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TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO FINALIDADE E SEDE 
 
Artigo 1º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry, fundado em 11 de junho de 1967, é 
uma associação civil, de direito privado e sem fins lucrativos, de caráter 
educacional, ambiental, cultural, beneficente, filantrópico, e comunitário, destinado 
à prática da educação não formal sob a forma do escotismo no nível local, com 
sede foro e domicilio na rua Renato Robinson, 717, Bairro União, na cidade de 
Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, filiado à União dos Escoteiros do 
Brasil. 
 
§ 1º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry é a organização local para a prática do 
Escotismo; como força educativa, propõe-se apenas, complementar as influências e 
benefícios que cada sócio beneficiário recebe em seu lar, escola e credo religioso e, 
de forma alguma substitui essas instituições; 
 
§ 2º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry reconhece que o escotismo só pode ser 
praticado no Grupo, enquanto autorizado pela União dos Escoteiros do Brasil, na 
forma do Decreto Nº 5497 de 23 de julho de 1928 e do Decreto-Lei Nº 8828 de 24 
de janeiro de 1946; 
 
§ 3° - O Grupo Escoteiro Jean de Léry também presta à comunidade serviços 
gratuitos, eventuais ou permanentes e sem qualquer discriminação; 
 
Artigo 2° - São fins do Grupo Escoteiro Jean de Léry: 

I – organizar, fiscalizar e desenvolver o Escotismo no Município, sob a 
supervisão dos órgãos dos níveis Distritais, Regionais e Nacionais; 
II – representar o Escotismo  Brasileiro junto aos poderes públicos locais; 
III – propiciar a educação não-formal ,em sua jurisdição, valorizando o 
equilíbrio ambiental e o desenvolvimento do propósito do Escotismo, 
junto às crianças e jovens do Município, na forma estabelecida pelo P.O.R. 
– Princípios, Organização e Regras e pelo “Projeto Educativo”da UEB - 
União dos Escoteiros do Brasil 
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§ 1° - Entre as atividades do Grupo, está a de proporcionar acesso aos praticantes 
do Escotismo e ao público em geral, da literatura específica, bem como dos 
distintivos, materiais e equipamentos necessários e convenientes para a prática 
escoteira; 
 
§ 2° - O Grupo Escoteiro Jean de Léry, para realizar seus fins, poderá firmar 
convênios e parcerias com empresas privadas, organizações públicas e do terceiro 
setor, tendo prioridades os projetos e programas de educação não formal e: 

I – planejar, criar, elaborar, compor, promover, executar e avaliar 
programas e projetos dedicados a minimizar problemas relacionados com 
a infância, adolescência, juventude, família, idosos, drogas, emprego, 
orientação espiritual e meio ambiente; 
II – promover atividades culturais, educacionais, assistenciais, esportivas, 
de lazer e próprias do Movimento Escoteiro; 
III – realizar fóruns, seminários, oficinas e conselhos de proteção e 
valorização do meio ambiente e direitos humanos; 
IV – promover fóruns, seminários e oficinas divulgando e conscientizando 
sobre o conteúdo do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), LOAS 
(Lei Orgânica da Assistência Social) e Leis ambientais; 
V – elaborar, desenvolver e executar programas e/ou projetos que visem o 
desenvolvimento institucional de entidades ou órgãos da Administração 
Pública que possuam como finalidade resguardar ao cidadão o exercício 
pleno da cidadania, por intermédio de ações desenvolvidas na área de 
profissionalização; 
VI – realizar estudos e pesquisas relativos aos aspectos sócio-econômicos, 
científicos, culturais, políticos e ideológicos da realidade social das 
populações excluídas; 
VII – captar fundos junto aos Conselhos de Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, Assistência Social e Meio Ambiente (Municipal, Estadual e 
Federal), Secretarias, Fundações e Instituições que atuam na área de meio 
ambiente, crianças e adolescentes. 

 
Artigo 3º - Anualmente o Grupo Escoteiro Jean de Léry deverá renovar seu 
certificado de funcionamento expedido pela União dos Escoteiros do Brasil, para 
fins de comprovação, reafirmação de sua legitimidade na prática do escotismo bem 
como se destinará a obtenção ou manutenção da condição de entidade de utilidade 
pública e sua regularidade como grupo de escoteiro plenamente ativo; 
 
Artigo 4º - É ilimitado o tempo de duração do Grupo Escoteiro Jean de Léry. 
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§ 1º A dissolução, cisão ou fusão, do Grupo Escoteiro Jean de Léry dar-se-á 
quando aprovada em 2 (duas) reuniões extraordinárias da sua Assembléia 
especialmente convocada para tal fim, com intervalos, entre elas, de 60 (sessenta) 
dias, no mínimo, e 90 (noventa) dias, no máximo, pelo voto favorável de 2/3 (dois 
terços) de seus membros presentes, em cada reunião; 
 
§ 2º - Ocorrendo a dissolução do Grupo Escoteiro,  seu patrimônio será destinado 
imediata e obrigatoriamente à administração do órgão escoteiro imediatamente 
superior da União dos Escoteiros do Brasil, salvo nos casos de doações com 
cláusula de retorno à propriedade do doador, ou a quem ele determinar; 
 
Artigo 5º - Em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, o Grupo Escoteiro Jean 
de Léry é representado pelo seu Diretor Presidente.  
 
