
 

 

 

 

Caderno de Encargos 

Congresso Escoteiro Estadual 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Visando a excelência na qualidade organizacional dos nossos eventos, especialmente quando da realização do 
Congresso Escoteiro Estadual que contempla a Assembleia Regional e outros eventos paralelos, 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 Congresso Escoteiro Estadual seja de padrão uniforme, apesar da diversidade 
das realidades locais; 

II. Impedir que o fato de sediar o Congresso Escoteiro Estadual 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 as condições adequadas aos trabalhos que devem ser desenvolvidos durante o 
Congresso Escoteiro Estadual, a 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 Congresso Escoteiro Estadual. 

 
 

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 Assembleia Regional 
e ratificada pela Diretoria Regional para sediar o Congresso Escoteiro Estadual. 

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 Congresso Escoteiro Estadual - 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), Coordenador Local, Equipes 
de: Divulgação, Captação de Recursos, Infraestrutura, Jantar Festivo e Secretaria. 
 

III. Participante: Sócio da UEB inscrito para participar do Congresso Estadual Escoteiro. 
 

IV. Acompanhante: Pessoa sócia ou não da UEB, que comparece em companhia de participante do Congresso 
Regional, com a finalidade de aproveitar a oportunidade de convívio, sem necessariamente, participar dos 
eventos técnicos incluídos na programação. 

 
V. Evento Técnico: Atividade de qualquer natureza, relacionada direta ou indiretamente com a gestão de órgão 

escoteiro ou com a prática do Escotismo, incluída na programação do Congresso Escoteiro Estadual, sob a 
responsabilidade do Coordenador designado pela Diretoria Regional da UEB, aberta a todos os participantes, 
com despesas cobertas por patrocínios e/ou pela Taxa de Participação paga por todos os participantes e 
incluídas na proposta orçamentária do Congresso. 

 
VI. Evento Social: Atividade de natureza social, turística, recreativa ou cultural, incluída na Programação do 

Congresso Escoteiro Estadual, 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 Assembleia Regional, em sua reunião realizada um (01) ano antes de cada Congresso 
Regional, dentre os Grupos Escoteiros ou Comissões Organizadoras Locais que apresentarem candidaturas por escrito, 
conforme Regulamento Regional e/ou Edital de Candidatura. 
 
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 da comunidade e do Governo local e 
assegurando-se que todas as despesas relativas ao evento sejam cobertas pelas receitas resultantes, sem prejuízos 
para as finanças dos Escoteiros de Santa Catarina. 
 
Na ausência de candidaturas, ou não ocorrendo aceitação de candidatura pela Assembleia, a definição da Cidade Sede 
caberá à Diretoria Regional, conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento Regional. 
 
 
2. INSTALAÇÕES e FACILIDADES 
 
Para a realização de Congresso Escoteiro Estadual são requeridas as instalações e facilidades a seguir: 
 
Sede do Congresso e Assembleia 
 
O local de desenvolvimento do(s) evento(s) pode ser em Instituição de Ensino ou instalação similar, Hotel, Centro de 
Treinamento, preferencialmente dotado das acomodações de trabalho descritas a seguir: 
 

I. Auditório para as sessões plenárias da Assembleia Regional, com capacidade mínima para quatrocentas (400) 
pessoas, equipado com ar condicionado e sistema de som adequado, com o mínimo de três (3) microfones, 
mesa para a direção dos trabalhos, tela para projeção, projetores (com técnico de plantão) e decoração 
ambiental condizente com o evento, incluindo no mínimo, suporte para as bandeiras do Brasil e da UEB. 



 

 

II. Auditório para a Sessão Solene, com capacidade mínima para quatrocentas (400) pessoas e equipamentos 
compatíveis com a programação da cerimônia. Excepcionalmente, este auditório pode estar situado fora da 
Sede do Congresso, desde que existam facilidades de deslocamento para os locais onde estão situadas as 
acomodações pessoais. Também será necessária uma sala para receber as autoridades antes da Sessão Solene. 
Nesta sala deve ter sofás ou cadeiras e mesa de apoio. 

III. Salas de aula e/ou auditório num mínimo de 7 (sete), com capacidade mínima para 40 pessoas. Todas com 
instalações adequadas para apresentações menores e desenvolvimento de trabalhos do Congresso. 

