PROPOSTA DE INVESTIMENTO NUMA VIATURA AUTOMÓVEL
A Junta Regional de Santarém vem propor ao Conselho Regional de Santarém o
investimento numa Viatura de Transporte de Passageiros, de acordo com o Proposto no Plano
Trienal, no ponto 4.3.- Garantir o correto suporte ao nível logístico, das infraestruturas e
financeiro para a realização das atividades regionais e locais, mais explicitado no Plano Anual
2015/2016, aprovado no Conselho Regional de 21 de junho de 2015, onde consta a intenção
de “Adquirir uma Viatura de Transporte de Passageiros”, de forma a cumprir o Objetivo Trienal
4.3.1 – Facultar apoio logístico nas atividades regionais.
Atualmente a situação financeira da Região de Santarém, pode considerar-se estável
e consolidada, dado o trabalho realizado ao longo dos últimos anos, o que permite a realização
de investimentos conscientes e estruturados. Uma vez que as atuais condições das
Instituições Bancárias levaram a uma diminuição marcada das receitas obtidas pelas
aplicações financeiras, a atual Junta Regional considera mais oportuno o investimento parcial
destes valores, garantindo sempre a manutenção de uma boa base financeira sólida.
Assim sendo, propõe-se a aquisição de uma viatura de Transporte de Passageiros,
ligeira, com capacidade para 9 passageiros, e com módulo de carga.
Tendo em conta as características pretendidas, e da análise já realizada no mercado,
a Junta Regional de Santarém vem propor a aquisição desta viatura num valor máximo de
30.0000 € (trinta mil euros). Apesar da definição deste valor máximo, a Junta Regional
compromete-se a procurar a solução mais eficiente.
Esta proposta pretende dar resposta à necessidade de nas diversas Atividades
Regionais ser necessário o empréstimo ou aluguer de viaturas para o transporte de
passageiros e de material ou mercadorias.
Por outro lado, e entendendo-se que os bens da Junta Regional de Santarém são para
usufruto de todos os Escuteiros da Região, é nossa intenção criar uma Regulamento de
Empréstimo da Viatura, permitindo desta forma o usufruto da mesma por parte dos
Agrupamentos. Esta proposta pretende também dar sentido à vontade de dinamizar o
Escutismo local, dando apoio na componente logística do mesmo.
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Consideramos que esta proposta será uma mais-valia para o Escutismo da Região,
em particular num ano em que iremos realizar uma Atividade Regional de Verão, em que seria
necessário o aluguer de viaturas, acompanhado pelo aumento crescente do número e efetivo
de participação nas Atividades Regionais Pedagógicas e de Formação, o que nos obriga a
procurar soluções para as questões logísticas.
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