Parágrafo Único - Salvo quanto à emissão de cheques e documentos que 
importem em obrigações ou responsabilidades legais, os quais deverão ser 
assinados por, pelo menos 2 (dois) Diretores eleitos em Assembleia, ou por seus 
procuradores, legalmente constituídos; 
 

CAPÍTULO II 
 

DO ESCOTISMO 
 

Artigo 6° - O Escotismo é um movimento educacional de jovens, com a 
colaboração de adultos, sem vínculo político-partidário, que valoriza a participação 
de pessoas de todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com o Propósito, 
os Princípios e o Método Escoteiro concebidos pelo fundador Baden-Powell, e 
adotados  pelo Grupo; 
 
Artigo 7° - São absolutamente vedadas aos fins sociais do Grupo Escoteiro Jean de 
Léry, quaisquer atividades de cunho político-partidário ou que impeçam a liberdade 
de culto; 
 
Artigo 8° - O propósito do Movimento Escoteiro é contribuir para que os jovens 
assumam o seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, ajudando-os a 
realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas espirituais, 
como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades, conforme 
definido pelo seu projeto educativo; 
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Artigo 9° - Os Princípios do Escotismo são definidos na Lei Escoteira e na sua 
Promessa Escoteira, base moral que se ajusta aos progressivos graus de maturidade 
do indivíduo; 

TÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ESTRUTURA 
 
Artigo 10º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry, reger-se-á por este estatuto, e pelo 
Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, seu Regulamento, “Princípios, 
Organizações e Regras – POR”, Resoluções e Normas da União dos Escoteiros do 
Brasil, no que lhe for pertinente, devendo se estabelecer perfeita harmonia e 
compatibilidade entre as disposições estatutárias e regras estabelecidas pela União 
dos Escoteiros do Brasil, a fim de se preservar os princípios e a filosofia que regem 
a prática do Escotismo; 
 
§ 1º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry, poderá adotar regulamentos e normas 
complementares próprias, desde que não conflitem com normas hierárquicas 
superiores, que deverão ser aprovadas pela Assembléia; 
 
§ 2º - A Diretoria poderá adotar regulamentos complementares próprios, desde que 
não conflitem com normas hierárquicas superiores, e serão aprovados pelas 
mesmas; 
 
§ 3º - As Sessões do Grupo Escoteiro Jean de Léry poderão adotar regulamentos 
complementares próprios, desde que não conflitem com normas hierárquicas 
superiores, e serão aprovadas pelas mesmas. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DE HONRA 
 
Artigo 11º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry poderá ter Presidente e Vice-
Presidente de Honra. 
 
§ 1º - O Prefeito Municipal, poderá ser convidado a aceitar a Presidência de Honra 
do Grupo Escoteiro Jean de Léry; 
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§ 2º -Os Secretários Municipais poderão ser convidados a aceitar as Vice 
Presidências de Honra; 

CAPÍTULO III 
 

DO GRUPO ESCOTEIRO JEAN DE LÉRY 
 

SEÇÃO I 
 

DA COMPOSIÇÃO 
 
Artigo 12º - São órgãos do Grupo Escoteiro Jean de Léry: 

a) a Assembléia do Grupo; 
b) a  Diretoria do Grupo; 
c) a Comissão Fiscal do Grupo; 
d) as Seções do Grupo; 
e) o Conselho de Pais nas Seções; 
f) o Conselho de Escotistas. 
g) outros previstos neste Estatuto e Regulamento 

 
Parágrafo Único – Com exceção da Assembléia de Grupo e da Comissão Fiscal, 
todos os órgãos do Grupo Escoteiro Jean de Léry estão sujeitos à orientação e 
supervisão da Diretoria do Grupo. 
 

SEÇÃO II 
 

DA ASSEMBLÉIA DO GRUPO 
 
Artigo 13º - A Assembléia é o órgão máximo, normativo e deliberativo do Grupo 
Escoteiro Jean de Léry e suas decisões são soberanas; 
 
Artigo 14º - Compete à Assembléia do Grupo: 

a) deliberar sobre o Estatuto do Grupo, regulamentos e de normas da 
Comissão Fiscal do Grupo; 

b) eleger em reunião ordinária bienal: 
b.1) sua Diretoria, por meio de chapa; 
b.2) sua Comissão Fiscal, por meio de voto unitário. 

c) eleger anualmente, em reunião ordinária e por votação unitária, seus 
representantes/delegados, titulares e suplentes,  junto à Assembléia 
Regional; 
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d) deliberar sobre as contas e o balanço anual do Grupo, mediante 
parecer da Comissão Fiscal do Grupo; 

e) deliberar sobre a concessão de condecorações e recompensas, cuja 
competência lhe for atribuída; 

f) deliberar sobre relatórios da Diretoria, da Comissão Fiscal e das 
Seções do Grupo; 

g) eleger dentre seus membros, a cada reunião, seu Presidente e seu 
Secretário, para aquela reunião; 

h) propor à Diretoria Regional a alienação ou oneração dos bens imóveis 
administrados pelo Grupo, levando em consideração o previsto no 
artigo 4º § 2º; 

i) julgar em última instância os recursos às medidas disciplinares que 
forem da sua competência; 

j) aprovar a eventual destituição de dirigentes na forma das normas 
disciplinares; 

k) aprovar a filiação do Grupo Escoteiro a outra entidade, além da UEB, 
cuja finalidade não seja conflitante ou concorrente com a da própria 
UEB. 

 
Artigo 15° – A Assembléia do Grupo Escoteiro Jean de Léry, é composta: 

a) dos membros eleitos da Diretoria do Grupo; 
b) dos membros da Comissão Fiscal do Grupo; 
c) dos Escotistas; 
d) dos pioneiros; 
e) dos sócios contribuintes vinculados ao Grupo e em pleno 

exercício de sua condição como tal. 
 

Artigo 16° – A Assembléia do Grupo se reúne e delibera com qualquer número de 
presentes, por convocação da Diretoria do Grupo, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias: 

a) ordinariamente, até o mês de junho de cada ano; 
b) extraordinariamente por solicitação da Diretoria Regional, da 

Diretoria do Grupo, da Comissão Fiscal do Grupo, ou de 1/5 
(um quinto) dos sócios que compõem esta Assembléia. 

 
SEÇÃO III 

 
DA DIRETORIA DO GRUPO 

 
Artigo 17° – A Diretoria do Grupo é o órgão executivo e responsável por sua 
administração, com mandato de 2 (dois) anos. É composto por, pelo menos, 4 
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(quatro) membros, eleitos pela Assembléia do Grupo, sendo 1 (um) Presidente, que 
coordena, dirige e representa o Grupo. 
 
Parágrafo Único – A Diretoria do Grupo Escoteiro Jean de Léry, poderá vir ser 
integrada por outros membros, nomeados por ela própria, com atribuições fixadas, 
pela Diretoria eleita, de acordo com as necessidades. 
 
