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PORTARIA Nº 09, DE 18 DE JULHO DE 2018. 

 

Pagamento de auxílio-transporte no âmbito  
da ASSEDEPAR, e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ - ASSEDEPAR, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 44, III, do Estatuto desta entidade. 

Considerando que a Lei Orgânica da Defensoria Pública, 
consoante art. 165, assegura o direito de afastamento do presidente da 
entidade para exercício de mandato em entidade de classe em âmbito 
estadual ou nacional, com duração igual à do mandato.  

Considerando a Resolução 262, de 04 de outubro de 2017, a qual 
autorizou o afastamento do servidor Louis Pasteur Fernandes Servilha 
para exercício de mandato de Presidente da Associação dos Servidores 
da Defensoria Pública do Estado do Paraná – ASSEDEPAR, sem prejuízo 
dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, 
exceto quando ao auxílio-transporte, com lastro no art. 1º, §3º, da Lei 
Estadual 18.773, de 04 de maio de 2016.  

Considerando a deliberação do Conselho Deliberativo da entidade, 
datada de 13 de julho de 2018, autorizando a implementação de auxílio 
transporte para o servidor público afastado para ocupar o cargo no 
Conselho Administrativo, nos termos do art. 35, V, do Estatuto.  

Considerando que o afastamento para representação de órgão de 
classe não pode representar a oneração econômica do servidor afastado. 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Será concedido auxílio-transporte mensal ao servidor da 
Defensoria Pública afastado de suas atividades ordinárias para ocupar 
cargo no Conselho Administrativo da ASSEDEPAR, em valor igual ao 
percebido pelos servidores ativos, conforme previsto em lei. 
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Parágrafo primeiro. Somente será devido o auxílio-transporte ao 
servidor afastado, na forma do caput, se não houver pagamento deste 
auxílio pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. 
 
Parágrafo segundo. Em caso de pagamento parcial do auxílio 
transporte pela Defensoria Pública, caberá à ASSEDEPAR a 
complementação do valor com lastro no valor mensal previsto em lei.  
 
Parágrafo terceiro. O pagamento do auxílio-transporte será realizado 
em pecúnia no último dia útil de cada mês, mediante depósito bancário 
realizado pela Tesouraria Geral, e dispensa a comprovação dos gastos 
realizados ou requerimento para o seu pagamento.  
 
Art. 2º - O auxílio-transporte possui natureza indenizatória e visa o 
desenvolvimento adequado das atividades junto a ASSEDEPAR, 
especialmente no tocante ao deslocamento da residência para o 
trabalho e vice-versa, assim como para comparecimento a reuniões e 
eventos locais de interesse da entidade ou categoria.  
 
Parágrafo único. O auxílio-transporte não se confunde com as diárias 
pagas para deslocamento, hospedagem e alimentação em decorrência de 
reuniões e eventos de interesse da entidade ou classe, conforme 
regulamentação própria.    
 
Art. 3º - É vedado o pagamento do auxílio-transporte de forma 
retroativa em relação à vigência desta Portaria.  
 
Art. 4º - Não fará jus ao auxílio-transporte o servidor público afastado 
na forma desta Portaria que esteja: 
 
I – em férias, durante o período de gozo; 
II – em licença maternidade, paternidade ou adoção; 
III – em licença saúde; 
IV – ausente por falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, 
criança ou adolescente sob guarda ou tutela, e irmãos; 
V – em licença casamento; 
VI – em licença por doença em pessoa da família; 
VII – ausente por doação de sangue; 
VIII – ausente para comparecimento em júri; 
IX – ausente para comparecimento em serviços obrigatórios por lei.   
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Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo 
da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná - ASSEDEPAR.    
 
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data epigrafada.  
 
 
 

Louis Pasteur Fernandes Servilha 
Presidente da Associação dos Servidores 

da Defensoria Pública do Paraná 
 

 


