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Proposta de alteração ao número quatro do Artigo 66º do 

Regulamento Geral de CNE 
 
 

Justificação da proposta 
(nos termos do nº 4 do artigo 75º do Regulamento Geral do CNE) 

 
 

1. A existência de um identificador da VIA VERDE nas viaturas do CNE tem vantagens 
evidentes. 

2. A adesão à Via Verde depende da inscrição através de um cartão de débito, de cuja 
conta bancária serão debitados os valores das portagens e de estacionamentos. 

3. Sobre o nº 4 do artigo 66º do Regulamento Geral, o Conselho Fiscal e Jurisdicional 
Nacional emitiu, a 30 de dezembro de 2017, parecer vinculativo sobre o uso de 
cartões de débito, que a seguir se transcreve parcialmente, esclarecendo os motivos 
daquele normativo. …  “Numa associação com as características axiológicas do 
Corpo Nacional de Escutas não podem deixar de vigorar fortes regras de 
absoluta transparência na movimentação dos fluxos financeiros. Só a 
inscrição de todas as movimentações em contas bancárias, evitando a criação 
de fundos geridos por vontades não sindicáveis, vulgo sacos azuis, permite 
atingir o necessário padrão de transparência.… 

4. ….. A exigência de duas assinaturas na movimentação das contas bancárias 
do Corpo Nacional de Escutas constitui um obstáculo a uma gestão menos 
prudente e, quiçá, potenciadora de desvios financeiros. A intervenção de dois 
dirigentes dificulta, naturalmente, que qualquer dirigente possa movimentar as 
contas sem prestar contas imediatas da razão subjacente aos mesmos 
movimentos.” 

   
 Em face do exposto, propõe-se que na próxima reunião do Conselho Nacional de 
Representantes ou do Conselho Nacional Plenário (aquele que primeiro vier a reunir, após 
cumpridas as regras fixadas no artigo 75º do RG) seja deliberado aprovar o seguinte 
aditamento ao número quatro do artigo 66º do Regulamento Geral do CNE: 
 

 ...dois dirigentes, sendo permitida a emissão de um cartão de débito sobre a 
conta bancária do nível do CNE que é usufrutuário de uma ou mais viaturas 
registadas em nome desta associação; o cartão de débito será pedido ao Banco 
pelo nível nacional, ou regional por procuração da Junta Central e deverá ser 
registado o nome do Dirigente que fique responsável pelo seu uso e apenas para 
o registo da “Via Verde” associado a uma viatura. 

 
17 de maio de 2019. 
 
A proponente 
 
Junta Regional do Algarve 


