provedoria por pessoa interes:;ada nessa. admissão; e no requerimento se declarará o
nome. a idade e a morada do candidato, os nomes dos pais,
e o dnm fiador idóneo responsável tanto pela anuidade
de\·ida como para tomar conta do educando, quando êste,
por qualquet· circnnstâucia tenha de sair do Instituto. 1J.:sse
requerimento será acompanhado da certidão de idade do
candidato. A Provedoria, depois de colhidas infor mações,
por intermédio do illesário-Director (ou de outras pessoas,
quando isso se torne necessário), sõbre as qualidades e
cit cun tâncias do admitendo e família. e ainda. depois de.
YCrifkarl;l a idoneidade do fiador oferecido. deferirá ou não
o requerimento, como fõt· re~ulamentar. Em ca o de deferiment0, o educando só poderá dar ingresso no Instituto
mediante guia passada pela Secretaria Central da Santa
Casa, depois de obsen·adas as mesmas formalidades que se
estabelecem nos n."' 1, 2 e 3 do art. 17.•, em relação aos
educandos gratnitos. Porém. no têrmo a que se refere o
n.0 3, não se toma indispen::-ável a inten·enção de mais do
4ue um fiador, mt~s ê:-te de,·erá a sumir também a respon!labilidade do pagamento de todas as despesa~ inerentes ao
in terna to.
0
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- Art. 23.•- A inscrição dos pretendentes -à admiss!Xo
na classe de pensionistas far-se-á na Secretaria Central da
Santa Casa, segundo a ordem cronológica da entrada dos
respectivos requerimentos, sendo as admissões feitas. seguidamente, por esta escala.
.Art. 24. 0 - A. anualidade do· pen:-;ionistas internos
será satisfeita, de harmonia com a tabela aprovada pela
lfesa, em 3 prestações, pagas adiantadamente e calculadas
em relação ao ano escolar de 10 meses, sem qualquer
desconto por fórias ou ausências dos pensionistas, salvo
quando essas ausências forem motivadas por doença grave
e ordenadas pelo clinico do Instituto.
§ 1.
Em caso de ausência ordenada pelo clínico do
Instituto, considerar-se-á vencida e devida a mensalidade
correspondente ao mês em que se verifique a :>aída do
educando, qualquer que seja o número de dias da sua
permanência no internato, mas não serão devidas as mensalidades correspondentes aos meses imediatos, enquanto se
mantiver a duen•;.t que impo::: ibilite o regtesso ao e!>tabelecimento, desde que essa doença seja mensalmente compro,·ada por atestado módico. confir·mado pelo clínico do
Instituto. :Neste caso, será, porém, devida a importância
mensal de 7$50, pela reserva de aposentos.
§ 2.0 - Em nenhum caso serão restituídas aos internados pensões já pagas; mas sendo de justiça, poderão ser
levadas em conta no Pllouamento de pensões futuras.
§ 3.•- Quando as condições econômicas do::; pensionistas não forem desafogadas, poderá a Provedoria autorizar que o pagamento das suas anualidades S(>ja feito em
prestações mensais.
Art. 25.• - .A llesa poderá fixar duas categorias depensões para o~ educandos desta classe, aplicando a mais
baixa aos educandvs cujos pais possam documentar a sua
pobreza, e a mais elevada aos que não estejam nessas condições. É -lhe, poróm, reservada a faculdade de, uas respecti vas admissões, preferit· êstes àqueles, quando as circunstâncias assim o aconselharem.

Art. 26. 0 - Aos pensionistas internos, o Instituto
apenas fomecerá casa e hl\·agem de roupas, alimentação,
educa(io, cn~ino. remél!ios e a sistênci<t médica do seu
clínico pr·iulti,·o. competindo-lhe fixar o enxontl mínimo
que êle::. de' eriio apre,entar no acto da admi;;:;ão c renorar
à medida que as cireun:;tii.ncias o determinem .

0
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Pensionistas semi·intemos e externo•

9s

Art. 27 .•pensionistas semi -internos e externos
pagarão adiantadamente uma mensalidade, que, depois de
omiclo o 1Iesário-Director, será estipnhtda pela Jles~
se:rundo o grau de ensino a mini,-trar: e terão de requerer
~ sua admi-..são nc.s termos do art. 2~.·.

CAP1TU LO III

Do regime do Instituto
~-\rt.

