
 

Página 1 de 4 
 

Proposta de deliberação a apresentar em Conselho Nacional 
 

1. Identificação do proponente (órgão ou representante de grupo de dirigentes) 

Órgão 
Junta Central, Junta Regional do Algarve, Junta Regional Braga, Junta Regional Lisboa e Junta Regional 
do Porto 
 

Nome NIN 

Manuel Lavadinho 8212000000002 

Email gestao@escutismo.pt 

Tel. (+351)967679979 

 

2. Título da proposta 

Proposta para utilização de cartões de débito - artigo 66 a) 

 

3. Motivações (breve enquadramento) 

a) O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional emitiu, em 30 de dezembro de 2017, um 
parecer sobre o uso de cartões de débito nos termos do qual se interpreta o normativo 
constante do número 4.º do artigo 66.º do Regulamento Geral de CNE, que deve 
manter a atual formulação, concluindo pela inadmissibilidade regulamentar da 
utilização desses cartões; 

b) O cartão de débito não deve ser considerado o método de pagamento preferencial; 
c) A absoluta necessidade, para o quotidiano da vida dos Agrupamentos, da utilização de 

cartão de débito em circunstâncias de pagamentos em atividades a fornecedores de 
serviços, nomeadamente em contexto de atividades internacionais; 

d) A necessidade de efetuar pagamentos em numerário e correlativo levantamento, 
sendo o levantamento através de cartão a forma mais económica atualmente 
existente, bem como a questão de segurança inerente aos riscos de se transportarem 
elevadas quantias em numerário, para contornar as dificuldades de pagamentos; 

e) A necessidade de pagamentos por autorização de débito e registo de cartão como o 
sistema de pagamento de portagens “Via Verde”; 

f) Para se evitar a transferência de fundos por via de adiantamentos para contas pessoais 
de dirigentes/animadores responsáveis por atividades para, por essa forma, poder ser 
utilizado o meio de cartão de débito ou efetuar levantamento em numerário. 

 

4. Objetivo(s) 
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Apresentam os signatários, para apreciação do Conselho Nacional, nos termos do art.º 13.º do 
Regimentos dos Conselhos Nacionais do CNE a seguinte proposta de alteração a proposta 
apresentada pela Junta Regional do Algarve de alteração ao art.º 66.º, n.º 4 do Regulamento Geral do 
CNE, datada de 17.05.2019 respeitante à utilização de cartão de débito: 

 

5. Proposta a apresentar (texto a ser votado) 

PROPOSTA DE ADITAMENTO ao Regulamento Geral do CNE 
 
Aditamento: 

 
Artigo 66.º - A 

(utilização de cartões de débito) 
 
1. Para além do previsto no n.4 do artigo anterior, as contas bancárias em nome do CNE podem ser 
movimentadas por cartão de débito. 
 
2. A Direção de Agrupamento pode requerer ao nível regional a autorização para a emissão e para a 
utilização de cartão de débito associado à sua conta de depósito à ordem e os demais níveis podem, 
com a mesma finalidade, requerer ao nível imediatamente superior, devendo, para o efeito, remeter 
previamente: 
 
 a) A cópia da ata da reunião do órgão executivo com a aprovação do pedido de emissão de 
um cartão de débito que contenha do nome da associação e o nome do dirigente que pessoalmente 
será responsável pela movimentação através de cartão de débito e cujo nome que deve figurar no 
respetivo cartão; 
 b) Uma declaração conjunta dos dirigentes autorizados à movimentação da conta à ordem, 
concordando com a sua movimentação por cartão de débito e reconhecendo a sua responsabilidade 
pessoal e solidária pelo uso de cartão de débito. 
 
3. No caso de último nível – Junta Central, devem os documentos constantes de alíneas a) e b) de 
número anterior ser depositados em arquivo próprio do órgão. 
 
4. Os movimentos realizados por via de cartão de débito deverão ser posteriormente validados com 
as assinaturas de dois dirigentes autorizados a movimentar a conta bancária, em ordem ao 
cumprimento do número 4 do artigo anterior, e a respetiva inserção documental na plataforma do 
SIIC para o nível de Agrupamento e no programa de contabilidade único para os demais níveis. 
 
5. É proibida a emissão de cartões de crédito em nome de qualquer Nível do CNE e deste facto deve 
ser dado conhecimento aos Bancos a quem for solicitada a abertura de contas do CNE ou quando da 
alteração de titulares autorizados à sua movimentação. 
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6. A violação do disposto no número anterior importa que o dirigente que contraiu dívida com a 
utilização do cartão de crédito é pessoalmente responsável pelo seu pagamento, nos termos do n.2 
do art.18.º deste Regulamento. 

 

6. Esta proposta de deliberação diz respeito a uma alteração aos Estatutos, Regulamento Geral 

e outras normas regulamentares aplicáveis a todo o CNE? 

Sim [x]  Não [  ] 

Em caso afirmativo, especifique os artigos, parágrafos ou alíneas a aditar, modificar ou suprimir: 

alteração ao art.º 66.º, n.º 4 do Regulamento Geral do CNE, datada de 17.05.2019 respeitante à 
utilização de cartão de débito: aditar Artigo 66.º - A (utilização de cartões de débito) 

 

7. A quem se dirige o pedido de implementação, se a proposta for aprovada? 

Estruturas Nacionais/Serviços Centrais [x ] 

Estruturas regionais/núcleo [x ]  Agrupamentos [x ] 

 

8. Qual a estimativa de recursos necessários para a execução da proposta? (qual o impacto? 

Em termos de recursos humanos e/ou financeiros) 

Não se aplica 

 

9. Anexos (se aplicável) 

 Documento já enviado a 31/05/2020 

 

Compromisso 

Confirmo que tenho conhecimento do conteúdo do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas 

(CNE), em especial os artigos 35º, 36º e 75º, e que a presente proposta de deliberação deve ser enviada à 

Mesa dos Conselhos Nacionais até 45 dias antes da data do Conselho a que se destina, sem prejuízo do 

fixado no artigo 75.º do mesmo regulamento (alínea c) do ponto 6 do artigo 35.º do Regulamento Geral do CNE). 
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Data 31/05/2020 

 
Assinatura do proponente 

 

 

Mobile User


