Deliberação pública

Deliberação 20150919.6
Organização de Fóruns nos distritos e por comarca
Considerando que:
a) O novo Estatuto enfoca a intervenção associativa com base do distrito administrativo;
b) Aquele diploma prevê que presida à delegação distrital o associado mais votado para a
assembleia de delegados e que passem a ser eleitos delegados pelo distrito às assembleias de
representantes;
c) O delegado/a distrital será por natureza, o representante da Ordem no conselho consultivo
de comarca;
d) Os conselhos regionais terão um papel muito importante na dinamização destas delegações
que passarão a ter uma dotação orçamental de 10% das quotizações.
e) As delegações devem promover o debate com as outras profissões jurídicas e o convívio de
associados;
f) Torna-se essencial introduzir uma dinâmica formativa, de debate e de convívio entre os
associados de cada distrito, ou no caso de o número destes ser limitado, por conjunto de
distritos, através da promoção de FORUNS anuais.
O Conselho geral delibera:
1. Apoiar os conselhos regionais e a comissão instaladora do Conselho Regional de Coimbra
e as delegações na organização de FORUNS que congreguem os associados, com base nos
distritos administrativos.
2. Para participar nos FORUNS o CG disponibilizará:
a.

Membros da bolsa de formadores;

b. Funcionários administrativos que organizem uma mini-secretaria nos locais onde
se disponibilizem os serviços tradicionais, como os de ROAS, certificados
eletrónicos, helpdesk, etc.
c. Material de suporte com os documentos em debate;
d. Diplomas e emblemas a entregar aos novos associados e aos que têm mais de 25
ou 50 anos, nas respetivas sessões solenes;
e. Colaboração do departamento de imagem na elaboração do cartaz e do material de
divulgação.
3. Incumbirá às estruturas regionais a disponibilização de salas para os eventos e o seu
equipamento.

4. Incumbirá ao Conselho Geral pagar as despesas com deslocação de dirigentes, formadores
e funcionários nacionais.
5. Incumbirá à estrutura regional suportar as restantes despesas do evento em acordo com as
estruturas locais.