2 .0 - O Direc~or cumprirá e fará cumprir as
ordens do :\Iesá1io-Diredor e proridenciarú em tudo qnant0
diga re:-peito ao bem do Instituto, sendo responshel pela
execuçüo de tais ordens e proddêucias.
Art. 29.0 - Ha,·ení diiitianH'nte três refeições: pequeno
almôço, almôr:o. e jantar, sendo a alimentação abundante e
o mais frugal po shel. 110 intuito de não criar nos
educandos exigências que mal possam ~ati~fazer fora do
Instituto . .Á. excepção da comida para doeutes, tôda a
outra será igual e senida. no refeitório, tanto pam os
educandos gratuitos como para os pensionistas.
Art. 30. 0 - Os empregados terão alimentação acomodada à sua idade e trabalhos, mas uão será sen-ida ao
r,ne~mo tE>mpo que a dos alunos.
.Art. 3 t.• - Compete ao Director estabelecer os dias.
de mu~ança de roupa: segundo as circunstâncias.
)
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CAPíTULO IV

CAPíTULO V

Da educação e ensino

Da Associação Escolar

Art. 32. 0 - Os alunos serão educados na prática da
religião, das boas arções. da mútua estima, do respeito
para com os superiores, e nos preceitos da boa ordem e
limpeza. Para isso se exercerá sôbre êles a indispensárel
vigilância, e se lhes proporcionará, em horas apropriadas,
o praze r de leituras instruti\'aS e morais.
Art. 33.• - 0 ensino, essencialmente intuiti>o, prático
e utilitário, regular-se-á pelos mais modernos preceitos
tiflológicos, e abrangerá:
a) o ensino primário, e, e\'Cnlualmente, quaisquer
matérias de outros graus de ensino, que forem julgadas
convetlientes;
b) o ensino profissional;
c) o ensino artístico.
§ 1.•- O ensino primário compreenderá as mat6rias
do ensino oficial correspondente.
§ 2. 0 - O ensino pt·ofissional será ministrado em
oficinas de escôras, de ''assom·as, de empalhamento, cartonagem, encademação, e noutras. que, segundo as circunstâncias e aptidões dos educandos, so possam organizar.
§ 3.•- O ensino artístico compreenderá as matérias
dos cursos dos Consermtórios de llúsica.
§ 4.• - Os programas, pron1s de freqiiência e exames
do Ensino Primário Elementar do Instituto subordinar-se-ão essencialmente ao disposto na Lei e respecti,·os
regulamentos do ensino oficial, a-fim-de que os educandos
possam gozar tôrlas as >antagens conferidas às correspondentes habilitações oficiais.
Art. 34.•-Todo o ensino será ministrado sem distinção
entre gratuitos e pensionistas. Todos os trabalhos que os
educan dos executem reverterão em proveito da casa.

Art. 35.•- Ha>erá no Instituto uma Associação
Escolar.
Art. 36. •- O fundo desta Associação será constituído :
a) pelas esmolas ou doações que os bemfeitores quiserem fazet· expressamente para ê·se fim;
b) pelas esmolas lançadas na caixinha para tal
designada ;
c) por quaisquer qnantias que a llesa aplique a
êsse fim;
d) pelo lucro da Yenda de material (papel para
escrita em Braille, cattaches~. cclips•. etc.).
§ 1.•- A 1fesa da lrman\hule arre,·adará uo seu cofre
êste fundo. abonando o juro d<t taxa que e~ti,·er em curso
na Caixa Bconómica da Caixa Geral de Depósitos.
§ 2.• - O rendimento de cada ano será di\'idido igualmente por todos os educandos que saírem do I nstituto no
ano imediato.
At t. 37.
Para criar no educando hábitos de trabalho
e de et•onomia. a )le::.a maudará abonar anualmente à
Associa\·ão, para ser distribuü.la em conformidade com o §
2.• do artigo anterior, uma percentagem dos lucros obtidos
nas oficinas.
Art. 38." - A. o :llesário-Director cumpre dar as instruções necessárias para a escrituração, que no Instituto
deve ha,·er, dos fuudos destinados à A.ssot:iação Escolar,
segunrlo o art. 36.0, e da conta corrente com os educandos,
segundo o art. 37.•, escrituração que será feita pelo escriturário do Instituto.
0

-
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CAPÍTCLO VI

e bem assim as determinações da 11esa e do 11esário-Director, delegado desta:
2. 0 - Elaborar: para cada serriço, instruções especiais, que deverão ser ,ubmetidas à aprovação do 11esário-Director e da ::\Ie..::a. e informar o me,mo de tôdas as necessidades e defieiências do hstituto, apron~itamento escolar dos intemados. aplicação ou tendência profb:>ional dos
mesmos. bem como do zelo, comportamento e competência
do restante pessoal:
3.•- Organizar, com rigor, o cadastro de todo o
pe:;soal docente e discente, de acordo com o :llédico Escolar
e o :\lédico Oftalmologista, e a ficha antropo-psicológica de
caua. internado i
J.u- Promo>er, periodicamente, exames de aproveitamento aos internados, elahorando map<IS de aptidão, que
permitam seleccionar os cegos empregá\ eis, e fornecer
futuras informações :
5.•- Reünil·, para exposições escolares, a realizar
no fim de cada ano lectivo, trabalhos oficinais dos
alunos:
6.• - Verific·ar e ruhl'icar todos os documentos, antes
de serem submetidos à assinatura do ~lesári o-Director i
submetet' à assi natura do mesmo todas as requisições de
géneros on outro material qne fór julgado uecessário, e
verificar, mensalmente,. o balancete do liHo Caixa.
Art. 43.•- A.o 1lédico incumbe ,.i itar semanalmente
o Instituto, para fiscalizar as s uas coudi1,·ões higiênicas e a
sanidade dos educandos, e propor o que nessa matéria de,·a.
ser ob~ermdo, competindo-lhe, outrossim, comparecer ali,
sempre que os sens socorros sejnm reclamados, a fim de
indicar as proddências a adoptar em caso de doença de
qualquer educando ou empregado . .A. seu cargo fica também
o exame sanitário dos pretendentes chamados para ad missão
e dos educandos no regresso de férias.
Art. 44.• - Cumpre ao escriturário :
1.• - 1Iantet· rigorosamente em ordem todos os livr os
da escr ita do I nstituto;

