
 

 

 

Caderno de Encargos 

ARECON (Acampamento Regional de Confraternização) 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
O ARECON, Acampamento Regional de Confraternização, é um evento de adultos, maiores de 18 anos, que tem como 
objetivo promover o congraçamento dos voluntários catarinenses. 
 
Visando a excelência na qualidade organizacional dos nossos eventos, a Diretoria Regional resolve estabelecer as 
normas a seguir para a candidatura de Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local interessada em sediar tal 
evento. 
 
 

Propósitos 
 
Estas normas visam atender aos seguintes propósitos: 
 

I. Assegurar que a organização do ARECON seja de padrão uniforme, apesar da diversidade das realidades locais; 
II. Impedir que o fato de sediar o ARECON se constitua em ônus excessivo, quer do ponto de vista financeiro, 

quer no que se refere ao esforço requerido para as diversas providências necessárias, sobrecarregando a(s) 
Diretoria(s) do(s) Grupo(s) Escoteiro(s) e a Comissão Organizadora; 

III. Garantir aos participantes condições adequadas e custo compatível com suas disponibilidades; 
IV. Assegurar que os participantes e seus acompanhantes receberão tratamento condigno, centrado na cortesia 

e na fraternidade escoteira, motivando-os a estarem presentes, como é desejável, em qualquer evento 
Escoteiro; 

V. Permitir aos participantes a adoção, com a devida antecedência, das providências particulares exigidas para 
seu comparecimento ao ARECON. 

 
 

Adequações 
 

A fiel observância destas normas não impede aos envolvidos na organização do evento de adequá-la às necessidades 
e características de cada Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local, submetendo tais ajustes à aprovação da 
Diretoria Regional dos Escoteiros de Santa Catarina, através do Escritório Regional, que tem a responsabilidade 
operacional do evento.  

 
Definições 

 
Para efeito destas normas, entende-se por: 
 

I. Cidade Sede: A cidade do Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local escolhida pela Direção Regional 
para sediar o ARECON. 

II. Comissão Organizadora: Equipe integrada por membros da Direção Regional e por Dirigentes e/ou Escotistas, 
pertencentes ao(s) Grupo(s) Escoteiro(s) realizador(es), designada pelas respectivas Diretorias, responsável 
antes, durante e após o ARECON - por todas as providências concernentes à organização e ao desenvolvimento 
do evento, bem como, pelo apoio aos participantes e seus acompanhantes.  
Esta comissão terá no mínimo a seguinte estrutura: Coordenador Geral (UEBSC) e Coordenador Local, 
criando outras coordenações subordinadas a Coordenação Local quando e nas áreas necessárias. 



 

 

 
III. Participante: Sócio da UEB inscrito para participar do ARECON. 

 
IV. Acompanhante: Pessoa sócia ou não da UEB, que comparece em companhia de participante do ARECON. 

 
V. Evento Social ou Recreativo: Atividade de natureza social, turística, recreativa ou cultural, incluída na 

Programação do ARECON, proposta, organizada e coordenada pela Comissão Organizadora e destinada aos 
participantes e/ou aos seus acompanhantes, com despesas cobertas por patrocínios e/ou pela cobrança de 
Taxa de Adesão. 

 
 

Escolha da Sede 
 
A escolha da Sede é feita pela Direção Regional, em uma de suas reuniões mensais, dentre os Grupos Escoteiros ou 
Comissões Organizadoras Locais que apresentarem candidaturas por escrito. 
 
Ao apresentar sua candidatura, o Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local deve considerar a necessidade de 
reduzir as despesas de cada participante ou acompanhante ao mínimo indispensável, evitando gastos desnecessários, 
oferecendo alternativas de hospedagem, buscando obter apoio e patrocínio assegurando-se que todas as despesas 
relativas ao evento sejam cobertas pelas receitas resultantes, sem prejuízos para as finanças dos Escoteiros de Santa 
Catarina. 
 
 
2. INSTALAÇÕES e FACILIDADES 
 
Para a realização do ARECON são requeridas as instalações e facilidades a seguir: 
 
Sede do ARECON 
 

I. Uma sala para instalação dos serviços de Secretaria e outros, preferencialmente equipada com material de 
escritório, incluindo foto copiadora, computadores e impressoras. 

II. Sala de Imprensa e Comunicação.  
III. Local para realização de exposições (se necessário) 

 
Local para o Jantar Festivo ou Coquetel 

 
O local pode ser em Restaurante, Clube ou Associação Recreativa, com capacidade mínima para duzentas (200) 
pessoas, arejado, preferencialmente equipado com ar condicionado e/ou ventiladores, mesas e cadeiras para todos 
se acomodarem, palco ou similar para disposição de banda, conjunto musical, ou som mecânico, espaço para buffet, 
cozinha, serviço de bar e de dança. 
 
