TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

46/RS - Grupo Escoteiro Jean de Léry
Estância Velha
21° Distrito Escoteiro - Pé da Serra

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO FINALIDADE E SEDE
Artigo 1º - O Grupo Escoteiro Jean de Léry, doravante denominado GEJL, fundado em 11
de junho de 1967, é uma associação de âmbito local, de personalidade jurídica própria de
direito privado e sem fins lucrativos, de caráter educacional, ambiental, cultural,
beneficente, filantrópica, e reconhecida de utilidade pública, que congrega todos quantos
pratiquem o Escotismo no Município de Estância Velha/RS.
§1º - O GEJL, desde sua fundação, é registrado junto à União dos Escoteiro do Brasil,
doravante denominada como UEB ou Escoteiros do Brasil.

ESTATUTO SOCIAL
DO GRUPO ESCOTEIRO
JEAN DE LÉRY

§2º - O GEJL reconhece que o escotismo só pode ser praticado pelo mesmo, enquanto
autorizado pela UEB, na forma do Decreto Nº 5497 de 23 de julho de 1928 e do DecretoLei Nº 8828 de 24 de janeiro de 1946.
§3º - Anualmente o Grupo Escoteiro Jean de Léry deverá renovar seu certificado de
funcionamento expedido pela UEB, para fins de comprovação, reafirmação de sua
legitimidade na prática do escotismo. O mesmo também se destinará à obtenção ou
manutenção da condição de entidade de utilidade pública e sua regularidade como grupo
de escoteiro plenamente ativo.
§4° - O GEJL também presta à comunidade serviços gratuitos, eventuais ou
permanentes e sem qualquer discriminação.
Artigo 2° - São fins do GEJL:
I.

II.
III.

Organizar, fiscalizar e desenvolver o Escotismo no Município, sob a supervisão dos
órgãos dos níveis Distritais, Regionais e Nacionais, conforme estabelecido pelo
Estatuto da UEB, pelo “Princípio Organização e Regras - POR” e pelos regulamentos
e normas que lhe forem aplicáveis;
Representar o Escotismo junto aos poderes públicos locais;
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.

§1° - Entre as atividades do GEJL, está a de proporcionar acesso aos praticantes do
Escotismo e ao público em geral, dos distintivos de Promessa, Progressão Individual e
Graduação, materiais e equipamentos necessários e convenientes para a prática
escoteira;
§2° - O GEJL, 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, bem como:
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I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

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;
Promover atividades culturais, educacionais, assistenciais, esportivas, de lazer e
próprias do Movimento Escoteiro;
Realizar fóruns, seminários, oficinas e conselhos de proteção e valorização do meio
ambiente e direitos humanos;
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;
Elaborar, desenvolver e executar programas e/ou projetos que visem o
desenvolvimento institucional de entidades ou órgãos da Administração Pública que
tenham como finalidade resguardar ao cidadão o exercício pleno da cidadania, por
intermédio de ações desenvolvidas na área de profissionalização;
Realizar estudos e pesquisas relativos aos aspectos sócio-econômicos, científicos,
culturais, políticos e ideológicos da realidade social das populações excluídas;
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 - É ilimitado o tempo de duração do GEJL.
§1º A dissolução, cisão ou fusão, do GEJL somente pode ser aprovada em 2 (duas)
reuniões extraordinárias da sua Assembleia, 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;

§2° - 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;
§3º - O GEJL sendo a organização local para a prática do Escotismo, como força
educativa, propõe-se a complementar a formação que cada criança ou jovem recebe de
sua família, de sua escola e de seu credo religioso, e de nenhum modo deve substituir
essas instituições.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA
Artigo 6º - O GEJL, reger-se-á por este estatuto, e pelo Estatuto da União dos Escoteiros
do Brasil, seu Regulamento, “Princípios, Organizações e Regras - POR”, e pelos
regulamentos e normas que lhe forem aplicáveis.
§1º - O GEJL, poderá adotar regulamento ou regimento, bem como normas
complementares próprias, desde que não conflitem com este Estatuto, bem como
normas hierárquicas superiores, que deverão ter a implementação de uso devidamente
aprovados pela Assembleia;
§2º - A Diretoria poderá adotar regulamentos complementares próprios, desde que não
conflitem com normas hierárquicas superiores, e serão aprovados pelas mesmas;

§2º - Nas reuniões de que trata o parágrafo anterior, será definida a destinação do
patrimônio do GEJL, para a Diretoria Regional da UEB, ou para outra entidade que venha
a praticar o Escotismo no Município de Estância Velha, reconhecidas e devidamente
registrada na UEB, conforme determinação da Diretoria Regional.

