RESOLUÇÃO 04/2020
A Diretoria da CAASC – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA,
nos uso de suas atribuições legais previstas no art. 62, da Lei 8.906/94, e regimentais previstas
no art. 12, alíneas “a”, “b” e “e”, e art. 40, alíneas “a”, “b” e “d”, todos de seu Regimento Interno:
Considerando o teor das Resoluções n° 02/2020 e 03/2020, desta Diretoria.
Considerando a grande quantidade de requerimentos que estão sendo formulados por
pretendentes ao benefício.
Considerando a necessidade de organização para a concessão dos referidos benefícios.
RESOLVE:
Artigo 1° - Os requerimentos do Auxílio Emergencial CAASC deverão ser protocolizados até o
dia 15/04/2020, sob pena de não serem conhecidos os requerimentos intempestivos.
Artigo 2° - A Diretoria da CAASC julgará todos requerimentos relatados pelos Diretores entre os
dias 16/04/2020 até o dia 30/04/2020.
Artigo 3° - O departamento financeiro da CAASC deverá proceder ao pagamento dos auxílios
deferidos entre 04/05/2020 até o dia 14/05/2020.
Artigo 4° - Os diretores Vice-Presidente, Secretário Geral, Secretário Geral Adjunto e
Tesoureiro, serão os relatores dos requerimentos, conforme determinado na Resolução 02/2020
desta Diretoria, e poderão convocar diretores suplentes, coordenadores regionais e delegados
da CAASC, para auxiliar nas análises dos processos sob a sua relatoria.
Artigo 5° - Os casos omissos ou urgentes poderão ser decididos pela Presidente da CAASC, ad
referendum da Diretoria.
Artigo 6° - A presente resolução entrará em vigor a partir de 07 de abril de 2020.
Artigo 7° - Esta resolução deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico da OAB/SC, bem
como dada a mais ampla publicidade pelos meios de comunicação da CAASC.
Florianópolis, 07 de abril de 2020.
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