Artigo 18° – Compõe a Diretoria do Grupo Escoteiro Jean de Léry: 
 
§ 1º - Membros eleitos: 

- Diretor Presidente; 
- Diretor Vice-Presidente; 
- Diretor de Eventos; 
- Diretor Administrativo; 
 

§ 2º - Membros nomeados, a critério da Diretoria eleita; 
- Diretor Técnico; 
- Diretor de Patrimônio; 
- Diretor para Assuntos Institucionais: 
- Diretor de Comunicação, Divulgação e Marketing. 
- Demais Vice Diretores.. 

 
§ 3° – Todos membros da Diretoria, eleita ou nomeada, tem direito a voto nas 
reuniões da mesma; 
 
§ 4° - É permitida uma reeleição dos membros da Diretoria por mais um mandato 
consecutivo, para a mesma função. 
 
Artigo 19° – Compete à Diretoria do Grupo: 

a) promover o desenvolvimento do Movimento Escoteiro em sua 
jurisdição, zelando pelo cumprimento deste Estatuto, das normas 
emanadas da Diretoria Regional, do POR – Princípio Organização e 
Regras, e regulamentos da UEB; 

b) promover as facilidades necessárias para as reuniões e atividades do 
Grupo Escoteiro; 

c) obter recursos materiais e humanos, assim como, particularmente os 
financeiros e de outras atividades; 

d) apresentar balanço anual à Comissão Fiscal do Grupo, fornecendo 
cópia à Diretoria Regional, bem como manter à disposição da 
Comissão Fiscal, a documentação de balancetes mensais para sua 
verificação e análise; 
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e) assegurar a continuidade e o desenvolvimento do Grupo Escoteiro; 
f) propiciar uma boa divulgação do Movimento Escoteiro junto à 

Comunidade; 
g) registrar tempestivamente, anualmente, o Grupo Escoteiro Jean de 

Léry e todos os membros juvenis e adultos do mesmo, perante a 
Região e UEB – Nacional, efetivando, inclusive os registros 
complementares durante o ano; 

h) captar, selecionar, recrutar e proporcionar capacitação aos recursos 
humanos do Grupo; 

i) aprovar o calendário de atividades do Grupo, até o final do mês de 
fevereiro de cada ano em curso, fornecendo cópia à Direção 
Regional; 

j) orientar e supervisionar a execução das atividades técnicas, 
administrativas e financeira do Grupo Escoteiro; 

k) julgar e aplicar as medidas disciplinares aos membros do Grupo 
Escoteiro; 

l) deliberar sobre a concessão de condecorações e recompensas, cuja 
competência lhe for atribuída; 

m) deliberar sobre as filiações, desligamentos, nomeações e exonerações 
dos Escotistas e demais membros do Grupo, observadas as regras 
emitidas pelos órgãos competentes da UEB; 

n) responsabilizar-se, solidariamente, pelos atos praticados pelos adultos 
que nomear e/ou designar, assim como pelos que participarem no 
Grupo Escoteiro com cargo ou função, quando no desempenho das 
funções para as quais foram nomeados ou designados; 

o) competência exclusiva dos Diretores Eleitos: fixar as atribuições dos 
diretores nomeados; 

p) manter os valores do Grupo, depositados em conta bancária, caderneta 
de poupança ou outra aplicação financeira a critério da própria 
diretoria, não devendo manter em caixa, quantia superior a quatro 
salários mínimos; 

q) deliberar sobre as campanhas financeiras a serem realizadas pelas 
seções, após a aprovação dos conselhos de pais das mesmas; 

r) nomear, exonerar e, manter registrado em livro próprio, o controle das 
nomeações e exonerações dos Escotistas e diretores nomeados do 
Grupo; 

s) manter o registro das atas da Diretoria; 
t) manter em dia o cadastro dos sócios do Grupo; 
u) manter em dia todas as obrigações legais, fiscais e estatutárias da sua 

competência, cumprindo-as e fazendo-as cumprir a todos os membros 
e órgãos da sua responsabilidade; 
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v) fixar a contribuição anual dos associados e demais participantes do 
Grupo. 

x)  determinar a instauração de processo disciplinar em desfavor dos 
participantes do Grupo que atuem no mesmo; 

y) apreciar os pedidos de revisão dos processos disciplinares, cuja 
decisão final tenha sido proferida em nível hierárquico inferior; 

z) designar comissões específicas para tratar de processos disciplinares, 
conforme normas pertinentes ao assunto. 

 
§ 1º - Os membros da Diretoria serão solidariamente responsáveis por eventuais 
danos causados à terceiros por seus filiados ou prepostos, durante as atividades 
regulares que forem desenvolvidas pelo Grupo; 
 
§ 2º - Qualquer acidente ou lesão que venha a sofrer qualquer membro do Grupo, 
especialmente os membros menores de idade, durante atividades regulares, serão de 
responsabilidade do Grupo Escoteiro no âmbito jurídico da responsabilidade civil. 
 

SEÇÃO IV 
 

DA COMISSÃO FISCAL DO GRUPO 
 
Artigo 20°– A Comissão Fiscal do Grupo é o órgão de fiscalização e orientação da 
gestão patrimonial, e financeira, composta por 3 (três) membros titulares, sendo um 
eleito, por eles próprios, seu Presidente e por até 3 (três) suplentes, na ordem de 
votação, que substituem os titulares na suas faltas ou vacância, todos com mandato 
de 2 (dois) anos e eleitos simultaneamente com os cargos da Diretoria do Grupo. 
 
Artigo 21° A Comissão Fiscal examinará o balanço anual, e se for o caso, 
balancetes mensais elaborado pela Diretoria do Grupo, emitindo pareceres relativo 
ao Balanço anual a ser submetido à Assembléia do Grupo, nos prazos legais. 
 
Parágrafo Único – A Comissão Fiscal do Grupo, tem como funções, além das 
fiscalizadoras relativas às áreas contábeis, administrativas e financeiras, a de 
orientar e sugerir ações da Diretoria atinentes as questões administrativas e 
financeiras. 
 

SEÇÃO V 
 

DAS SEÇÕES DO GRUPO 
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Artigo 22°– As seções são as unidades técnicas para aplicação do Programa de 
Jovens, organizadas de acordo com as faixas etárias, sendo objetivo do Grupo, 
manter os quatro ramos, com pelo menos uma seção de cada um, para poder 
oferecer aos jovens, a progressividade e continuidade do Escotismo que abrange as 
faixas etárias de sete a vinte e um anos incompletos. 
 