§3º - As Seções do GEJL poderão adotar regulamentos complementares próprios, desde
que não conflitem com normas hierárquicas superiores, e serão aprovadas pelas
mesmas.

Artigo 4º - Em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, o GEJL é representado pelo seu
Diretor Presidente.

Artigo 7º - Fica eleito como Foro o da Comarca de Estância Velha/RS, município onde
funciona o GEJL.
Artigo 8º - Para fins legais, a Sede do GEJL localiza-se na Rua Renato Robinson, número
717, bairro União, CEP 93610-340, Estância Velha/RS.

CAPÍTULO II
DO ESCOTISMO
Artigo 5° - 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.
§1º - 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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CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DE HONRA
Artigo 9º - O GEJL poderá ter Presidente e Vice-Presidente de Honra, de acordo com
decisão de sua Diretoria.
§1º - O Prefeito Municipal, poderá ser convidado a aceitar a Presidência de Honra do
GEJL;
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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

Artigo 10º - São órgãos do GEJL:

Artigo 14° - A Assembleia 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 Assembleia do Grupo;
A Diretoria do Grupo;
A Comissão Fiscal do Grupo;
As Seções do Grupo;
O Conselho de Pais nas Seções;
O Conselho de Escotistas.
Outros previstos neste Estatuto e em Regulamento ou Regimento Interno próprio

I.
II.

Parágrafo Único - Com exceção da Assembleia de Grupo e da Comissão Fiscal, todos
os órgãos do GEJL estão sujeitos à orientação e supervisão da Diretoria do Grupo.
SEÇÃO II
DA ASSEMBLEIA DO GRUPO

Artigo 12º - Compete à Assembleia do Grupo:

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Deliberar sobre o Estatuto do Grupo e da Comissão Fiscal do Grupo;
Eleger em reunião ordinária bienal:
a. sua Diretoria, por meio de chapa;
b. sua Comissão Fiscal, por meio de voto unitário.
Eleger anualmente, e por votação unitária, seus representantes, titulares e suplentes,
junto à Assembleia Regional;
Deliberar sobre as contas e o balanço anual do Grupo, mediante parecer da Comissão
Fiscal do Grupo;
Deliberar sobre a concessão de condecorações e recompensas, cuja competência lhe
for atribuída;
Deliberar sobre relatórios da Diretoria, da Comissão Fiscal e das Seções do Grupo;
Eleger dentre seus membros, a cada reunião, seu Presidente e seu Secretário, para
aquela reunião;

Artigo 13° - A Assembleia do GEJL, é composta:
I.
II.
III.

ordinariamente, em qualquer mês de cada ano, preferencialmente até o mês de
junho, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência em relação à Assembleia
Regional;
extraordinariamente por solicitação da Diretoria Regional, da Diretoria do Grupo, da
Comissão Fiscal do Grupo, ou de 1/5 (um quinto) dos membros que compõem esta
Assembleia.
SEÇÃO III
DA DIRETORIA DO GRUPO

Artigo 15° - A Diretoria do Grupo é o órgão executivo do Grupo Escoteiro, com mandato
de dois anos.

Artigo 11º - A Assembleia é o órgão máximo, normativo e deliberativo do GEJL;

I.
II.

V.

Dos Sócios contribuintes vinculados ao Grupo e em pleno exercício de sua condição
como tal; e,
De representação juvenil, caso seja prevista no Regulamento ou Regimento Interno
do Grupo.

Parágrafo Único - Todos os membros da Assembleia do GEJL tem direito a voz e voto
na reunião da mesma, desde que atendido o artigo 23°, quanto à participação no Quadro
Social do GEJL, e em dia com suas contribuições em todos os níveis da UEB, conforme o
artigo 28°, item IV.

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

IV.

