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1. DO PEDIDO E DO OBJETO 

 

O irmão escuta Chefe Regional do Algarve, em representação da Junta Regional do 

Algarve, dignou-se solicitar-nos, em conformidade com a competência que nos é conferida 

pela alínea d) do n.1 do art.39.º do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas – 

Escutismo Católico Português, a emissão de parecer sobre – interpretando o seu pedido – as 

seguintes questões: 

 

 

a) É admissível, em face dos regulamentos que regem a vida do Corpo Nacional de 

Escutas – Escutismo Católico Português, a emissão de cartões de débito com 

referência às contas bancárias em nome da nossa Associação? 

 

b) Os outros modos de movimentação das mesmas contas bancárias poderão ser 

realizados apenas por um dirigente? 

 

  

2. DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL E JURISDICIONAL NACIONAL 

Dispõe a alínea d) do n.1 do art.39.º do Regulamento Geral do Corpo Nacional de 

Escutas – Escutismo Católico Português, que compete ao Conselho Fiscal Nacional dar 

parecer sobre a interpretação e a aplicação de questões de matriz regulamentar e 

estatutária. 

No caso vertente, a análise das questões que acima enunciámos e que nos foram 

dirigidas centram-se em conhecer as regras sobre movimentação de contas bancárias em 

nome do Corpo Nacional de Escutas. Estas questões exigem o estudo/interpretação de 

normas constantes no Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, pelo que se 

encontram na esfera de competência acima referida. 

 

3. DISCUSSÃO. 

3.1. A primeira das questões colocadas à nossa apreciação reside em procurar saber 

da admissibilidade regulamentar da emissão de cartão de débito – vulgo cartão multibanco – 

que opere sobre as contas bancárias em nome do Corpo nacional de Escutas. 



 

2 

- Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional - 

Sobre as dimensões administrativa e financeira da gestão do Corpo Nacional de 

Escutas rege a Parte IV do Regulamento Geral (arts.64.º a 73.º), sendo que o n.4 do art.66.º 

determina que todos (sublinhado nosso) os fluxos financeiros sejam depositados em contas 

bancárias abertas em nome do Corpo Nacional de Escutas, seguido da designação do órgão 

executivo que detenha a responsabilidade da sua gestão. Mais exige a mesma norma que 

estas contas apenas possam ser movimentadas com as assinaturas de, pelo menos, dois 

dirigentes. 

Entendemos e aceitámos a opção regulamentar, é que a mesma encontra a sua 

razão de ser numa dupla preocupação, a saber: por um lado pretende-se que a gestão 

financeira do Corpo Nacional de Escutas seja o mais transparente possível e, por outro lado, 

criar obstáculos ao facilitismo na movimentação dos meios financeiros de forma a evitar 

apropriações ilícitas. 

Numa associação como a nossa, que assume como missão primordial a educação 

das crianças e dos jovens para a vivência da cidadania à luz dos valores do evangelho e da 

sua leitura pelos cânones da tradição católica, (cfr. arts.1.º, 2.º e 3.º do Regulamento Geral), 

centrada no exemplo dos adultos (cfr. art.26.º do mesmo Regulamento), não podia deixar de 

se auto-impor 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. 

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.  

Transparência na gestão e obstaculizar as tentações de desvios financeiros são, pois, 

as inquietações a que o n.4 do art.66.º do Regulamento Geral pretende dar guarida, logo 

qualquer modo de movimentação das contas que importe uma diminuição das exigências 

Regulamentares acima assinaladas violará de forma manifesta o preceito em causa. 
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É do conhecimento público e geral que a utilização de cartão de débito permite a uma 

só pessoa dirigir-se a uma caixa ATM e proceder às movimentações financeiras que 

entender na conta conexionada com o mesmo cartão, assim dispensando a intervenção de 

qualquer outro indivíduo. Não parece necessitar de grandes desmonstrações que este modo 

de movimentação de contas bancárias viola de forma direta e expressa o já mencionado o 

n.4 do art.66.º do Regulamento Geral. 