Parágrafo Único – As seções tem sua estrutura e funcionamento definidas nas 
normas da UEB. 
 
Artigo 23°– O Grupo Escoteiro Jean de Léry, deverá ter as seguintes seções: 

a) Ramo Lobinho:  Alcatéia Mista; 
b) Ramo Escoteiro: Tropa de Escoteiros, Tropa de Escoteiras, ou Tropa 

Escoteira Mista; 
c) Ramo Sênior: Tropa de Seniores, Tropa de Guias, ou Tropa 

Sênior/Guia mista; 
d) Ramo Pioneiro: Clã Pioneiro Misto. 

 
§ 1º - O ingresso em qualquer seção obedecerá as normas da UEB, sempre em 
combinação com o Chefe da Seção e após concluído o processo de ingresso no 
Grupo com a inscrição e registro junto à Diretoria; 
 
§ 2º -A participação em atividades por parte de toda e qualquer seção, obedece as 
regras do POR, no que se refere a segurança. O Chefe da Seção deverá ter 
conhecimento prévio do local, mediante levantamento de dados junto ao 
proprietário, o que deve ser passado aos pais que só então concederão autorização 
para o jovem participar da atividade, além de outras regras estabelecidas por lei 
pertinente e/ou por decisão da Diretoria. O elemento que não tiver seu registro 
atualizado não poderá participar de atividades escoteiras a nível Local, Regional, 
Nacional ou Internacional; 
 
§ 3º - A autorização dos pais ou dos responsáveis, contudo, não exime os 
instrutores ou quem estiver exercendo a liderança do grupo, da responsabilidade 
civil e penal por eventuais acidentes que venham ocorrer e que tenham por causa a 
omissão, a imprudência, a imperícia ou a  negligência de liderança. 
 
Artigo 24°– O Conselho de Escotistas, é órgão consultivo sobre pedagogia e 
aplicação do Programa de Jovens, composto de todos os Escotistas do Grupo, 
sócios da União dos Escoteiros do Brasil, em pleno gozo dos seus direitos e se 
reunirá pelo menos uma vez por mês, sob a coordenação do Diretor Presidente do 
Grupo, ou outro Diretor especialmente nomeado para esse fim. 
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Artigo 25°-O Grupo Escoteiro Jean de Léry poderá implantar um Clube de Antigos 
Escotistas, que deverá se chamar Clube da Flor de Lis, que será constituído por 
antigos integrantes do Movimento Escoteiro, maiores de 21 anos, registrados no 
Grupo e com inscrição anual em dia na União dos Escoteiros do Brasil. 
 
Parágrafo Único – Esse Clube de Antigos Escoteiros, terá necessariamente dentre 
suas finalidades colaborar no desenvolvimento do Escotismo, especialmente do 
Grupo Escoteiro Jean de Léry dentro da comunidade, desempenhando, 
expressamente funções encomendadas ou delegadas pela Diretoria do Grupo, a qual 
se reporta diretamente e a quem se subordina. 
 

SEÇÃO VI 
 

DO CONSELHO DE PAIS NAS SEÇÕES DO GRUPO 
 

Artigo 26°– O Conselho de Pais de cada seção é o órgão de apoio familiar à 
educação escoteira, e deverá se reunir periodicamente, pelo menos a cada semestre, 
para conhecer o relatório das atividades passadas, assistir às atividades escoteiras 
dos membros juvenis e participar do planejamento, dar aconselhamentos e 
fiscalizar as aplicações das atividades definidas para o período. 
 
 

TÍTULO III 
 

DO QUADRO SOCIAL DO GRUPO 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS  SÓCIOS E DE SUAS CATEGORIAS 
 

Artigo 27°-Todo sócio do Grupo Escoteiro Jean de Léry está sujeito às exigências 
legais da União dos Escoteiros do Brasil, medidas disciplinares, distinções e 
recompensas, expressamente prescritas no Estatuto da UEB e demais normas 
correlatas. 
 
Artigo 28°-O Grupo Escoteiro Jean de Léry, tem as seguintes categorias de sócios: 

a) beneficiários; 
b) escotistas; 
c) dirigentes; 
d) contribuintes 
e) beneméritos e honorários 
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f)     colaboradores 
 
§ 1º - São sócios beneficiários os membros juvenis: lobinhos, lobinhas, escoteiros, 
escoteiras, seniores, guias, pioneiros e pioneiras; 
 
§ 2º - São sócios escotistas, todos aqueles que, possuindo capacitação 
preestabelecidas para o fim que se propõem, forem nomeados para o cargo ou 
função cujo beneficiário direto são os membros juvenis (dependentes dos sócios 
contribuintes), tais como: chefes de Seção, Assistentes, Instrutores e outros 
auxiliares; 
 
§ 3º - São sócios dirigentes todos aqueles que, possuindo capacitação 
preestabelecida para o fim que se propõem, foram eleitos ou nomeados para o 
cargo ou função não incluídas no parágrafo anterior, tais como integrantes de 
Diretorias, Comissões Fiscais e Assembléias; 
 
§ 4º - São sócios contribuintes os pais ou responsáveis dos beneficiários, os antigos 
escoteiros, os membros do Clube Flor de Lis e as pessoas ou entidades admitidas 
pela respectiva Diretoria e que concorram com contribuições regulares, segundo 
critérios definidos pela Diretoria, na forma dos regulamentos respectivos; 
 
§ 5º - São sócios beneméritos e/ou honorários todos aqueles que, a critério da 
Diretoria, assim deliberar; 
 
§ 6º - Os sócios das categorias “b” e “c”deste artigo são assim considerados 
automaticamente com a expedição de seu certificado de nomeação ou eleição. Já os 
das categorias “d” e “e” deste artigo dependem da aprovação da Diretoria através 
da qual farão sua inscrição; 
 
§ 7° - São colaboradores os antigos escoteiros e outras pessoas, ambos, aprovados 
pela Diretoria do Grupo; 
 
§ 8º - Os sócios das categorias “a” a “d”, acima, para que possam fazer uso de seus 
direitos como tal, voz e voto, eleger e ser eleito, devem estar em dia com suas 
obrigações sociais. Os sócios da categoria “e” tem direito à voz, não podendo, 
entretanto, votar ou serem votados nesta condição de sócio; 
 
§ 9º - Será considerado desligado do grupo o sócio beneficiário que não 
comparecer por 4 (quatro) reuniões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas no ano, e 
os sócios contribuintes por estar/ficar em débito com a tesouraria do Grupo por um 
período de 3 (três) meses salvo em casos excepcionais que serão analisados pela 
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Diretoria, ou ainda por comunicação oficial à Diretoria. Os sócios contribuintes 
deverão comparecer a pelo menos uma reunião, quando convocados, durante o ano 
de atividades. 
 
