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EESSAAZZIIOONNEE  CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  AANNNNUUAALLEE  

SSiisstteemmaa  ddii  RRiissccoossssiioonnee  CCaannaalliizzzzaattaa  ––  NNoottee  ooppeerraattiivvee  ssuull  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  
  

  

------  11  ------  

IIll  CCoonnssiigglliioo  ddeelliibbeerraa  iinn  vviirrttùù  ddeell  DD..LL..LL..  2233..1111..4444  nn°°  338822  ((aarrtt..  77  --  cc..22)),,  ddii  nnoorrmmaa  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  OOttttoobbrree  ddii  ooggnnii  
aannnnoo,,  llaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee  ee  llee  ppoossssiibbiillii  aaggeevvoollaazziioonnii  ee//oo  rriidduuzziioonnii,,  nnoonncchhéé  llee  ssaannzziioonnii  ee  ii  rriimmbboorrssii  ssppeessee,,  ddaa  
ccoorrrriissppoonnddeerrssii  ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  iissccrriittttii  aallll''AAllbboo  PPrrooffeessssiioonnaallee  aall  CCoolllleeggiioo  nneellll''aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  
ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ccoonnttaabbiillii  ddii  ccuuii  aall  DD..LL..LL..  iinn  ppaarroollaa,,  ee  ddaa  eessiiggeerrssii  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ooppeerraattiivvee  ddii  ccuuii  aallllee  pprreesseennttii  
nnoottee..  

  

------  22  ------  

GGllii  iissccrriittttii  cchhee,,  rriillaasscciiaannddoo  ll’’aappppoossiittaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  aallll’’aaddddeebbiittoo  iinn  ccoonnttoo  ((SSEEPPAA  ––  EExx  RRIIDD)),,  
aaddeerriissccoonnoo  aall  SSiisstteemmaa  ddii  RRiissccoossssiioonnee  CCaannaalliizzzzaattaa  ((SSRRCC))  ppoossssoonnoo  ggooddeerree  ddeellllee  aaggeevvoollaazziioonnii  ee  rriidduuzziioonnii  
pprreevviissttee  ssuullllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee..  

LLaa  TTeessoorreerriiaa,,  aa  ffrroonnttee  ddeellll’’aaddeessiioonnee  aall  SSRRCC  nnoonn  iinnvviiaa  aaggllii  iissccrriittttii  aallccuunnaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  oo  aavvvviissoo  ddii  
eessaazziioonnee..  

LLaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  vveerrssaammeennttoo  mmeeddiiaannttee  SSRRCC  èè  ffiissssaattaa  ppeerr  iill  2288  FFeebbbbrraaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo..  

LL’’aaccccrreeddiittoo  aa  ffaavvoorree  ddeell  CCoolllleeggiioo  ssaarràà  ddiissppoossttoo  qquuiinnddii  ccoonn  vvaalluuttaa  ffiissssaa  aa  ttaallee  ddaattaa..  

  

------  33  ------  

GGllii  iissccrriittttii  iimmppoossssiibbiilliittaattii  aa  rriillaasscciiaarree,,  ppeerr  qquuaallssiivvoogglliiaa  mmoottiivvoo,,  ll''aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  aallll’’aaddddeebbiittoo  
((SSEEPPAA  ––  eexx  RRIIDD)),,  ppeerr  ffrruuiirree  ddeellllee  aaggeevvoollaazziioonnii  ee//oo  rriidduuzziioonnii  pprreevviissttee  ssuullllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee,,  ppoossssoonnoo  cchhiieeddeerree  
ddii  eesssseerree  aammmmeessssii,,  iinn  ddeerrooggaa,,  aallllaa  CCoonnttrriibbuuzziioonnee  VVoolloonnttaarriiaa  OOppeerroossaa  ((CCVVOO))  ddeellllee  qquuoottee  aannnnuuaallii..    

LLaa  TTeessoorreerriiaa,,  aa  ffrroonnttee  ddeellll’’aammmmiissssiioonnee  aallllaa  CCVVOO  nnoonn  iinnvviiaa  aaggllii  iissccrriittttii  aallccuunnaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  oo  aavvvviissoo  ddii  
eessaazziioonnee..  

LLaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  vveerrssaammeennttoo  mmeeddiiaannttee  CCVVOO  èè  ffiissssaattaa  ppeerr  iill  3311  GGeennnnaaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo..  