IV. Uma sala de reunião, com capacidade para 12 (doze) pessoas, dotada de instalações adequadas para reuniões 
da Diretoria Regional e disponível para essa finalidade a qualquer tempo, durante toda a realização do 
Congresso. 

V. Uma sala para instalação dos serviços de Secretaria. 
VI. Sala de Imprensa e Comunicação.  

VII. Local para realização de exposições. 
 
Local para o Jantar Festivo ou Coquetel 

 
O local pode ser em Restaurante, Clube ou Associação Recreativa, com capacidade mínima para quatrocentas e 
cinquenta (450) 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. 

 

 
Acomodações Pessoais 

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

I. Hotéis 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 Congresso ou em áreas servidas por sistema de transporte que facilite o acesso rápido a esse local. 

II. Escola, Sede Escoteira ou local similar para servir de alojamento, onde os participantes possam se 
acomodar, com banheiros e chuveiros suficientes e com modesto café da manhã incluído na taxa de 
hospedagem. 
O Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora deverá fornecer a Direção Regional o nome e meios de 
contato (telefone e e-mail) da pessoa responsável pelo alojamento para receber as reservas. 
 
 

 
Alimentação 
 
Para o serviço de refeições a Coordenação deve oferecer oportunidades e informações a respeito de restaurantes ou 
refeitórios na sede do Congresso ou em suas imediações, com capacidade para atendimento rápido aos participantes 
e seus acompanhantes de modo a não provocar atrasos no desenvolvimento da programação, mediante pagamento 
individualizado quando não estiver incluído na Taxa de Participação. 
 
 
Coffee break 
 
Serviço disponível na sede do Congresso, 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 de autoridades, palestrantes ou convidados especiais, de ida e volta ao local do congresso, por 
conta do evento. 

II. Transporte coletivo entre os principais locais de hospedagem, a sede do congresso e o local da Sessão Solene 
de abertura da Assembleia, em horários de ida e retorno compatíveis com a programação, incluído na Taxa de 
Participação. 

III. Transporte para o atendimento de serviços de secretaria, emergências e apoio aos participantes (marcação 
de passagens de retorno e outras providências), fornecido por cortesia, por membros do Movimento 
Escoteiro. 

IV. Transporte para os acompanhantes que desejam participar do Programa para Acompanhantes, incluído na 
Taxa de Adesão. 
 

 
  Outras facilidades 

 
Para garantir melhor atendimento: 

 
I. Serviços de Apoio no local, representado por membros juvenis (pioneiros, pioneiras, seniores e guias) que se 

colocam a disposição dos Congressistas, auxiliando-os na resolução de pequenos problemas que demandem 
conhecimento da área; 

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

III. 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 Congresso Escoteiro Estadual, pagam suas 
respectivas Taxas de Participação, à exceção de 5 (cinco) 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 Congresso e da Assembleia. 
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 Congresso; 
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 Congresso, incluindo: 
preparação e expedição da correspondência relacionada com o Congresso, pagamento do transporte, 



 

 

hospedagem e alimentação dos Diretores Regionais e de funcionários do Escritório Regional envolvidos na 
organização e no desenvolvimento do Congresso; 

VIII. Outras despesas incluídas na proposta orçamentária. 
 
Taxa de Acompanhante 
 
A Taxa de Acompanhante deve ser paga conforme descrito no Informe de divulgação do Congresso Regional e se 
destina à cobertura das seguintes despesas: 

I. Coquetel de Abertura (quando houver) e Jantar Festivo;  
II. Contratação de transporte para deslocamentos oficiais;  

III. Despesas com preparação, produção e aquisição de material de apoio aos acompanhantes; 
IV. Outras que venham a ser negociadas com a Coordenação do Congresso. 

 
Caso a organização do evento ofereça Programa para Acompanhantes as despesas relativas ao mesmo devem ser 
cobradas em separado. 
 
 
Cota de Adesão para eventos não oficiais e/ou Programa para Acompanhantes 
 
A cota de Adesão, de igual valor para participantes e acompanhantes que decidem, voluntariamente, aderir a qualquer 
evento não oficial e/ou Programa para Acompanhantes, destina-se ao pagamento de todas as despesas, não cobertas 
por patrocínios, relativas a cada Evento a que desejam participar. A Cota de Adesão deve ser paga no momento da 
aquisição do bilhete ou convite que habilita o comparecimento ao Evento. 
 