A Comissão/Grupos Escoteiro organizador poderá apresentar alternativas de locais para: luau; festas à fantasia, etc., 
sendo que as sugestões serão analisadas pela Diretoria Regional. 
 
Acomodações Pessoais 

 
Os locais para a acomodação dos participantes e de seus acompanhantes podem ser: 
 

I. Espaço para Camping, onde os participantes podem montar seus acampamentos. 



 

 

II. Hotéis, pousadas ou estabelecimentos similares de natureza mais modesta, onde os participantes possam 
se hospedar, às suas expensas, em quartos ou apartamentos individuais, ou múltiplos, nas imediações da 
sede do ARECON ou em áreas servidas por sistema de transporte que facilite o acesso rápido a esse local. 
 

 
Alimentação 
 
É fundamental que o local do ARECON possua opção para que os participantes confeccionem suas refeições com seus 
próprios materiais de camping, e/ou que o local tenha a refeição servida através de restaurante ou cozinha montada 
pelo Grupo Escoteiro/Comissão Organizadora Local. 
 
 
Coffee break 
 
Serviço disponível no local do ARECON, incluído na Taxa de Participação ou custeado por patrocinador. 
 
 
Transporte 
 
É preciso avaliar a necessidade de transporte e providenciar se necessário, especialmente nas seguintes situações: 
 

I. Transporte coletivo entre eventuais locais de hospedagem, a sede do ARECON, em horários de ida e retorno 
compatíveis com a programação, incluído na Taxa de Participação. 

II. Transporte para o atendimento de serviços de secretaria, emergências e apoio aos participantes, fornecido 
por cortesia, por membros do Movimento Escoteiro. 

III. Transporte entre instalações, quando a programação do evento prever este deslocamento, em especial em 
casos de passeios. 
 

 
  Outras facilidades 

 
Para garantir melhor atendimento: 

 
I. Serviço Médico de Emergência no local, representado por um posto de atendimento instalado na sede do 

ARECON com estojo de Primeiros Socorros, guarnecido por médico ou enfermeiro, durante os horários de 
atividade e com contatos em Hospitais e Clínicas de modo a acelerar o encaminhamento de pacientes, se 
necessário; 

II. Serviço de Tele-Contato, representado por 2 (dois) números de telefones celulares, divulgados a todos os 
participantes e acompanhantes, quando da inscrição, sob os cuidados de adultos da Sede, em regime de 
plantão, no período compreendido entre dois dias antes da data de início da atividade até o final do dia 
subsequente ao seu término, para atender solicitações de informações e pedidos de assistência. 

 
 
3. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Os participantes e acompanhantes, para que possam participar do ARECON, pagam suas respectivas Taxas de 
Participação, à exceção de 3 (três) Coordenadores de Equipes que compõem a Comissão Organizadora Local, reguladas 
da seguinte maneira: 
 
 
 



 

 

Taxa de Participante 
 
Destina-se a cobrir, desde que não cobertas por patrocínios, as seguintes despesas: 

I. Aluguel das instalações e equipamentos exigidos para a sede do ARECON. 
II. Alimentação, se as condições locais recomendam a contratação de serviço de fornecimento, dispensando a 

realização de despesas individuais; 
III. Coquetel de Abertura (quando houver) e Jantar Festivo; 
IV. Coffee Break disponível na sede do ARECON; 
V. Contratação de transporte para deslocamentos oficiais; 

VI. Preparação, produção e aquisição do material de trabalho e de publicidade a ser distribuído aos participantes 
(pasta, distintivo, documentos de trabalho, papel, etc.); 

VII. Despesas administrativas relacionadas com a organização e o desenvolvimento do ARECON, incluindo: 
preparação e expedição da correspondência relacionada com o evento, pagamento do transporte, 
hospedagem e alimentação dos Diretores Regionais e de funcionários do Escritório Regional envolvidos na 
organização e no desenvolvimento do ARECON; 

VIII. Outras despesas incluídas na proposta orçamentária. 
 
Taxa de Acompanhante 
 
Por se tratar de evento recreativo e de confraternização, a Taxa de Acompanhante será a mesma do associado. 
 