Dos membros eleitos da Diretoria de Grupo;
Dos Escotistas;
Dos Pioneiros;

Artigo 16° - Compõe a Diretoria do Grupo Escoteiro Jean de Léry, 3 (três) membros eleitos
pela Assembleia do Grupo, sendo 1 (um) deles o Diretor Presidente, que coordena, dirige e
representa o Grupo, e membros nomeados pela Diretoria eleita, conforme a necessidade da
mesma.
§1º - Membros eleitos em Assembleia Ordinária:
▪
▪
▪

§2º - A Diretoria do Grupo Escoteiro Jean de Léry poderá vir a ser integrada por outros
membros, nomeados por ela própria, com atribuições fixadas pela Diretoria de Grupo
eleita, conforme a necessidade e a critério da mesma. São exemplos de cargos de
diretores nomeados:
▪
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Diretor Presidente - responsável por coordenar, dirigir e representar a entidade
judicial e extrajudicialmente;
Diretor Financeiro - responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar ações
e atividades financeiras do GEJL;
Diretor de Eventos Sociais - responsável por planejar, organizar e coordenar os
eventos sociais do GEJL.

Diretor Administrativo - responsável por planejar, organizar e controlar as
atividades administrativas;
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▪
▪
▪
▪
▪

Diretor Técnico e de Métodos Educativos - responsável por coordenar e garantir
a aplicação do Método Escoteiro nas seções do GEJL e a gestão dos Escotistas e
beneficiários destas, visando a harmonia e integração do GEJL como um todo;
Diretor de Patrimônio - responsável por administrar o patrimônio do GEJL,
garantindo o cuidado e zelo dos bens materiais e de uso em atividades do GEJL;
Diretor de Comunicação e Marketing - responsável por planejar, coordenar e
administrar as diversas formas de comunicação e marketing do GEJL;
Diretor de Relações Públicas - responsável por assessorar os diferentes setores
do GEJL, sugerindo e coordenando políticas de relações públicas, como relações
com outras instituições, apoio ao marketing e divulgação da imagem do GEJL;
Diretor Espiritual - responsável por incentivar e acompanhar as atividades de
desenvolvimento espiritual dos membros do GEJL.

§3º - Os membros da Diretoria, sejam eleitos ou nomeados, têm direito a voz e voto
nas reuniões da mesma.
§4º - É permitida uma única reeleição dos membros da Diretoria, por mais um mandato
consecutivo, para a mesma função.
Artigo 17° - Compete à Diretoria do Grupo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

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, Estatuto e demais regulamentos da UEB;
Promover condições necessárias para as reuniões e atividades do Grupo Escoteiro;
Obter recursos materiais, assim como, particularmente os financeiros por meio da
cobrança de contribuições, de doações, de campanhas financeiras e de outras
atividades;
Apresentar balanço anual à Comissão Fiscal do Grupo, fornecendo cópia à Diretoria
Regional;
Assegurar a continuidade e o desenvolvimento do Grupo Escoteiro;
Propiciar uma boa divulgação do Movimento Escoteiro junto à Comunidade;
Registrar tempestivamente, anualmente, o GEJL e todos os membros juvenis e
adultos do mesmo, perante a UEB em seus níveis regional e nacional, efetivando, os
registros complementares durante o ano;
Captar, selecionar e propiciar capacitação dos Dirigentes e Escotistas do Grupo
Escoteiro;
Aprovar o calendário de atividades do Grupo, até o final do mês de fevereiro de cada
ano em curso, fornecendo cópia à Direção Regional;
Orientar e supervisionar a execução das atividades técnicas, administrativas e
financeira do Grupo Escoteiro;
Julgar e aplicar penalidades que lhe cabe aos membros do Grupo Escoteiro;
Deliberar sobre a concessão de condecorações e recompensas, cuja competência lhe
for atribuída;
Deliberar sobre as filiações, desligamentos, nomeações e exonerações dos Escotistas
e demais membros do Grupo, observadas as regras emitidas pelos órgãos superiores
da UEB;
Aprovar Representantes aos Congressos, Atividades e Eventos Regionais;
Responsabilizar-se, solidariamente, pelos atos praticados pelos adultos que nomear
e/ou designar, assim como pelos que participarem no Grupo Escoteiro com cargo ou
7

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

função, quando no desempenho das funções para as quais foram nomeados ou
designados;
Designar os três diretores do Grupo Escoteiro com direito de voto na Assembleia de
Grupo;
Determinar a instauração de processo disciplinar em desfavor dos participantes do
Grupo que atuem no mesmo;
Apreciar os pedidos de revisão dos processos disciplinares, cuja decisão final tenha
sido proferida em nível hierárquico inferior;
Designar comissões específicas para tratar de processos disciplinares, conforme
normas pertinentes ao assunto
SEÇÃO IV
DA COMISSÃO FISCAL DO GRUPO