§ 10° - É vedado o exercício simultâneo de funções de Diretoria e na Comissão 
Fiscal do Grupo; 
 
§ 11° - Os associados do Grupo Escoteiro Jean de Léry autorizam o Grupo a 
utilizar o direito de suas imagens e nome em atividades escoteiras. 
 
Artigo 29° - São condições para o ingresso de associados nas categorias previstas 
no artigo precedente: 
 I – ter capacidade para exercer direitos e assumir obrigações; 
 II – gozar de bom conceito e ter reputação ilibada; 

III – aceitar cumprir o presente Estatuto, os respectivos regulamentos e as 
decisões dos órgãos de direção. 

 
CAPÍTULO II 

 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS DO GRUPO 

 
Artigo 30°– É direito exclusivo do sócio do Grupo Escoteiro Jean de Léry, de 
participar do Movimento Escoteiro no Brasil, e o fará nos termos deste Estatuto, do 
POR, e dos regulamentos e normas da UEB. 
 
Artigo 31° - São direitos dos associados, beneficiários, voluntários e membros do 
Grupo: 

I – participar, com exclusividade, do Movimento Escoteiro do Brasil e o 
farão nos termos deste Estatuto, do POR e dos regulamentos dos órgãos da 
UEB; 
II – participar das Assembléias Nacionais, Regionais e do Grupo pelos 
quais estejam registrados, com direito a voto nas formas previstas dos 
Estatutos da UEB-Nacional, deste Estatuto, e do respectivo Regulamento; 
III – participar, com direito à voz, das reuniões das respectivas 
Assembléias que não forem declaradas secretas; 
IV – poder participar dos cursos, oficinas, seminários e outros eventos 
oferecidos, atendidos aos respectivos pré-requisitos; 
V – efetuar compras de publicações, distintivos e outros materiais 
distribuídos nas lojas escoteiras; 
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§ 1° - O direito a voto só pode ser exercido com referência a um dos cargos que 
eventualmente possua e só pode ser pessoalmente, não se admitindo a outorga de 
mandato; 
 
§ 2° - Os convidados aos respectivos fóruns terão direito à voz, com a autorização 
da direção dos trabalhos; 
 
§ 3° - As Diretorias e os Coordenadores de atividades podem impedir a 
participação de pessoas não registradas no Grupo, na Região ou na UEB. 
 
Artigo 32°– São deveres dos sócios do Grupo Escoteiro Jean de Léry: 

a) zelar pelo cumprimento deste Estatuto, do POR, Estatuto e demais 
regulamentos da UEB; 

b) comparecer as Assembléias Gerais e Extraordinárias, quando 
convocados; 

c) acompanhar o desenvolvimento das atividades e a aplicação do 
Método Escoteiro nas devidas seções; 

d) auxiliar e apoiar a Chefia e Diretoria sempre que necessário. 
e) ajudar na correta divulgação do Escotismo, nos círculos de sua 

atuação; 
f) buscar compreender mais profundamente a proposta do Escotismo 

Brasileiro (Fundamentos e  Projeto Educativo); 
g) colaborar, com os meios ao seu alcance, para o sucesso dos projetos e 

atividades nacionais, regionais e do Grupo; 
h) manter se em dia com suas contribuições em todos os níveis da UEB. 

 
Parágrafo Único – O não comparecimento, quando convocados, dos sócios 
contribuintes (pais e/ou responsáveis) em reuniões prévias com a finalidade de 
programar acampamentos, inibirá a participação do sócio beneficiário (jovem) nos 
acampamentos, salvo em casos excepcionais e justificados. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 
 

Artigo 33°– Todo sócio do Grupo Escoteiro Jean de Léry está sujeito às seguintes 
medidas disciplinares: 

a) Advertências – o ato pelo qual se chama a atenção do sócio; 
b) Suspensão – o afastamento temporário do quadro de sócios do Grupo, 

por um período de até 12 (doze) meses, com a interrupção pelo prazo 
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em que durar, do exercício do cargo ou função, eventualmente 
ocupados, seja de preenchimento por eleição ou por nomeação; 

c) Cassação - o afastamento definitivo de cargo ou função para o qual foi 
eleito. A cassação será promovida pela Assembléia que o elegeu, ou 
pela Diretoria do Nível Superior; 

d) Exclusão – a medida extrema pela qual se perde a condição de sócio 
do Grupo Escoteiro Jean de Léry passível de aplicação quando a 
conduta do associado, entre outras, se  enquadrar em um dos itens 
abaixo: 

I – furto, roubo ou desvio de bens e valores; 
II – agressão física comprovada a outro associado ou a terceiro; 
III – outra conduta incompatível com a moral e os bons costumes; 
IV – reincidência em faltas puníveis com suspensão. 

 
§ 1° - O detalhamento da aplicação das medidas disciplinares citadas neste artigo, 
os prazos, os recursos e demais procedimentos pertinentes serão definidos na forma 
estabelecida por Resolução da Diretoria do Grupo, podendo o associado recorrer a 
instância superior. 
 
§ 2° - Não constitui medida disciplinar a exoneração de natureza administrativa, 
sem qualquer caráter punitivo, que se traduz pelo afastamento definitivo do cargo 
ou função preenchido por nomeação, designação ou de confiança, o que poderá 
ocorrer a pedido ou por decisão “ex-oficio” de quem detém a competência para 
nomear ou designar. 
 
