
 

 
 

 

  RESOLUÇÃO UEB-SC Nº 006 
 

Estabelece os critérios para Registro Institucional 
de Carentes na Região Escoteira de Santa Catarina. 

 
A Diretoria Regional da União dos Escoteiros do Brasil – Região Escoteira de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO que: 
 

 A Resolução 008/09 do CAN (Conselho de Administração Nacional) reconhece, 
conforme Art. 15, a condição de Membro Carente, e autoriza o Registro Institucional 
sem o pagamento da Contribuição Anual dos participantes do Escotismo cuja “renda 
familiar” corresponda a no máximo o valor de um salário mínimo nacional. 

 
RESOLVE estabelecer os critérios para que as Unidades Locais solicitem os devidos 
Registros Institucionais aos membros do Movimento Escoteiro em situação de “carentes”, 
da Região Escoteira de Santa Catarina. 
 
Art. 1° - O beneficiário classificado pelo nível nacional, como “carente” passa a usufruir da 
mesma condição em nível regional com a dispensa do pagamento da “Contribuição 
Associativa Regional”, desde que não ultrapasse o percentual de 15% (quinze por cento) 
do efetivo catarinense do ano anterior, e também, que haja a dispensa da contribuição na 
sua Unidade Local. 
 
Art. 2° - Em atenção às políticas institucionais, é considerado efetivado o Registro 
Institucional, sem o pagamento da Contribuição Anual, dos praticantes do Escotismo que 
sejam considerados "carentes". Considera-se carente o associado:  
I - cuja renda familiar, devidamente comprovada, corresponda no máximo, ao valor de um 
salário mínimo nacional; ou  
II – cuja família esteja incluída em programas de assistência social do Governo Federal.  
 
Parágrafo primeiro: Na hipótese de ocorrer o que trata o Inciso I, a condição de “carente” 
deve ser atestada, por escrito, pelo Diretor Presidente da Unidade Escoteira Local, por 
meio do documento denominado “Atestado de Carente”, e, na hipótese de ocorrer o que 
trata o inciso II, a comprovação deve ser feita mediante entrega de cópia do comprovante 
relativo ao último mês do recebimento do benefício em questão, ficando dispensado o 
atestado a que se refere o Inciso I.  
 
Parágrafo segundo: Os documentos de que trata o parágrafo anterior devem 
obrigatoriamente ser encaminhados, pelos Correios ou por meio eletrônico, ao Setor de 
Registros do Escritório Nacional da UEB para fins de comprovação perante os órgãos 
públicos fiscalizadores e enviado cópia destes documentos para o Escritório Regional da 
UEB/SC para que assim seja considerado o benefício em nível regional. 

 
Art. 3° - Após criteriosa análise por parte da equipe técnica do Escritório Regional, a 
solicitação é encaminhada para a Diretoria Regional para apreciação e tomada de decisão. 
 
Art. 4° Em caso de deferimento, a solicitação retorna ao Escritório Regional para que 
encaminhe ao Escritório Nacional a fim de que o Setor de Registros proceda com as 
providências necessárias, e em caso de indeferimento, a solicitação retorna ao Escritório 
Regional para que a devolva à Unidade Local solicitante. 



 
 

 
 
Art. 5° - Cabe à Unidade Local requisitante efetuar anualmente nova solicitação quando 
da renovação anual do Registro Institucional individual, seguindo todos os passos desta 
Resolução Regional. 
 
Resolução aprovada na reunião da Diretoria Regional do dia 10/02/2008, na cidade de 
Florianópolis – SC e entra em vigor nesta data, revoga todas as disposições em contrário, 
ressalvando-se a regulamentação sobre o assunto, emitidas a Nível Nacional. 

 
* A Revisão II desta Resolução, foi realizada e aprovada na reunião da Diretoria Regional, do 
dia 31/05/2010, na cidade de Florianópolis - SC. 

 

* A Revisão III desta Resolução, foi realizada e aprovada na reunião da Diretoria Regional, do 
dia 13/08/2010, na cidade de Florianópolis - SC. 

 

* A Revisão IV desta Resolução foi realizada sem alterações e aprovada na reunião da 
Diretoria Regional, do dia 13/04/2013, na cidade de Florianópolis - SC e entra em vigor 
nesta data.



 

 

A T E S T A D O  D E  C A R E N T E 

 

Ao 

Diretor Presidente da 

Região Escoteira de Santa Catarina. 
 

Responsável:__________________________________________________ abaixo 

qualificado(a) vem por meio desta solicitar a VSa. que seja concedida a isenção do 

pagamento da Taxa de Registro Anual e da Contribuição Regional referente ao ano de 

_________, ao membro juvenil a seguir identificado: 

 

Baneficiário:_____________________________________________________________ 

Ramo:__________________________idade:_________nº. GE/RG:__________/______ 

 

SOLICITANTE: 

Nome:__________________________________________________________________

CPF:_____________________RG:_______________Profissão:____________________ 

Endereço: ___________________________________________________nº.:_________ 

Bairro: _____________________CEP: ___________Cidade/UF:___________________ 

Empresa onde trabalha: ____________________________________________________ 

Endereço Coml.: _________________________________________________________ 

Telefoone: _____________Salário R$: ______________Mês de referência: __________ 

Outra fonte de renda: ______________________________________________________ 

Casa própria?  (S) - (N) Veículo?: (S) - (N) Celular:______________________________ 

Cônjuge: _______________________________________nº. de filhos:_______________ 

Profissão do Cônjuge: _______________________Salário R$: _____________________ 

Total de renda familiar R$ : _________________________________________________ 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SOLICITAÇÃO 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA DO SOLICITANTE 

Eu, __________________________________________acima qualificado, ciente de que 

em caso de falsas informações estarei sujeito às penalidades na forma da Lei. declaro 

perante a UEB/_____ e ao órgão escoteiro local ____________________________, para 

fins de isenção de Taxa de Registro Anual da UEB e Contribuição Regional, referente ao 

ano de _________, que minha renda familiar mensal é de 

R$________________(______________________________________________) e que 

não possuo condições de arcar com os custos de inscrição do(a) jovem 

__________________________________ para ingresso no Movimento Escoteiro. 

 

 

___________________________________      _________________________________ 

                         Local e data                                          Assinatura do Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARA USO DO NÍVEL LOCAL 

 

 

Diligência realizada “in loco” em ______/______/______. 

 

Responsáveis pela diligência: 

Nome:_____________________________ Função no ME:__________________ 

Nome: _____________________________Função no ME: __________________ 

Nome: _____________________________Função no ME: __________________ 

 

(    ) DE ACORDO                (    ) NEGADO 

 

____________________________________ 

Diretor Presidente do Nível Local 

 

 

 

PARA USO DO NÍVEL REGIONAL 

 

 

A Diretoria Regional da Região Escoteira de Santa Catarina, após verificação da 

documentação apresentada considera a solicitação de isenção de Taxa de Registro 

Anual e Contribuição Regional: 

 

(     ) DEFERIDA        (     ) INDEFERIDA 

 

Obs.:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

Diretor Presidente da Região Escoteira 

 

 

 

NOTAS DO ESCRITÓRIO NACIONAL 

 

 É recomendável juntar cópia de holerite / contracheque de pagamento e 

comprovante de residência. 

 Verificar sempre o expresso no artigo 12 da Resolução 006/2004. 

 Verificar sempre o expresso no Decreto nº 3048 de 06/05/99.  