IIll  bboonniiffiiccoo  aa  ffaavvoorree  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddoovvrràà  ppeerrttaannttoo  aavvvveenniirree  ccoonn  vvaalluuttaa  eennttrroo  ttaallee  ddaattaa..  

  

------  44  ------  

IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattoo  bbuuoonn  ffiinnee  ddeellll''ooppeerraazziioonnee  ddii  iinnccaassssoo  ddeellllee  qquuoottee  aannnnuuaallii,,  ssiiaa  ttrraammiittee  ll’’aaddddeebbiittoo  ddeell  SSRRCC  
cchhee  ttrraammiittee  iill  bboonniiffiiccoo  ddii  CCVVOO,,  vveerrrraannnnoo  mmeennoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellllee  ppoossssiibbiillii  aaggeevvoollaazziioonnii  ee//oo  
rriidduuzziioonnii  ee  ll''iinnccaassssoo  vveerrrràà  ppeerrsseegguuiittoo  ccoonn  ii  ssiisstteemmii  oorrddiinnaarrii  ppeerr  qquuoottee  aannnnuuaallii  mmaaggggiioorraattee  ddaallllee  ssaannzziioonnii  ee//oo  
ddaaii  rriimmbboorrssii  ssppeessee,,  ddii  ccuuii  aaii  ppuunnttii  55  ee  66,,  ddeelliibbeerraattee  ddaall  CCoonnssiigglliioo..  

OOggnnii  pprrooffeessssiioonniissttaa  èè  tteennuuttoo  aa  vveerriiffiiccaarree,,  pprreessssoo  llaa  pprroopprriiaa  BBaannccaa,,  ll''aavvvveennuuttoo  bbuuoonn  ffiinnee  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  
aaddddeebbiittoo  ((SSEEPPAA))  ddiissppoossttee  ddaall  SSRRCC  oo  ddeell  bboonniiffiiccoo  ddii  CCVVOO  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  eevviittaarree  ddii  iinnccoorrrreerree  nneellllee  
mmaaggggiioorrii  ssppeessee  pprreevviissttee..  

  

------  55  ------  

OOllttrree  ii  tteerrmmiinnii  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeeii  vveerrssaammeennttii  èè  pprreevviissttaa  uunnaa  pprriimmaa  ssaannzziioonnee  ddaa  aapppplliiccaarrssii  ssuullllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee  
ppeerr  vveerrssaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  iinn  rriittaarrddoo  ee  ffiinnoo  aall  3300  AApprriillee..  

OOllttrree  ttaallee  tteerrmmiinnee  èè  pprreevviissttaa  uunnaa  sseeccoonnddaa  ssaannzziioonnee,,  aaggggiiuunnttiivvaa  aallllaa  pprriimmaa,,  ddaa  aapppplliiccaarrssii  ssuullllaa  qquuoottaa  aannnnuuaallee  
ppeerr  vveerrssaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  iinn  rriittaarrddoo  ee  ffiinnoo  aa  cchhee  llaa  pprraattiiccaa  vveennggaa  ttrraassmmeessssaa  aall  LLeeggaallee  ccuurraattoorree  ddeell  rreeccuuppeerroo..  

GGllii  uulltteerriioorrii  oonnoorraarrii  lleeggaallii  vveerrrraannnnoo  lliiqquuiiddaattii  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll''iissccrriittttoo  aallll''AAvvvvooccaattoo  iinnccaarriiccaattoo..  

OOllttrree  iill  3300  GGiiuuggnnoo  ssii  aattttiivvaannoo,,  ccoommuunnqquuee,,  ii  pprroovvvveeddiimmeennttii  aa  ccuurraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  ee  ttuuttttii  ggllii  iimmppoorrttii  
iinnssoolluuttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ((qquuoottaa  aannnnuuaallee  ++  11°°  ssaannzziioonnee  ++  22°°  ssaannzziioonnee  ++  OOnnoorraarrii  lleeggaallii))  vveerrrraannnnoo  ggrraavvaattii  ddaall  
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rriimmbboorrssoo  ssppeessee  ppeerr  iissttrruuttttoorriiaa  ee  ttrraattttaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree  ppeerr  mmoorroossiittàà  llaaddddoovvee  ll’’iissttrruuttttoorriiaa  ssii  ssiiaa  ccoonncclluussaa  ccoonn  
iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeellllaa  ssoossppeennssiioonnee..  