 
Elaboração do Orçamento 
 
A proposta orçamentária para o ARECON é elaborada conjuntamente pelo Escritório Regional e o(s) Grupo(s) 
Escoteiro(s) ou Comissão Organizadora Local envolvida e deve ser apresentada à Diretoria Regional pelo menos seis 
meses antes do evento, para apreciação e aprovação. Nesta proposta deve constar relação de possíveis 
patrocinadores, doadores e parceiros visando à redução da taxa de participação. 
 
 
4. CRONOLOGIA DO ARECON 
 
 
Cronograma das Ações Preparatórias 
 
O Grupo Escoteiro analisa o assunto e, tendo decidido lançar suas candidaturas, solicita, ou não, apoio aos demais 
Grupos Escoteiros do seu Distrito e formula sua estratégia para a apresentação da candidatura à Direção Regional, 
obedecendo o prazo informado no informe. 
 
1) Até 03 (três) meses após a escolha da Sede 

 O Grupo Escoteiro encaminha à Diretoria Regional da UEB, através do Escritório Regional, anteprojeto para a 
realização do ARECON, incluindo documentação que promova a obtenção de patrocínios, a disponibilidade de 
acomodações pessoais e de local com as instalações requeridas para servir de sede ao evento. O anteprojeto 
deve detalhar tudo aquilo que o Grupo Escoteiro ou a Comissão Organizadora Local considera ser capaz de 
aportar à realização do ARECON e os recursos exigidos para esse aporte, especificando o que vai ser custeado 
por patrocinadores e que parcela deve ser coberta pelas Taxas de Participação. 

 O Escritório Regional, em conjunto com o Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local, examina o 
anteprojeto, elabora a proposta orçamentária, calcula o valor das Taxas de Participação e prepara parecer a ser 
examinado pela Diretoria Regional, recomendando o prosseguimento dos trabalhos. 



 

 

 A Diretoria Regional discute o parecer do Escritório Regional e toma sua decisão de manter a sede, designar 
uma Sede Alternativa ou determinar ao Escritório Regional que organize o ARECON em local que ela entende 
ser mais adequado. 

 A Diretoria Regional dá conhecimento de sua decisão ao Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local.  
 
2) Até 6 (seis) meses antes da data de realização do ARECON 

 A Comissão Organizadora e o Escritório Regional, ou este, se for o caso, disponibilizam através do site da UEBSC, 
o Boletim Informativo Nº 1, fixando prazos, forma e condições de inscrição e dando início ao processo de 
aceitação de inscrições. 

 
3) Até 03 (três) meses antes da data de realização do ARECON 

 A Comissão Organizadora através do Escritório Regional divulga o Boletim Informativo Nº 2, completando as 
informações prestadas no Boletim anterior, inclusive com a programação detalhada do evento e fazendo nova 
chamada para inscrições. 

 
4) Um (01) dia antes da abertura do ARECON 

 A Comissão Organizadora e os funcionários designados pelo Escritório Regional se transferem para a sede do 
evento e iniciam a instalação da Secretaria e assim, dar andamento às providências necessárias ao cumprimento 
da programação e atender aos participantes. 

 
 
5. ÚLTIMOS DETALHES 
 
 
Prestação de contas e agradecimentos 
 
A Comissão Organizadora Local tem no máximo, 05 (cinco) dias após o encerramento do ARECON para encaminhar ao 
Escritório Regional: 

1. Prestação de contas das despesas que assumiu utilizando e respeitando o que prevê o Manual de Compras e 
Prestação de Contas da UEBSC.  

2. Relação de personalidades e/ou entidades que devem ser alvo de manifestação de agradecimento por parte 
da UEBSC, sugerindo, em cada caso, a forma indicada para expressar tal gratidão. 

 
 
Relatório Final 
 
A Comissão Organizadora Local tem no máximo, 15 (quinze) dias após o encerramento do ARECON, para apresentar à 
Diretoria Regional, o seu Relatório Final, que deve conter os seguintes aspectos: 

1. Avaliação, incluindo resumo das críticas e sugestões recebidas por meio das fichas próprias, distribuídas no 
evento e cujo recolhimento é de responsabilidade da Comissão Organizadora Local. 

2. Repercussões da atividade na comunidade e nos veículos de comunicação de massa. 
3. Outras informações consideradas úteis e significativas. 

 
 
Casos Omissos 
Os casos omissos e as excepcionalidades serão resolvidos pela Diretoria Regional. 
 
Aprovação deste documento 
O presente documento foi aprovado pela Diretoria Regional em sua Reunião de 29/10/2016 realizada na cidade de 
Florianópolis/SC e passa a estabelecer as regras que vigoram a partir desta data. 