Artigo 18° - 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 sua falta ou vacância, todos com mandato de 2 (dois) anos e
eleitos simultaneamente com os cargos da Diretoria do Grupo.
Artigo 19° A Comissão Fiscal examinará o balanço anual, e se for o caso, balancetes
elaborados pela Diretoria do Grupo, emitindo parecer a ser submetido à Assembleia do
Grupo.
SEÇÃO V
DAS SEÇÕES DO GRUPO
Artigo 20° - A Seção é a unidade técnica para a aplicação do programa de jovens,
organizada de acordo com as faixas etárias, e tem sua estrutura e funcionamento definido
nas normas da UEB.
Artigo 21° - O GEJL poderá ter as seguintes seções:
a) Ramo Lobinho: Alcatéia Mista;
b) Ramo Escoteiro: Tropa Escoteira Mista, Tropa de Escoteiros ou Tropa de Escoteiras;
c) Ramo Sênior: Tropa Sênior/Guia mista, Tropa de Seniores ou Tropa de Guias;
d) Ramo Pioneiro: Clã Pioneiro Misto.
Parágrafo único - O ingresso em qualquer seção obedecerá às 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;
SEÇÃO VI
DO CONSELHO DE PAIS NAS SEÇÕES DO GRUPO
Artigo 22° - 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.
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TÍTULO III
DO QUADRO SOCIAL DO GRUPO

§10° - O associado do GEJL autoriza o mesmo, bem como a UEB em todos os seus
níveis, a utilizar o direito de suas imagens, voz e nome em atividades escoteiras;

Artigo 23° - O GEJL, tem as seguintes categorias de sócios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Artigo 24° - A admissão de Associados se fará mediante pedido escrito em Ficha de
Intenção, do interessado ou de seu representante legal, quando menor de 18 (dezoito)
anos, onde o mesmo preencherá cadastro, declarará a aceitação e obediência plena ao
presente Estatuto, Regimento Interno e demais documentos que regerem o Grupo Escoteiro
e automaticamente entrará para a lista de espera de vagas.

Beneficiários;
Escotistas;
Dirigentes;
Contribuintes
Colaboradores
Beneméritos e honorários

§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 Assembleias;
§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 Assembleia, 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 “II” e “III” deste artigo são assim considerados
automaticamente com a expedição de seu certificado de nomeação ou eleição. Já os das
categorias “IV” e “V” deste artigo dependem da aprovação da Diretoria através da qual
farão sua inscrição;
§7° - São colaboradores os antigos escoteiros e outras pessoas, aceitas pela Diretoria
do Grupo;
§8º - Os sócios das categorias “I” a “IV”, 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 “VI” têm direito à voz, não podendo, entretanto, votar ou
serem votados nesta condição;
§9° - É vedado o exercício simultâneo de funções no GEJL que tenham interesses
conflitantes, como Diretoria e Comissão Fiscal, bem como Diretoria e Comissão de Ética
e Disciplina;
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§1° - Em caso de associado adulto, o mesmo declarará também a aceitação plena das
disposições da Lei n° 10.608, de 18 de fevereiro de 1998, que rege o Serviço Voluntário
ou legislação que vier a substituí-la, devendo ter aprovado o seu ingresso por ato
exclusivo da Diretoria ou de seu membro designado para tal.
§2° - Tão logo haja vaga disponível em seção no Ramo correspondente à faixa etária
do jovem, será informada a data da reunião de integração, conforme calendário do GEJL,
e na mesma deverão comparecer tanto o jovem como pais e/ou responsável legal para
que participem de reunião de apresentação do GEJL, quando então será feito o Registro
Institucional junto à UEB e passará a ser considerado como contribuinte da UEB e
associado do GEJL.
§3° - No caso de não comparecendo ao chamado para participação da reunião de
integração, o jovem irá para o final da lista de espera, e se não houver o comparecimento
na nova chamada, a ficha será arquivada e o mesmo deverá fazer novo pedido de
admissão.
Artigo 25° - A saída ou afastamento, de forma espontânea, do associado, por qualquer
motivo, se fará mediante comunicado junto à Secretaria do GEJL, quanto será informado o
período do afastamento ou eventual saída definitiva, quitando eventuais pendências
financeiras que ainda estejam quitadas.
Parágrafo único - Caso o associado seja menor de 18 (dezoito) anos, a comunicação
obrigatoriamente será feita presencialmente pelos pais ou responsável legal do jovem.
Artigo 26° - São condições para o ingresso de associados adultos, categorias “II” a “V” do
artigo precedente:
I.
II.
III.