Artigo 34° - São hipóteses para a destituição de membros da Diretoria. Comissão 
Fiscal, e ou Escotistas nomeados para desempenhar funções no Grupo: 
 I – passar a ocupar outra função incompatível, sem solicitar demissão; 
 II – ser punido com a pena de exclusão. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DISTINÇÕES E RECOMPENSAS 
 

Artigo 35°– Podem ser concedidas as seguintes distinções e/ou recompensas pela 
atuação digna de destaque, pela obtenção do alto nível de capacitação ou por ações 
de especial referência, pela Diretoria do Grupo: 

a) estrela de atividade (anos de atividade); 
b) elogios; 
c) diploma de mérito; 
d) condecorações. 
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§ 1° - Os itens “a”, “b” e “d” serão concedidos a sócios beneficiários, dirigentes e 
escotistas; 
 
§ 2° - O item “c” poderá também ser concedido a pessoas físicas, ou entidades que 
tenham tido colaboração de destaque para o engrandecimento do Grupo e 
conseqüentemente ao Movimento Escoteiro. 
 

TÍTULO IV 
 

DO PATRIMÔNIO, DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO 
 

Artigo 36°– O Grupo Escoteiro Jean de Léry, não remunera a qualquer título ou 
sob qualquer forma, nem distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, 
chefes, assistentes de chefe, instrutores, associados ou mantenedores. 
 
Artigo 37°– Os sócios do Grupo Escoteiro Jean de Léry não respondem direta ou 
subsidiariamente pelas obrigações sociais, contraídas por ato ou omissão de 
qualquer órgão da entidade. 
 
Artigo 38° Constituem o Patrimônio do Grupo Escoteiro Jean de Léry, todos os 
bens móveis e imóveis adquiridos, recebidos em doação ou cedidos em definitivo 
ao Grupo. 
 
Artigo 39°– O Grupo Escoteiro Jean de Léry, será mantido pelas seguintes 
contribuições: 

a) contribuições dos sócios (mensalidades) a serem fixadas em reunião 
de Diretoria; 

b) subvenções e doações oficiais; 
c) campanhas financeiras e contribuições de particulares ou de 

entidades; 
d) rendas que obtiver por meios condignos e consentâneos com o 

escotismo na forma definida por este Estatuto e normas superiores; 
 
§ 1º - O Grupo Escoteiro é inteiramente responsável pela sua própria manutenção, 
sendo de inteira responsabilidade da sua Assembleia, Diretoria e demais órgãos do 
Grupo, a obtenção de fundos necessários a sua completa manutenção e 
funcionamento; 
 
§ 2º - Os membros da Diretoria do Grupo Escoteiro Jean de Léry respondem 
solidariamente por eventuais diferenças financeiras que venham a ocorrer em sua 
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gestão, bem como por malversação ou uso indevido dos recursos da Entidade, 
devendo repor imediatamente os prejuízos que deram causa. 
 
§ 3º - Todo numerário do Grupo Escoteiro Jean de Léry, será mantido em conta 
corrente em estabelecimento bancário da cidade sede, escolhida pela Diretoria, e 
aplicados sempre que disponíveis em poupança/RDB/CDB, Fundos de Curto Prazo 
ou outros, até serem aplicados em benefício e finalidade do Escotismo, conforme 
previsto no Estatuto; 
  
§ 4º - Em 31 de dezembro de cada ano encerra-se o ano fiscal e será feita prestação 
de contas por meios contábeis legais, devendo o balancete de verificação receber 
parecer da Comissão Fiscal para então ser aprovado em Assembléia do Grupo. 
 
Artigo 40°– O Patrimônio do Grupo Escoteiro Jean de Léry somente poderá ser 
alienado, penhorado ou onerado, nos termos do presente Estatuto, do Estatuto da 
União dos Escoteiros do Brasil e normas legais vigentes, devendo existir 
consentimento expresso, em todos os casos, da Assembléia do Grupo, 
especialmente convocada para tal e com a presença de mais de 1/5 (um quinto) de 
seus membros, e por aprovação de 2/3 (dois terços), dos membros presentes. 
 
Artigo 41°– É igualmente de responsabilidade exclusiva da Diretoria, os 
empréstimos ou dívidas contraídas na vigência da sua gestão, em desacordo com as 
normas vigentes. 
 

TÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 42°– São casos de vagas em qualquer cargo ou função: 
a) morte; 
b) ausência definitiva da sede; 
c) renúncia; 
d) exoneração; 
e) suspensão; 
f) destituição ou cassação; 
g) ausência injustificada, além dos limites estabelecidos neste Estatuto, e 

regulamento do Grupo; 
h) deixar de assumir as funções no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a 

contar do mandato; 
i) deixar de registrar-se na UEB no ano em curso; 
j) término de mandato, ou do Acordo Mútuo; 
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k) não cumprir no prazo preestabelecido os requisitos necessários ao 
desempenho do cargo ou função. 

 
§ 1º - Quando se tratar de vaga em Comissão Fiscal ou Diretoria, decorrentes das 
alíneas “a” a “d” e “f” a “k” deste artigo, os membros remanescentes escolherão e 
empossarão um substituto interino, que desempenhará o mandato até a próxima 
reunião da Assembléia correspondente, quando se elegerá o substituto efetivo, que 
completará o mandato. 
 
§ 2º - Quando se tratar de vaga em Comissão Fiscal ou Diretoria, decorrente da 
alínea “e” deste artigo, os membros remanescentes escolherão um substituto 
interino que desempenhará o mandato até que se esgote o período de suspensão ou 
até o término, caso a suspensão se estenda por período superior à duração do 
mandato. 
 
§ 3º - Quando o número de vacâncias ultrapassar a metade de seus membros 
eleitos, será convocada uma reunião extraordinária da Assembléia Geral para 
eleição dos cargos vagos, desde que a vacância aconteça a mais de 180 (cento e 
oitenta) dias da próxima Assembléia Ordinária. 
 
§ 4º - O ingresso de membro adulto do Grupo Escoteiro Jean de Léry em função de 
chefia e/ou cargos técnicos, além dos critérios estabelecidos no POR,. Estatutos da 
UEB e neste Estatuto, será analisado e deverá ser aprovado pela Diretoria. 
 