 
Elaboração do Orçamento 
 
A proposta orçamentária para cada Congresso Escoteiro Regional 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 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL 
 
O Estatuto da UEB estabelece que a Assembleia Regional Ordinária se reúna anualmente, no mês de fevereiro ou 
março em data a ser fixada pela Diretoria Regional. Considerando que o Congresso Escoteiro Regional emoldura as 
reuniões da Assembleia Regional, é possível, mesmo sem definir a data de sua realização, estabelecer o cronograma 
para as necessárias providências. 
 
 
Cronograma das Ações Preparatórias 
 
1) Até a reunião da Assembleia Regional que acontece 01 (um) ano antes da realização do Congresso. 

 Os Grupos Escoteiros analisam o assunto e, tendo decidido lançar suas candidaturas, solicitam apoio aos demais 
Grupos Escoteiros do seu Distrito e formulam suas estratégias para a apresentação da candidatura à Assembleia 
Regional; 

 Os Grupos Escoteiros buscam informações junto ao Escritório Regional da UEBSC para facilitar a elaboração de 
propostas. 

 



 

 

2) Na Reunião da Assembleia Regional que acontece 01 (um) ano antes da realização do Congresso. 

 Reunida em sessão plenária, a Assembleia Regional assiste ao lançamento das candidaturas e, por votação, 
escolhe a Sede. 

 
3) Até 03 (três) meses após a escolha da Sede 

 O Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local encaminha à Diretoria Regional da UEB, através do Escritório 
Regional, anteprojeto para a realização do Congresso, 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 Congresso. O anteprojeto deve detalhar tudo aquilo que o Grupo Escoteiro ou a Comissão Organizadora 
Local considera ser capaz de aportar à realização do Congresso 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 ou a opção por uma Sede 
Alternativa ou a designação de outro local para sediar o Congresso. 

 A Diretoria Regional analisa 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 Congresso Regional em local que ela 
entende ser mais adequado. 

 A Diretoria Regional dá conhecimento de sua decisão ao Grupo Escoteiro ou Comissão Organizadora Local. A 
Comissão Organizadora ou o Escritório Regional, se não existir cidade sede, distribui material promocional, dá 
as primeiras informações relacionadas com as alternativas de hospedagem, com valores das Taxas de Inscrição 
e com os eventos a serem incluídos na programação. 

 
4) Até 6 (seis) meses antes da data de realização do Congresso 

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

 
5) Até 03 (três) meses antes da data de realização do Congresso 

 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 Congresso e fazendo 
nova chamada para inscrições. 

 
6) Em até 30 (trinta) dias antes da data de realização do Congresso 

 A Diretoria Regional através do Escritório Regional divulga o Edital de Convocação para a reunião da Assembleia 
Regional, a ser realizada durante o Congresso. 

 
7) Trinta (30) dias antes da realização do Congresso 

 Encerra-se o prazo para aceitação de inscrições. 
 
8) Um (01) dia antes da abertura do Congresso 

 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 
 
Sessão Solene 
 
A Sessão Solene faz parte do Congresso Escoteiro e, por conseguinte, é organizada, conduzida e presidida pelo 
protocolo definido pela Diretoria Regional a quem cabe definir a entrega de Condecorações e Prêmios e a composição 
da mesa. A Comissão Organizadora pode indicar um Mestre de Cerimônias e auxiliar a Diretoria Regional no que for 
necessário. 
 
 
Prestação de contas e agradecimentos 
 
A Comissão Organizadora Local tem no máximo, 05 (cinco) dias após o encerramento do Congresso e Assembleia 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 Congresso, 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 
Congresso 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 31/01/2011 realizada na cidade de 
Florianópolis/SC e passa a estabelecer as regras que vigoram a partir desta data. 
 
A primeira revisão do presente documento foi aprovada pela Diretoria Regional em sua Reunião de 04/03/2014 
realizada na cidade de Florianópolis/SC e passa a estabelecer as regras que vigoram a partir desta data. 
 
A segunda revisão do presente documento foi aprovada pela Diretoria Regional em sua Reunião de 04/02/2016 
realizada na cidade de Florianópolis/SC e passa a estabelecer as regras que vigoram a partir desta data. 
 
A terceira revisão do presente documento foi aprovada 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. 

 


