INFORMAÇÃO CORONAVIRUS III
31 de maio

Decorrente do prolongamento do Estado de Calamidade decretado pelo Estado, mas também com a
implementação da terceira fase de desconfinamento, reuniu o Conselho Superior e Disciplinar no passado
dia 28 de maio, seguindo-se nova reunião a 30 de maio, após a publicação da Resolução do Conselho de
Ministros 40-A/2020. Nestas reuniões foram revistas as medidas implementadas em março e revistas no
início de maio, tendo sido decidido atualizar as mesmas.
Assim, as medidas de exceção a considerar passam a ser:
1. Decretação de "Estado de Exceção", em que certos artigos do Regulamento do Parque ficam suspensos.
Durante a vigência do "Estado de Exceção", e perante a impossibilidade de reunir em Assembleia Geral, as
decisões que impliquem em adaptações do Regulamento do Parque serão tomadas pelo Conselho Superior e
Disciplinar;
2. Manutenção do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) até ao final do Estado de Calamidade decretado pelo
Governo Português;
3. Manutenção do plano de contingência interno;
4. Reabertura do Parque de Campismo em 5 de junho;
5. Manutenção do adiamento da Assembleia Geral Ordinária para data a definir;
6. Manutenção do prazo limite para pagamento das quotas de sócio para 30 de junho;
7. Revogação da obrigatoriedade de pagamentos a efetuar por Transferência Bancária;
8. Implementação imediata do novo método de abertura do portão pequeno;
9. Retoma das reuniões presenciais internas, com cumprimento das normas de distanciamento;
10. Elaboração de orçamento retificativo até dia 31 de julho para posterior aprovação em Assembleia Geral.
O Conselho Superior e Disciplinar, e mais particularmente o GIR, continuará a acompanhar o evoluir da
situação no concelho e no país e poderá alterar estas medidas ou adicionar outras em qualquer momento.
Recomendamos o acompanhamento de quaisquer novas comunicações através do nosso site, em
ccestrela.com e página do Facebook, que serão os locais privilegiados para o efeito.
Desejamos a todos os companheiros que ultrapassem este período conturbado da melhor forma possível e
com esperança de que sairemos desta provação todos mais fortes e unidos.
Saudações campistas,
O Conselho Superior e Disciplinar

