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clinicas, laboratórios ou hospitais, mediante pagamento, com descontos, dos
respectivos serviços, pelo próprio advogado, estagiário ou seus dependentes.

11 - CONVÊNIOS DIVERSOS - celebrados entre a CAAPE e terceiros,
em favor dos advogados e estagiários inscritos na OAB/PE e quites com as
anuidades, bem como respectivos dependentes, visando a concessão de
descontos na prestação aos mesmos de serviços diversos.

111- SEGURIDADE COMPLEMENTAR - a ser contratada diretamente
entre advogado, estagiário ou seus dependentes e a Seguradora conveniada à
CAAPE.

IV- AUXÍLIOS AO PROFISSIONAL EM DIFICULDADE SÓCIO-
ECONÔMICA:

- AUXÍLIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA - Destinado ao (à)
advogado (a) que dele necessite, por motivo de comprovada incapacidade
laborativa, transitória ou permanente, ou por outra causa de efeito
semelhante; podendo, alternativamente, ser concedido "in natura", a critério
da Diretoria da CAAPE.

- AUXÍLIO CESTA BÁSICA - Concedido à família do advogado carente
ou que esteja impedido de exercer seu mister por situações especiais, mediante
a entrega de cestas básicas, de acordo com as condições estabelecidas pela
Diretoria da CAAPE.

- AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Destinado à aqUlslçao de material escolar e
uniforme dos filhos do (a) advogado (a), com idade até 18 (dezoito) anos e
que estejam cursando escolas regulares. Tal auxílio estará limitado a dois filhos
por advogado (a) e deverá ser requerido até o mês de março de cada ano.

- AUXÍLIO FUNERAL - Destinado ao reembolso das despesas com o
funeral do (a) advogado (a), deverá ser pago ao responsável pelas mesmas, que
conste dos respectivos recibos.

- AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO - Destinado às situações excepci
de caráter imprevisível, que atinjam o(a) advogado(a) ou seus dep dentes.
A depender do caso, a concessão de tal benefício poderá en eja poste ior
reem?olso .....pe7a) adv: ado(a) ou negociação direta tre a CAAP e
tercetros. ~ .
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