Do pessoal
SEc(ÜO I
Disposições gerais

Art. 39. 0 - O pessoal do Instituto será constituído
pelos empregados constantes do respecti,·o quadro superiormente apro\·ado.
§ único- Será considerado pessoal interno o Director,
o prefeito, a roupeira. a cozinheira e os criados; o restante
pessoal será externo.
Art. 40. 0 - É da competência da )lesa o provimento
de todos os ln~ares do quadro do Instituto, sendo, entr·etanto, das atribuições do re«pecti,·o )fe~ári o-Director· procedE:'r, em ca::;os de extrema ur~êucia, ao provimento de
qualquer lu~ar· que vague, o qne deverá fazer a título
prPcário, ató a ~lesa se pronunciar ~ôbre o provimento
definitivo.
§ único- A. )lesa designará os empregados a quem
deYa e r e:- igicla fiança e fixará o montante desta antes do
proYimento do emprê~o.
Art. 41. 0 - Os empregados gozam de todos os direitos
e têm tôdas as obrigações que, não constando do presente
Regulamento, constam dos Regulamentos da Santa Casa
em relação aos empregados da mesma ou análoga. categoria do:> seus restantes estabelecimentos.
SECÇÃO II
Das atribu'ições do pessoal

Art. 42. 0 - Cumpre ao Director:
1. 0 - )Janter a ordem e discipli na em todos os serYiços, intenir em todo o governo da casa, cumprir e fazer
cumprir às disposições do presente Regulamento e dos
demais regulamentos da Santa Casa que forem aplicáveis,

18

19

2. 0 - Arquivar e classificar, em pastas numeradas e
datadas, tôda a correspondência e demais documeutos;
3.0 - CouseiTar no mais rigoroso asseio todo o material de Secretaria;
4. 0 - Fazer, diàriamente, a conferência do livro
Caixa;
5. 0 - Elaborar a fôlha de vencimento~, impretet·lvelmente, até ao dia 21 de cada mês. para ser remetida no
dia 2fi à Contabilidade da Santa Casa;
6. 0 - Regularizar todos os documentos de despesa, de
cada mês, até ao dia 9 do mês seguinte, para serem remetidos no dia 1 O à referida Coutabilidade;
7. 0 - En\'iltt' à cobrança, com a máxima regularidade,
os recibos dos protectores;
8.0 - Preparàr, nos primeiros dias de cada mês. os
recibos das facturas já entregues, e enviá-los à cobrança,
a partir daquela data, até ao dia 30 do me:'mO mê.;;;
9. 0 - Elaborar todos os documentos de receita e despesa referentes às oficinas, e recolher, ,·erifil'ar e mandar
distribuir turla, as encomendas executadas pelas mesmas.
Art. 45.0 - Os demais empregaclos cumprirão rigorosamente os de,·eres inerentes ao exerckio dos respectivos
cargos, acatando e observando as ordens dos seus superiores, de harmonia com as instruções que forem prescritas
pela Direcçito do Instituto.

Aprovado pela llesa e Definitório da Santa Casa da
:Misericórdia do Pôrto, em sess:Io conjunta de 9 de Outubro

CAPÍTULO VII

Disposição transitória
Art. 46. o-Consideram-se em período transitório todos
os alunos que, à data da entrada em Yigor do presente
Regulamento, tenham idade snperior à que se acha fixada.
nos dh·ersos artigos do Uapítnlo II, podendo êsse perfodo
ser dado como findo, quando a l(es~ assim o euteuder.

de 1940.

MESA

Provedor
-Doutor António Lnfs Gomes
Tssonreiro-Geral -Adolfo Jlm·ia de Sá J1onteiro
- Dr. Alfredo Ro b·igues Coelho de Magalhães
- Dr. António .Máximo Lopes de CmTtdho
- António Peres Dias Guimm·ães
-José Augusto de F~queiredo e Castro
- Dr. J osé Gomes Rios
- Manuel Pinto de A;;rl·et/o
- Dr. Jfá1·io de Vasconcelos e Sá.

DEFINI TÓRIO

Adolfo Basto Correia
Dr. Américo Claro da Fonseca
FJng. 0 Jfanuel Gonçalces de Amújo
.Manuel Rocha Pereira Júni01·.