  

------  66  ------  

LLee  ssaannzziioonnii  ee  ii  rriimmbboorrssii  ssppeessee  ssoonnoo  ddeelliibbeerraattii,,  eedd  aassssuunnttii  ddaall  CCoonnssiigglliioo,,  ppooiicchhéé  cchhii  ssii  rreennddee  mmoorroossoo  oollttrree  iill  
tteerrmmiinnee  ddeell  2288  FFeebbbbrraaiioo  ggrraavvaa  ccoonn  ttaallee  iinnaaddeemmppiieennzzaa  ssuullllaa  ssttrruuttttuurraa  ppeerr  ssuuppeerriioorree  aattttiivviittàà  ddii  SSeeggrreetteerriiaa,,  
uulltteerriioorree  ccuussttooddiiaa  iinn  ssoossppeessoo  ddeell  ffaasscciiccoolloo  aa  rruuoolloo,,  eevveennttuuaallee  aattttiivviittàà  lleeggaallee  ccoonnnneessssaa  aall  rreeccuuppeerroo  ddeeii  ccrreeddiittii..    

  

------  77  ------  

TTuuttttee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  ssoolllleecciittii  ee//oo  aavvvviissii  ssaarraannnnoo  iinnvviiaattee,,  ee  ssii  iinntteennddeerraannnnoo  ccoonnoosscciiuuttee,,  aallll’’uullttiimmoo  iinnddiirriizzzzoo  
ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  rreessoo  nnoottoo  ddaallll’’iissccrriittttoo..  

  

------  88  ------  

OOggnnii  PPrrooffeessssiioonniissttaa  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeell  CCoolllleeggiioo,,  nnoonn  pprriimmaa  ddeell  mmeessee  ddii  
NNoovveemmbbrree,,  ddii  vveenniirree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  ddeelliibbeerraazziioonnii  aassssuunnttee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  iinn  oorrddiinnee  aall  ppuunnttoo  11  ppeerr  ooggnnii  
pprroopprriiaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii..  

PPeerr  nnoonn  rriieennttrraarree  nneeggllii  eelleenncchhii  aa  rruuoolloo  ddii  ccuuii  aall  ssuucccceessssiivvoo  ppuunnttoo  99,,  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeevvee  
ppeerrvveenniirree  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  mmeessee  ddii  NNoovveemmbbrree  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  llaa  llaavvoorraazziioonnee  eennttrroo  iill  
3311  DDiicceemmbbrree..  

FFaarràà  ffeeddee  llaa  ddaattaa  ddii  iinnvviioo  ddeellll''iissttaannzzaa  aa  mmeezzzzoo  ppoossttaa  rraaccccoommaannddaattaa  oo  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ((PPEECC))..  

NNoonn  ppoottrraannnnoo  iinn  ooggnnii  ccaassoo  aaccccoogglliieerrssii,,  aanncchhee  ssee  iinnvviiaattee  ppeerr  tteemmppoo,,  iissttaannzzee  ddii  ccaanncceellllaazziioonnee  ssee  iill  
PPrrooffeessssiioonniissttaa  nnoonn  aavvrràà  rreessttiittuuiittoo  iill  ""TTiimmbbrroo  ppeerrssoonnaallee""  eedd  iill  ""TTeesssseerriinnoo""  iinn  pprroopprriioo  ppoosssseessssoo  oo  rriissuullttaassssee  
nnoonn  aassssoollttoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  qquuoottee  ssppeettttaannttii  aall  CCoolllleeggiioo  ppeerr  qquuaallssiiaassii  aannnnuuaalliittàà  iinn  ccoorrssoo  oo  pprreecceeddeennttee..  

LL''iissttaannzzaa  nnoonn  ppoottrràà  aallttrreessìì  eesssseerree  aaccccoollttaa  qquuaalloorraa  eessiisstteesssseerroo,,  iinn  iittiinneerree,,  nneell  ffaasscciiccoolloo  ddeellll''iissccrriittttoo,,  ppeennddeennzzee  
pprroocceedduurraallii  ddii  qquuaallssiivvoogglliiaa  nnaattuurraa  ((pprroovvvveeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  iissttrruuiittii  ee//oo  iinn  ccoorrssoo,,  cceennssuurree,,  eecccc..))..  