A utilização de cartões de débito viola, pois, tal preceito.  

Admite-se que esta solução crie dificuldades e obstáculos a uma gestão em que o 

tempo presente exige, cada vez mais, eficácia e celeridade. Todavia, a intransigente defesa 

dos valores e dos princípios em que o Corpo Nacional de Escutas estriba a sua missão não 

pode ser descurada sob pena de se tornar materialmente incapaz de alcançar os seus 

nobres objetivos. Entre a eficácia e a celeridade, e a plena assunção dos valores assumidos 

pela nossa Associação não pode haver dúvida na opção por estes.  

 

3.2. De seguida, pretende-se saber se outros modos existem que, respeitando o n.4 

do art.66.º do Regulamento Geral, permitam movimentar as contas tituladas em nome do 

Corpo Nacional de Escutas. 

Os juízos acima explanadas permitem responder de forma célere e simples a esta 

questão. Só são regulamentarmente admissíveis as formas de movimentação das contas que 

exijam a intervenção de, pelo menos, dois dirigentes. Será o caso de cheques assinados por 

dois dirigentes ou as movimentações por via da internet em que o movimento apenas se 

torna perfeito e concretizado depois da intervenção de dois dirigentes.  

Abstratamente, qualquer forma de movimentação das contas bancárias em nome da 

nossa Associação só é admissível se exigir a intervenção de dois dirigentes. 
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4. CONCLUSÕES.         

Em face do quadro factual e normativo acima enunciado formulam-se as seguintes 

conclusões: 

1. O n.4 do art. 66.º do Regulamento Geral impõe que todos os fluxos financeiros sejam 

depositados em contas bancárias abertas em nome do Corpo Nacional de Escutas, 

seguido da designação do órgão executivo que detenha a responsabilidade da sua 

gestão. Mais, exige a mesma norma que estas contas apenas possam ser movimentadas 

com as assinaturas de, pelo menos, dois dirigentes. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Transparência na gestão e obstaculizar as tentações de desvios financeiros são, pois, 

as inquietações a que o n.4 do art.66.º do Regulamento Geral pretende dar guarida, logo 

qualquer modo de movimentação das contas que importe uma diminuição das exigências 

regulamentares acima assinaladas violará de forma manifesta o preceito em causa. 

5. A utilização de cartões de débito, na medida em que permite a uma só pessoa 

proceder às movimentações financeiras que entender na conta conexionada com o 

mesmo cartão, assim dispensando a intervenção de qualquer outro indivíduo, viola de 

forma direta e expressa este n.4 do art.66.º do Regulamento Geral. 

6. Não é, pois, admissível a movimentação de contas bancárias tituladas em nome do 

Corpo Nacional de Escutas por via de cartões de débito.  



 

5 

- Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional - 

7. Só são regulamentarmente admissíveis as formas de movimentação das contas que 

exijam a intervenção de, pelo menos, dois dirigentes. Será o caso de cheques assinados 

por dois dirigentes ou as movimentações por via da internet em que o movimento apenas 

se torna perfeito e concretizado depois da intervenção de dois dirigentes.  

8. Abstratamente, qualquer forma de movimentação das contas bancárias em nome da 

nossa Associação só é admissível se exigir a intervenção de dois dirigentes. 

 

Este é, pois, o nosso parecer e o que nos cumpre declarar em razão das questões 

que nos foram presentes.   

 

Lisboa, Sede Nacional, 30 de dezembro de 2017 

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 

 

 

António Joaquim Fernandes Cerqueira (Presidente) 

António Manuel Ferreira Ventinhas (Vice-presidente) 

Silvério Cabrita Silva da Conceição (Secretário) 

Joana Vasconcelos Teixeira (Vogal) 

José Joaquim Monteiro Ramos (Vogal) 
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