Artigo 43°– As convocações, quando solicitadas, deverão ocorrer dentro de 10 
(dez) dias subseqüentes à solicitação. Vencido este prazo compete e é de direito do 
primeiro signatário da solicitação, providenciá-la. 
 
Artigo 44°– As convocações para as Assembléias Ordinárias e Extraordinárias 
deverão ser remetidos através de correspondência epistolar, via postal, e-mail , ou 
entregues pessoalmente aos membros identificados no artigo 15° do presente 
Estatuto, e afixados no quadro de Avisos do Grupo, constando obrigatoriamente a 
ordem do dia, local e data de sua realização, dentro do prazo legal e, mantendo a 
disposição dos sócios, cópias suficientes, para o caso de serem solicitadas. 
 
Artigo 45°– Os membros da Diretoria e Comissão Fiscal, eleitos na Assembléia 
Ordinária, tomarão posse no G.A.A.F.J.L.– Grande Acampamento Anual da 
Família Jean de Léry, em um Fogo de Conselho ou em Assembleia convocada com 
essa finalidade, no final do ano, devendo para tanto prestar a promessa escoteira 
correspondente. 
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Artigo 46°– A reforma deste Estatuto se dará por decisão de Assembléia Geral, 
convocada para tal finalidade, e conforme previsto no artigo 14° alínea “a”, e com a 
presença de mais de 1/5 (um quinto) de seus membros, e por aprovação de 2/3 (dois 
terços), dos membros presentes. 
 
Artigo 47°– O presente Estatuto após aprovação da Assembléia Geral do Grupo, 
deverá ser submetido a registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
quando então entrará em vigor. 
 
Artigo 48°– Nas votações unitárias, cada eleitor vota somente em um dos 
candidatos para cada um dos cargos em disputa. 
 
Artigo 49°– Os procedimentos eleitorais das Assembléias serão estabelecidos pelos 
seus regulamentos, e na sua falta, pela Presidência, quando da convocação para a 
mesma ou pelo plenário. 
 
§ 1º - Se a convocação fixar prazo para a apresentação de candidatos, esse não pode 
ser menor do que a metade do período até a Assembléia, após a ata do edital. 
 
Artigo 50°– Revogam-se os regulamentos e normas do Grupo Escoteiro Jean de 
Léry anteriores a este Estatuto. 
 
 

TÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DA JURISDIÇÃO DO GRUPO 
 

Artigo 51°– o âmbito local referido no artigo 1º, limita-se ao município de Estância 
Velha. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO TRAJE E UNIFORME ESCOTEIRO NO GRUPO 
 

Artigo 52°– Os participantes do Movimento Escoteiro, integrantes do Grupo 
Escoteiro Jean de Léry, devem caracterizar-se dentre outros aspectos pelo senso 
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estético no uso e pela apresentação impecável do seu vestuário, ou uniforme 
escoteiro. Quando em atividades os membros do Movimento Escoteiro serão 
identificados, dentre outros aspectos, pelo uso do traje, ou uniforme escoteiro. 
 
Artigo 53°– É proibido ao membro do Movimento Escoteiro usar no vestuário 
qualquer distintivo ou adereço não previsto ou não autorizado. 
 
Artigo 54°– O Grupo Escoteiro Jean de Léry por escolha de seus integrantes e 
aprovado pela Assembleia adota como vestuário escoteiro e ou uniforme  conforme 
a seguir descrito: 
  
§ 1° - VESTUÁRIO ESCOTEIRO: Para Chefias e Dirigentes: 

a) COBERTURA – De uso opcional individual. Poderão ser de 
qualquer tipo (boné, boina, chapéu), desde que nos padrões 
comercializados pelos Escoteiros do Brasil e com motivos escoteiros; 

b) CAMISA DE MANGA CURTA OU LONGA – Na cor verde 
garrafa, conforme tonalidade padronizada pela Diretoria 
Executiva Nacional, com medidas diferenciadas para 
modelagem masculina e feminina, com pala forrada nas costas 
e abertura lateral. Decote com aplicação de colarinho (gola e 
pé de gola). Bolsos fole com lapela e reforço aplicados na 
frente da camisa, vista frontal com botões. Martingales com 
botões nos ombros. Aplicação de etiqueta clipe tecida 
monografada na barra direita (lado de quem veste); 
b.1) CAMISETA – Será permitido o uso de camiseta exibindo       
motivo escoteiro, durante as atividades, para substituir a camisa; 

c) CALÇA OU BERMUDA  – na cor caqui, com medidas 
específicas diferenciadas para modelagem masculina e 
feminina, com cós anatômico interno, pesponto duplo externo e 
vista frontal com botão, Bolsos fole com prega central e lapela 
com botões aplicados nas laterais e na parte de trás. Aplicação 
de etiqueta clipe tecida monografada;  

d) Saia – na cor caqui, com elástico na parte traseira do cós para 
dar ajuste ao corpo e vista frontal com botão. Bolsos fole com 
prega central, lapela e botão, aplicados na lateral direita (lado 
de quem veste). Aplicação de etiqueta clipe tecida 
monografada; 

e) CINTO – De couro marrom, do tipo “escoteiro”, com argolas, tendo 
no fecho de metal amarelo o emblema da UEB;  
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f) MEIAS – Cinza, compridas, com canhão, ou curta (meia canela), 
quando usando bermuda e/ou saia. Com calça comprida é livre o tipo 
de meia; 

g) CALÇADOS – Tipo fechado, na cor predominante preta; 
h) LENÇO – Sempre de uso obrigatório nas cerimônias, ocasiões 

formais e em atividades, mesmo quando uma camiseta com motivo 
escoteiro estiver substituindo o uniforme ou vestuário,  triangular, na 
cor bordô (cor do grupo), tendo no vértice costurado um couro 
marrom de 9,5 cm de altura por 6,5 cm de largura, serigrafado em 
dourado a Flor de Lis, tendo acima o nome do Grupo e abaixo o nome 
da cidade, com catetos medindo de 75 a 85 cm, passando e fechando 
no pescoço por um anel.  

i) ANEL DE LENÇO – Em couro marrom, com impressão dourada  
uma Flor de Lis,  e o anel de Gilwell para os Escotistas com no 
mínimo o Curso Básico completo; 

j) AGASALHO – Quando necessário nos padrões comercializados pela 
UEB, ou definido pelo Grupo. 

