
 
 

 
 

REQUERIMENTO CESTA BÁSICA 

 

Á DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAPÁ – CAAAP. 

 

____________________________________________________,brasileiro(a), ___________, 

advogado(a) regularmente inscrito(a) na OAB/AP sob o nº _________, CPF __________________, 

e-mail __________________________, celular nº _____________________, residente e 

domiciliado(a) na Rua/Av. _______________________________, nº __, no bairro __________, 

com base da Resolução nº 02/2020-CAAAP, solicito a concessão do benefício “cesta básica”, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais),  na modalidade: 

(     ) In natura; 

(     ) Ticket ou voucher de supermercado; 

(     ) Transferência bancária para a conta corrente nº __________, Agência__________ do Banco 

_____________________, de minha titularidade, comprometendo-me a apresentar nota fiscal da 

compra dos produtos alimentícios correspondentes a prestação de contas no prazo máximo de 30 

(trinta) dias.  

 

Em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 2º, da Resolução nº 0002/2020-CAAAP, DECLARO 

que me encontro em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que minha família tem uma 

renda per capita de até ____________. Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a 

veracidade das informações prestadas neste documento. 

  

Macapá, _________  de __________________ de 2020. 

 

__________________________________________________ 

Requerente – OAB/AP ____________ 

 

 Anexar: Cópia da Carteira de advogado, Cópia da carteira da CAAAP e anexos 1 e 2 preenchidos; 

 



 
 

 
 

REQUERIMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO COVID-19 

 

Á DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAPÁ – CAAAP. 

 

____________________________________________________,brasileiro(a), ___________, 

advogado(a) regularmente inscrito(a) na OAB/AP sob o nº _________, CPF __________________, 

e-mail __________________________, celular nº _____________________, residente e 

domiciliado(a) na Rua/Av. _______________________________, nº __, no bairro __________, 

com base da Resolução nº 02/2020-CAAAP, solicito a concessão do benefício “auxílio financeiro 

extraordinário”, no valor de R$ 1.000,00  (mil reais), que deve ser depositado  na conta corrente nº 

____________, Agência______________ do Banco ________________, de minha titularidade. 

 

Em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 2º, da Resolução nº 0002/2020-CAAAP, DECLARO 

que me encontro em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que minha família tem uma 

renda per capita de até ____________. Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a 

veracidade das informações prestadas neste documento. 

  

Macapá, ______  de _______________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

Requerente – OAB/AP ____ 

 

 

 

 

 Anexar: Cópia da Carteira de advogado; 

Cópia da carteira da CAAAP e anexos 01 e 02 preenchidos; 

Exame laboratorial atestando positivo para novo coronavírus (COVID-19). 



 
 

 
 

REQUERIMENTO REEMBOLSO DA TAXA DE ADESÃO 

 

Á DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAPÁ – CAAAP. 

 

 

____________________________________________________,brasileiro(a), ___________, 

advogado(a) regularmente inscrito(a) na OAB/AP sob o nº _________, CPF __________________, 

e-mail __________________________, celular nº _____________________, residente e 

domiciliado(a) na Rua/Av. _______________________________, nº __, no bairro __________, 

com base da Resolução nº 02/2020-CAAAP, com base da Resolução nº 03/2020-CAAAP, solicito a 

devolução do valor de R$ ___________________, pago em adesão à Caixa de Assistência, cujo 

depósito deve ser feito  na conta corrente nº ___________, Agência___________ do Banco 

_____________, de minha titularidade.. 

 

  

Macapá, ______  de _______________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

Requerente – OAB/AP ____ 

 

 

 

 

 Anexar: Comprovante do valor pago À CAAAP. 

 


