ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COORDENADORIA SECRETARIADO
PROCEDIMENTOS PARA BENEFÍCIOS CONVENIADOS
CONVENIADO

BENEFÍCIOS
A assessoria jurídica da ABERGS prestará os serviços aos
associados da seguinte forma:
a)

Demandas Administrativas: Assumir eventual
Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar
e Inquérito, em que estiver algum associado
envolvido.

b) Demandas na Justiça Militar: Assumir ou
ingressar com processo na Justiça Militar em que
figurar em algum dos polos da demanda qualquer
membro da Associação.
c)

Demandas
Judiciais:
Assumir
eventual
processo ou procedimento contencioso na área
civil, com a finalidade de buscar valores ou
direitos para os associados que dependam da
intervenção jurídica, bem como, atuar nos
processos em que a associação for demandada
ou for demandante.

d)

Consultoria Jurídica;

Serviços que o Associado deverá ao CONTRATADO, a
título de honorários de êxito, nas seguintes
condições:
a)

Processos
Funcionais
Específico
de
Associado: o percentual será de 10% sobre os
valores que o contratado conseguir baixar ou
receber demandas, sendo devido ao final.

b)

Processos que Envolvam Direitos de Todos
os Bombeiros (Lei Britto, Vale Alimentação,
etc): o percentual será de 15% sobre os valores
que o contratado conseguir baixar ou receber nas
demandas, sendo devido ao final. Deste valor
será repassado o percentual de 1% para a
associação
a
título
de
pagamentos
administrativos.

c)

Demais Processos das Áreas Cíveis,
Criminais,
Trabalhistas,
Previdenciárias
(INSS), Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Família, Tributárias, Societárias, ambientais e
outras que o escritório tiver especialidade
para os associados e dependentes da
CONTRATANTE: o valor dos honorários
advocatícios será com base na Tabela da OAB e
terão um desconto aproximado de 50%
(cinquenta por cento), conforme o caso, COM
EXCEÇÃO do Tribunal do Júri e Crimes Sexuais.

d)

Os serviços serão prestados a partir da cidade de
Porto Alegre, RS, o que dependerá do menor
custo para o cliente ou o trabalho mais
especializado para a causa, que ficará a critério
do escritório contratado, devendo o cliente
arcar com os custos de deslocamentos,
alimentação
e
hospedagem
quando
necessário, acrescido de 10% do valor total.

Coordenação