 
§ 2° - UNIFORME ESCOTEIRO: Para Lobinhos e Lobinhas: 

a) COBERTURA – boné tipo “jockey” (Bico de pato), azul marinho, 
com seis frisos de cordão amarelo, e distintivo do Boné do Lobinho 
no centro da copa do mesmo, sobre a linha mediana da  pala. O 
distintivo do Boné é um retângulo de tecido azul marinho, com 5 cm 
de altura e  3,5 cm de largura, tendo bordado ao centro, em amarelo, 
uma cabeça de lobo com traços em branco e preto; 

b) CAMISA –  de brim ou tergal azul marinho, com bainha interna, 
mangas curtas ou compridas, passadeiras e dois bolsos macheados, 
com portinholas e botões pretos, usada por dentro da calça ou da saia: 

b.1) CAMISETA – será permitido o uso de camiseta exibindo 
motivo escoteiro, durante as atividades, para substituir a camisa; 

c)  CALÇA/BERMUDA – Para ambos os sexos, do mesmo tecido e cor 
da camisa, curta (5 centímetros acima do joelho) ou comprida, dois 
bolsos laterais embutidos e dois bolsos traseiros aplicados, com 
portinholas e botões pretos e passadeira para cinto; 

d)   SAIA  – Opcional, para as lobinhas, do mesmo tecido e cor da camisa, 
“evasé”, com seis panos e pregas costuradas até a barra,de 
comprimento até 5 centímetros acima do joelho, com dois bolsos 
traseiros aplicados, com portinhola e botões pretos, passadeira para 
cinto e zíper lateral; 

  d.1) – Por baixo da saia calça, deve ser usado calção de educação 
física, azul marinho ou preto; 
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e)   CINTO – na mesma cor do uniforme, com fivela de metal amarelo 
tendo ao centro uma cabeça de lobo; 

f)   MEIAS – Cinza, compridas, com canhão, quando usando bermuda 
e/ou saia. Com calça comprida é livre o tipo de meia; 
g)  CALÇADOS – Tipo fechado na cor predominante preta; 
h)  LENÇO - Sempre de uso obrigatório nas cerimônias, ocasiões formais 
e em atividades, mesmo quando uma camiseta com motivo escoteiro 
estiver substituindo o uniforme ou vestuário, triangular, na cor bordô (cor 
do grupo), tendo no vértice costurado um couro marrom de 9,5 cm de 
altura por 6,5 cm de largura, serigrafado em dourado a Flor de Lis, tendo 
acima o nome do Grupo e abaixo o nome da cidade, com catetos medindo 
de 60 a 75 cm, passando e fechando no pescoço por um anel.  
i)  AGASALHO - Quando necessário nos padrões comercializados pela 
UEB, ou definido pelo Grupo; 

 
§ 3° - UNIFORME PARA OS RAMOS ESCOTEIRO, SENIOR/GUIA E CLÃ       

PIONEIRO: 
a) COBERTURA – se usada deve enquadrar-se em um dos parâmetros 

descritos a seguir:        
a.1) - BOINA – preta, tipo “Montegomery”, com o distintivo que 
identifica a modalidade, para os ramos Sênior/Guia e Pioneiro 
a.2) – BONÉ – tipo “jockey”(Bico de pato), em tecido cáqui, 
estampado na copa a Flor de Lis padrão UEB, e ou distintivo próprio 
adotado pelo Grupo, para o ramo Escoteiro; 
A.3) – CHAPÉU - marrom, do tipo “escoteiro”, de abas largas e 
retas, com fita de couro de 25 mm de largura, sem jugular, com 
presilha de couro ou cadarço passado por trás da cabeça, 
atravessando a aba por ilhoses laterais e amarrado na frente 
sobre a aba, tendo na frente o distintivo da modalidade; 

b)  CAMISA – cáqui, com dois bolsos macheados, com portinholas, 
passadeiras nos ombros, colarinho fechado, mangas curtas ou 
compridas; 

c)   CALÇA/BERMUDA – Para ambos os sexos, do mesmo tecido e cor 
da camisa, curta (quatro dedos acima do joelho) ou comprida, dois 
bolsos laterais embutidos e dois bolsos traseiros aplicados, com 
portinhola e passadeiras para o cinto; 

d)    SAIA – Opcional, para as escoteiras, cáqui, “evasé”, com duas pregas 
na frente e duas atrás, costuradas até 15 cm da bainha,  com 
passadeiras e zíper da mesma cor, do lado esquerdo, sem bolsos 
laterais e com dois bolsos traseiros aplicados com portinholas, de 

 24

comprimento até 5 cm acima do joelho, devendo ser usada sobre 
calção de fazenda ou malha; 

e)    CINTO – de couro marrom, tipo “escoteiro”com argolas, tendo no 
fecho de metal amarelo o emblema da UEB; 

f)     MEIAS – Cinza, compridas, com canhão, quando usando bermuda 
e/ou saia. Com calça comprida é livre o tipo de meia; 
g)    CALÇADOS – Tipo fechado na cor predominante preta; 
h)    LENÇO - Sempre de uso obrigatório nas cerimônias, ocasiões 
formais e em atividades, mesmo quando uma camiseta com motivo 
escoteiro estiver substituindo o uniforme ou vestuário, triangular, na cor 
bordô (cor do grupo), tendo no vértice costurado um couro marrom de 9,5 
cm de altura por 6,5 cm de largura, serigrafado em dourado a Flor de Lis, 
tendo acima o nome do Grupo e abaixo o nome da cidade, com catetos 
medindo de 60 a 75 cm, passando e fechando no pescoço por um anel.  
i)      AGASALHO - Quando necessário nos padrões comercializados pela 
UEB, ou definido pelo Grupo; 

§ 4º- A Diretoria e Chefias, poderão optar pelo uso do uniforme escoteiro conforme 
§ 3º  deste  
Artigo 57º.  – É obrigatório o uso do vestuário e ou uniforme escoteiro completo 
nas cerimônias e ocasiões formais. 
 
 
 
 
 
    Estância Velha (RS) 27 de Junho de 2015       
 
 
                   Rosa Maria Griebeler Augustin 
      Presidente do Grupo 
 


