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Nos termos do nº 7 do artigo 42º do Regulamento Geral do CNE, convoco o Conselho Regional para 

o dia 07 de janeiro de 2018, pelas 09:00 horas, em primeira convocatória. Se não estiver reunido 

quórum a essa hora, o Conselho terá início às 09:30 horas, independentemente do número de 

pessoas presente. O Conselho realizar-se-á na Casa Episcopal, em Santarém. 

A Ordem de Trabalhos provisória é a seguinte: 

- Apresentação, discussão e votação do Plano Trienal 2018 - 2020 

- Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento para 2018 

Os conselheiros que quiserem apresentar propostas para deliberação devem-nas enviar à Mesa do 

Conselho, até 15 de dezembro, a fim de serem atempadamente divulgadas. 

No período antes da ordem do dia teremos a tomada de posse da Junta Regional de Santarém e do 

Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional de Santarém, na presença do Sr. Bispo de Santarém, D. 

José Traquina. 

Os trabalhos serão interrompidos às 10:45 horas, para participação na Missa Solene, presidida pelo 

Sr. Bispo, que nos convidou a estar presentes. 

Não está a ser cumprido o prazo de 45 dias para convocatória do conselho, porque a Mesa não quis 

marcar a tomada de posse, sem antes reunir com o Sr. Bispo de Santarém. Pensamos que a 

apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento não deverá ser atrasada por imposições 

de prazos e que os conselheiros compreenderão a nossa urgência em convocar o Conselho Regional 

para o dia da tomada de Posse, de modo a que possamos ter um Plano e Orçamento para que toda a 

região possa voltar ao normal decorrer das suas atividades. 

Para qualquer esclarecimento contactar a Mesa do Conselho, através do e-mail: 

mcr.santarem@escutismo.pt 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

Diana Cardoso 

Presidente da Mesa do Conselho Regional 


