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CONSELHO FISCAL 

Convocatória 

 

Reunião extraordinária, 8 de abril de 2021, das 14:30 às 16:00 

 

Nos termos do art. 50º do Estatuto da Ordem dos Advogados, convoco 

uma reunião extraordinária (por via temática) do Conselho Fiscal (CF) para o 

dia 8 de abril de 2021, das 14:30 às 16:00, com a seguinte 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

0. Aprovação da ata da reunião anterior 

 

1. Apreciação da recusa de o Senhor Bastonário em enviar, pelo correio 

eletrónico da Ordem dos Advogados, a carta do Conselho Fiscal a todos os 

Colegas dirigida, contendo o seu Relatório de Atividades referente ao 

período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 

 

2. Ponto de situação acerca dos elementos adicionais que foram solicitados 

pelo CF ao Conselho Geral e ao vogal com o pelouro respetivo sobre a 

justificação dos aumentos salariais e das avaliações de desempenho 

recentemente ocorridas quanto a alguns funcionários da Ordem dos 

Advogados 

 

3. Apreciação da carta recebida do Conselho Superior em 23.4.2021 
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4. Análise dos documentos que suportam o aviso de abertura de concurso nº 

3136/2021 sobre a melhoria do sistema informático e seu acompanhamento 

futuro 

 

5. Ponto de situação quanto ao processo de certificação de contas da Ordem 

dos Advogados 

 

6. Apreciação das condições do exercício da atividade financeira da Ordem 

dos Advogados depois da reprovação do orçamento para 2021 ocorrida na 

reunião da assembleia geral dos Advogados de 26 de março de 2021  

 

7. Outros assuntos. 

 

O Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados 

         

      Jorge Bacelar Gouveia 

  
 Lisboa, 1 de abril de 2021 
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