  

------  99  ------  

GGllii  iimmppoorrttii  aannnnuuaallii  ddoovvuuttii  aall  CCoolllleeggiioo  ddaaii  PPrrooffeessssiioonniissttii  vveennggoonnoo  iinnsseerriittii  aa  rruuoolloo  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeeggllii  iissccrriittttii  
aallll''AAllbboo  aallllaa  ddaattaa  ddeell  11°°  GGeennnnaaiioo  ddeellll''aannnnoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

TTaallii  iimmppoorrttii,,  ccoossìì  ccoommee  llee  ssaannzziioonnii  ee//oo  ii  rriimmbboorrssii  ssppeessee  ddii  ccuuii  aaii  ppuunnttii  55  ee  66,,  ssoonnoo  aannnnuuaallii  ee  ddeeccoorrrroonnoo  iinn  
ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  iissccrriizziioonnee  aallllaa  ddaattaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ee  NNOONN  SSOONNOO  FFRRAAZZIIOONNAABBIILLII..    

  

------  1100  ------  

LLee  pprreesseennttii  nnoottee  ooppeerraattiivvee  ssoonnoo  ddeelliibbeerraattee  eedd  eemmeessssee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  aall  ffiinnee  ddii  
ddiisscciipplliinnaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  iissccrriittttii  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  rreevviissiioonnee  ee  mmooddiiffiiccaa  
uunniillaatteerraallee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ddeettttoo  OOrrggaannoo  eemmiitttteennttee..  

SSii  iinntteennddee  vviiggeennttee,,  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  eedd  eemmiissssiioonnee,,  llaa  vveerrssiioonnee  ppiiùù  rreecceennttee  ccoossìì  ccoommee  ppuubbbblliiccaattaa  
ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    
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DDOOMMIICCIILLIIAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOORRRRIISSPPOONNDDEENNZZAA  EE  RREECCAAPPIITTII    

MMooddaalliittàà  ddeeggllii  iinnvviiii  --  NNoottee  ooppeerraattiivvee  ssuull  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  
  

------  11  ------  

GGllii  iissccrriittttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  ccoommuunniiccaarree  aall  CCoonnssiigglliioo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  iill  pprroopprriioo  iinnddiirriizzzzoo  ddii  
rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa,,  eedd  uunn  aaccccoouunntt  ppeerr  iill  rreeccaappiittoo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  ddii  ccuuii  rriiccoonnoossccoonnoo  llaa  vvaalliiddiittàà  
ggaarraanntteennddoonnee,,  aallttrreessìì,,  uunnaa  ppeerriiooddiiccaa  ee  aaddeegguuaattaa  ccoonnssuullttaazziioonnee..  

GGllii  iissccrriittttii  ssii  iimmppeeggnnaannoo  aa  ccoommuunniiccaarree  aall  CCoolllleeggiioo,,  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ee  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa,,  llee  vvaarriiaazziioonnii  
cchhee  ddoovveesssseerroo  iinntteerrvveenniirree..  

AA  nnoorrmmaa  ddeellll''aarrtt..  11  ddeell  DD..LL..LL..  2233..1111..4444  nn°°  338822  iinneerreennttee  NNoorrmmee  rreellaattiivvee  aallllaa  ccuussttooddiiaa  ddeellll''AAllbboo  PPrrooffeessssiioonnaallee  
ddaa  ppaarrttee  ddeeggllii  OOrrddiinnii  ee  CCoolllleeggii  ddii  ccaatteeggoorriiaa,,  ll''eevveennttuuaallee  iinnaaddeemmppiieennzzaa  aallllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ssaarràà  
ccoonnssiiddeerraattaa  iilllleecciittoo  ddiisscciipplliinnaarree,,  aall  ppaarrii  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa  ddii  ddaattii  ffaallssii  oo  mmeennddaaccii  ee,,  ppeerrttaannttoo,,  ppeerrsseegguuiibbiillee  aa  
nnoorrmmaa  ddii  LLeeggggee..  

