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PORTARIA Nº 10, DE 03 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Delegação de competência para 
representantes de sede. 

 

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

Considerando a previsão do artigo 2º, III, do Estatuto da 
ASSEDEPAR, o qual preconiza que é princípio e finalidade da 
Associação prestar assistência social, psicológica, financeira, médica, 
odontológica e jurídica a seus associados, mediante serviços próprios da 
associação, convênios, empréstimos, auxílios, avais, financiamentos, 
sem prejuízos de outras formas consignadas em normativa própria. 

Considerando a necessidade de ampliação da rede de convênios 
locais em benefícios dos(as) associados(as). 

Considerando que, atualmente, o Conselho Administrativo da 
ASSEDEPAR conta com apenas quatro membros, e um Diretor de 
Benefícios, comprometendo o atendimento regional desses convênios.    

 

RESOLVE 

 
Art. 1º - Delegar aos representantes de sede assim nomeados, na 
condição de órgão auxiliar do Conselho Administrativo, poderes para 
negociação e conclusão de contratos de convênio em favor da 
ASSEDEPAR  e seus associados. 
 
Parágrafo primeiro. Os contratos serão subscritos pelos representantes 
de sede, em nome da ASSEDEPAR. 
 
Parágrafo segundo. Os contratos firmados serão encaminhados pelo 
representante de sede no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para 
confirmação da pertinência estatuária e homologação.  
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Parágrafo terceiro. O convênio passa a ter validade a contar da sua 
homologação, ponderando que somente serão homologados contratos 
onerosos após aprovação pelo Conselho Deliberativo ressalvadas as 
hipóteses previstas em Estatuto ou Regimento Interno.  
 
Art. 2º - Nas sedes onde existam representantes nomeados, caberá a 
eles a negociação e consumação de contratos de convênio, com 
orientação, sempre que necessário, da Diretoria de Benefícios ou 
Conselho Administrativo da ASSEDEPAR.  
 
Parágrafo primeiro. Os(as) associados(as) que estejam lotados em 
sedes com representante nomeado, deverão procura-los para indicação 
de convênios e consumação da contratação, na forma do caput.  
 
Parágrafo segundo. Na falta de representante de sede assim nomeado, 
as atribuições do caput serão de competência da Diretoria de Benefícios 
e, subsidiariamente, do Conselho Administrativo, conforme Regimento 
Interno e Estatuto da entidade.     
 
Art. 3º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Administrativo ouvido o Conselho Deliberativo, quando necessário.   
 
Art. 4º - A delegação prevista na presente Portaria não retira a 
competência do Conselho Administrativo para negociação e 
consumação de contratos de convênio.   
 
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data epigrafada.  
 
 
 

Louis Pasteur Fernandes Servilha 
Presidente da Associação dos Servidores 

da Defensoria Pública do Paraná 
 

 


