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CIRCULAR N.º 3/2020-MCn
De: Mesa do Conselho de Núcleo de S. Miguel
Para: Conselheiros do Núcleo de S. Miguel
Ponta Delgada, 22 de junho de 2020
Assunto: Conselho de Núcleo — cancelamento e reagendamento.
Considerando que no âmbito das várias circulares emanadas dos órgãos central,
regional e de núcleo sobre a atual situação epidemiológica relativa ao surto sobre o
coronavírus — COVID-19 —, a qual resultou na suspensão de atividades e
reuniões até 18 de junho e ao encerramento, após aquela data, de reuniões e
atividades presenciais na totalidade dos agrupamentos de S. Miguel, é nosso
entender cancelar, para o presente ano escutista, a realização do Conselho de
Núcleo, agendado, inicialmente, para 25 de abril.
Por esse motivo, e atendendo ao caráter excecional do período em que
atravessamos, infere-se adiar para a próxima sessão plenária o cumprimento do
disposto no n.º 2 do Artigo 69.º do Regulamento Geral, que define o limite de 30 de
junho de cada ano, para apresentação, pela Junta de Núcleo, de “uma proposta de
Plano e de Orçamento para o ano seguinte à Mesa do Conselho de Núcleo (…)
que, depois de aprovado pelo Conselho de Núcleo, remete cópia às Direções de
Agrupamento…”
Assim, devido à imprevisibilidade que se afigura para o mês de setembro sobre a
evolução epidemiológica, aos eventuais constrangimentos na concentração de
grandes amontoados de pessoas e ao facto de se pretender evitar realizar dois
conselhos num curto espaço de tempo — um para votar o Plano de Atividades e
Orçamento para 2020/21, que idealmente teria de ocorrer antes do início do ano
escutista e, o outro para votar o Relatório e Contas da gerência de 2019/20, a
concretizar entre 31 de outubro e 15 de novembro (artigo 70.º do Regulamento
Geral) — agenda-se, para 14 de novembro de 2020, um Conselho de Núcleo
único onde serão apreciados e votados o Plano de Actividades e Orçamento para
2020/21 e Relatório de Actividades e Contas de 2019/20.
Recomenda-se, contudo, à Junta de Núcleo de S. Miguel a elaboração do Plano de
Actividade e Orçamento para 2020/21 e ulterior envio a esta Mesa no decurso do
mês de setembro para que possam ser remetidos e apreciados pelas direções de
agrupamento com o compromisso de poderem, naquele Conselho, serem sujeitos a
alteração antes da sua aprovação.
Com as mais cordiais saudações escutistas, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Presidente da Mesa do Conselho
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