  

------  22  ------  

NNeellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  rriinnnnoovvaammeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  eedd  aall  ffiinnee  ddii  
ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  ddeemmaatteerriiaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssuuppppoorrttoo  ccaarrttaacceeoo,,  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinnddiirriizzzzaattee  aaggllii  iissccrriittttii,,  oo  
aa  ssppeecciiffiiccii  ggrruuppppii  ddii  iissccrriittttii  ((ccdd..  iinnvviiii  ddii  mmaassssaa)),,  vveerrrraannnnoo  iinnvviiaattee  aattttrraavveerrssoo  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  aaggllii  
aaccccoouunntt  ffoorrnniittii  iivvii  ccoommpprreessoo  ooggnnii  aattttoo  iinnddiivviidduuaallee  ee//oo  ddii  ccaarraatttteerree  ssttrreettttaammeennttee  iissttiittuuzziioonnaallee  ((RRiiff..  
PPrroocceeddiimmeennttoo  ddiisscciipplliinnaarree,,  rreellaattiivvee  nnoottiiffiicchhee  eecccc..))..    

TTuuttttee  llee  ddiivvuullggaazziioonnii  ee//oo  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  ppeerrmmaanneennttee  ((RRiiff..  RReeggoollaammeennttii  eecccc..))  vveerrrraannnnoo  rreessii  
ccoonnssuullttaabbiillii  nneell  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    

  

------  33  ------  

TTuuttttee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  iinnvviiaattee  ddaall  CCoolllleeggiioo  ssii  iinntteennddeerraannnnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  nnoottiiffiiccaattee  ee  ccoonnoosscciiuuttee  
ddaallll’’iissccrriittttoo  ssee  ssppeeddiittee  aallll''uullttiimmoo  iinnddiirriizzzzoo,,  cciivviiccoo  oo  ddii  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa,,  rreessoo  nnoottoo  ddaallll''iissccrriittttoo..    

IIll  rriiffiiuuttoo  ddii  aacccceettttaazziioonnee  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  iinnvviiaattee,,  aaggllii  iinnddiirriizzzzii  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ccoossttiittuuiissccee  iilllleecciittoo  ddiisscciipplliinnaarree  
ppeerrsseegguuiibbiillee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  

  

------  44  ------  

GGllii  iissccrriittttii  ppoossssoonnoo  ffoorrnniirree  aall  CCoonnssiigglliioo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  uunn  pprroopprriioo  rreeccaappiittoo  tteelleeffoonniiccoo  cceelllluullaarree  
iimmppeeggnnaannddoossii  aa  ccoommuunniiccaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llee  vvaarriiaazziioonnii  cchhee  ddoovveesssseerroo  iinntteerrvveenniirree..  

TTuuttttii  ggllii  aavvvviissii  iinnddiirriizzzzaattii  aaggllii  iissccrriittttii,,  oo  aa  ssppeecciiffiiccii  ggrruuppppii  ddii  iissccrriittttii,,  ccoonn  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  uurrggeennzzaa  oo  
aacccciiddeennttaalliittàà,,  vveerrrraannnnoo  iinnvviiaattii  aattttrraavveerrssoo  SSMMSS  aaii  nnuummeerrii  ffoorrnniittii..  

DDaattaa  llaa  ppeeccuulliiaarriittàà  ddeell  sseerrvviizziioo  ggllii  SSMMSS  ppoottrraannnnoo  iinntteerreessssaarree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnttiinnggeennzzee,,  aassppeettttii  ssoocciiaallii  --  
eevveennttii  ddii  pprrootteezziioonnee  cciivviillee  eecccc..  

EE’’  ffaaccoollttàà  ddeeggllii  iissccrriittttii  rreevvooccaarree,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ee  iinn  ffoorrmmaa  ssccrriittttaa,,  iill  rreeccaappiittoo  tteelleeffoonniiccoo  cceelllluullaarree  ffoorrnniittoo  
iimmppeeddeennddoonnee  iinn  ttaall  mmooddoo  ll’’uuttiilliizzzzoo..    

  

------  55  ------  

LLee  pprreesseennttii  nnoottee  ooppeerraattiivvee  ssoonnoo  ddeelliibbeerraattee  eedd  eemmeessssee  ddaall  CCoonnssiigglliioo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  aall  ffiinnee  ddii  
ddiisscciipplliinnaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  iissccrriittttii  ee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  rreevviissiioonnee  ee  mmooddiiffiiccaa  
uunniillaatteerraallee  ddaa  ppaarrttee  ddii  ddeettttoo  OOrrggaannoo  eemmiitttteennttee..  

SSii  iinntteennddee  vviiggeennttee,,  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  eedd  eemmiissssiioonnee,,  llaa  vveerrssiioonnee  ppiiùù  rreecceennttee  ccoossìì  ccoommee  ppuubbbblliiccaattaa  
ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    
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