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CIRCULAR N.º 06/2020-MCN
De: Mesa do Conselho de Núcleo
Para: Todos os caminheiros e dirigentes
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Assunto: Conselho de Núcleo (Cn) – Ordem de Trabalhos
Caros conselheiros
Nos termos do artigo 48.º do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas
convoca-se o CONSELHO DE NÚCLEO para reunir no dia 28 de novembro de 2020,
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no Salão Paroquial de S. José .
A primeira convocatória será às 14 horas com a seguinte Ordem de Trabalho:
1.

Abertura com o Hino do Núcleo de S. Miguel e Oração

2.

Aprovação da ata do último Conselho de Núcleo

3.

Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Núcleo de S. Miguel para 2020/21

4.

Relatório e Contas da Junta de Núcleo de S. Miguel de 2019/20

5.

Análise da associação ao nível de núcleo/agrupamento

6.

VIII Acampamento do Núcleo de S. Miguel

7.

Ordem de trabalhos para o Conselho Regional de Representantes (CRR)

8.

Diversos

9.

Encerramento pelo Chefe de Núcleo e pelo Presidente da Mesa do Conselho de
Núcleo

10. Hino do CNE

Relativamente à realização do Cn prestam-se as seguintes informações:
DOCUMENTOS
As propostas e documentos relevantes para apreciação nos pontos da ordem do dia
serão facultados por correio electrónico ou disponibilizados na página, na internet, do
Núcleo de S. Miguel, na ligação Conselho de Núcleo.
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Nos termos do n.º 2 do artigo 48.º do Regulamento Geral têm assento todos os dirigentes, noviços a
dirigentes e caminheiros, constantes do último censo e das actualizações posteriores, até 15 dias antes
da sua realização.
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Coordenadas da localização do edifício: 37°44'15.5"N 25°40'25.3"W (37.737647, -25.673681).
1934/2019 - 85 ANOS DE ESCUTISMO NA ILHA DE S. MIGUEL
1975/2020 - 45 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL
Associação Educativa de Juventude, fundada em 1923 - Instituição de Utilidade Pública - Diário da República, II Série, nº 177/83, de 3 de Agosto - Contr. nº 500 972 052
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Escutismo Católico Português
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Correio-e: mcn.saomiguel@escutismo.pt

LOCAL
O Salão Paroquial de S. José situa-se no lado Norte de Igreja de S. José, em Ponta
Delgada, dispõe de amplo espaço ao ar livre, cujo acesso estará vedado a não
escuteiros, sem nenhuma visibilidade do exterior, para além de pavilhão com a
dimensão que permite uma baixa densidade de ocupação para o número médio de
frequências dos últimos conselhos.
PARTICIPAÇÃO
Atendendo à atual panorama epidemiológico micaelense, prevê-se que o Cn decorra
no modo presencial, com a adoção rigorosa de todas as medidas de segurança que as
autoridades sanitárias (com quem estamos em contacto) venham a indicar.
INSCRIÇÃO
A fim de facilitar as opções logísticas de realização do Cn será pedida uma inscrição
prévia dos conselheiros através do SIIE, atividade N01040017.
O prazo limite de inscrição é 21 de novembro.
A inscrição processa-se através da ficha do conselheiro, no separador INSCRIÇÃO
ATIV., na atividade N01040017.
Os tempos que vivemos continuam a ser de grande incerteza mas comprometemo-nos
a acompanhar de perto a evolução epidemiológica tomando as decisões que venham
a ser necessárias para garantir a segurança de todos nós.
Em caso de dúvida poderão contatar-nos através do correio eletrónico
mcn.saomiguel@escutismo.pt ou do telemóvel 968787195 do Presidente da Mesa do
Conselho de Núcleo.
Ponta Delgada e sede do Núcleo, a 30 de outubro de 2020.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo

Pedro Paulo Viveiros Câmara
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