sessões flash 2018
TEMAS CANDENTES DE DIREITO AUTÁRQUICO
UM FLASH SOBRE AS NOVAS LEIS:
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS
LEI QUADRO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

Local de realização | data | horário:
‐ Coimbra – Auditório da CCDRC | 29 de novembro de 2018 | manhã / 10h – 13h
(Rua Bernardim Ribeiro, 80 | N 40°12'32.34" W 8°24'31.16")
(Estacionamento: entrada pela Rua Miguel Torga | N 40°12'29.75" W 8°24'35.05")

‐ Guarda – Auditório da Câmara Municipal | 3 de dezembro de 2018 |
tarde / 14,30h – 17, 30h
(Praça do Município, 5‐A | N 40°53'64.82" W 7°26'67.55")

Destinatários:
Eleitos locais e trabalhadores dos municípios e das freguesias

Um flash sobre…
‐ 4 casamentos e 1 funeral…: trailer breve sobre as alterações da Lei das
Finanças Locais
Apresentação: Ricardo da Veiga Ferrão

‐ Abriu a época das transferências…: aspetos da nova Lei‐Quadro da
Transferência de Competências
Apresentação: Maria José Castanheira Neves

‐ Finanças locais em acção…: um relance sobre algumas novidades
Apresentação: Isabel Azevedo | António Cachulo da Trindade

inscrição:

gratuita, obrigatória e sem limite de inscrições por autarquia/sessão
(a aceitação das inscrições fica dependente do número de lugares
disponíveis nos locais onde se realiza cada sessão |/| caso o número de
inscrições para cada uma das sessões exceda a lotação máxima do local de
realização, não serão aceites as últimas inscrições [seriadas pela ordem de
recepção na CCDRC] das autarquias que nela tenham maior número de

inscritos, procurando‐se que se verifiquem presenças de todas as
autarquias)
escolha de
sessões:

precedência
nas inscrições:
forma de
inscrição:

certificado
de presença:

livre, mas apenas para uma das duas sessões
(pode haver inscrições de diferentes trabalhadores da mesma autarquia em
qualquer das sessões |/| para efeitos de limites de lotação têm prioridade
as autarquias que não tenham ainda inscrições)
ordem de entrada
unicamente por via electrónica na página da internet da CCDRC, em
formulário próprio, disponibilizado para o efeito (não serão possíveis nem
aceites pedidos de inscrição efectuados por qualquer outra forma
[telefone, correio, e‐mail])
é entregue certificado de presença a quem o solicitar pessoalmente no
termo da sessão
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