Ter capacidade para exercer direitos e assumir obrigações;
Gozar de bom conceito e ter reputação ilibada;
Aceitar cumprir o presente estatuto, os respectivos regulamentos e as decisões dos
órgãos de direção.

Artigo 27° - São direitos dos associados, beneficiários, voluntários e membros do Grupo:
I.
II.

Participar, com exclusividade, do Movimento Escoteiro do Brasil e o farão nos termos
deste Estatuto, do POR e dos regulamentos dos órgãos da UEB;
Participar das Assembleias Nacionais, Regionais e do Grupo estando devidamente
registrados, com direito a voto nas formas previstas dos Estatutos da UEB, deste
Estatuto, e do respectivo Regulamento ou Regimento Interno;
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III.
IV.
V.

Participar, com direito à voz, das reuniões das respectivas Assembleias que não forem
declaradas secretas;
Poder participar dos cursos, oficinas, seminários e outros eventos oferecidos,
atendidos aos respectivos pré-requisitos;
Efetuar compras de publicações, distintivos e outros materiais distribuídos nas lojas
escoteiras;

§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;

§2º - Considera-se exclusão a perda da condição de associado da UEB, impondo ao
excluído a perda de todo e qualquer vínculo com a entidade, sendo considerado
destituído de quaisquer cargos ou funções, seja de preenchimento por eleição ou
nomeação, em todos os níveis;
§3º - O detalhamento da aplicação das medidas disciplinares citadas neste artigo, os
prazos, os recursos e demais procedimentos pertinentes são definidos conforme a forma
estabelecida pela Resolução 003/2008, ou sua eventual substitutiva, do Conselho de
Administração Nacional da UEB, bem como no “Manual Prático de Atuação no Regime
Disciplinar da União dos Escoteiros do Brasil”, respeitando as seguintes as fases descritas
no parágrafo 7º em caso de abertura de Processo Disciplinar, bem como prazos dispostos
no parágrafo 8º.

§3° - As Diretorias e os Coordenadores de atividades podem impedir a participação de
pessoas não registradas no Grupo, na Região ou na UEB.

§4º - Respeitando-se a Resolução 009/2009 do Conselho de Administração Nacional da
UEB, a Diretoria do GEJL deve priorizar a possibilidade de mediação do conflito, antes
da instauração ou no curso do processo disciplinar.

Artigo 28° - São deveres dos sócios do GEJL, zelar pelo cumprimento deste Estatuto, do
POR e demais regulamentos da UEB, além disso:

§5º - Não sendo possível atender ao disposto no parágrafo anterior, a Diretoria do GEJL
é competente para determinar a instauração de Processo Disciplinar:

I.
II.
III.
IV.

Ajudar na correta divulgação do Escotismo, nos círculos de sua atuação;
Buscar compreender mais profundamente a proposta do Escotismo Brasileiro
(Fundamentos e Projeto Educativo);
Colaborar, com os meios ao seu alcance, para o sucesso dos projetos e atividades
nacionais, regionais e do Grupo;
Manter se em dia com suas contribuições em todos os níveis da UEB.

Artigo 29° - Os sócios do GEJL não respondem direta ou subsidiariamente pelas obrigações
sociais, contraídas por ato ou omissão de qualquer órgão da entidade, salvo tenham-na
gerado ou contribuído para sua ocorrência, por sua ação ou omissão.
Artigo 30° - O GEJL, não remunera a qualquer título ou sob qualquer forma, o exercício
de mandatos nos Conselhos, Diretorias, Comissões Fiscais, de Ética e Disciplina ou
Assembleias de qualquer nível. Todos os mandatos são exercidos gratuitamente.
Artigo 31° - Em acordo com o Artigo 48° do Estatuto da UEB, todo sócio do GEJL está
sujeito às seguintes medidas disciplinares:
I.
II.
III.

De ofício, devendo, no caso, registrar as acusações imputadas ao
Associado, para encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina ou
comissão especial constituída para tal finalidade; ou,

II.

A requerimento de qualquer interessado, com o registro das acusações
imputadas ao Associado devidamente assinado pelo requerente, para
encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina.

§6º - A Comissão de Ética e Disciplina será constituída especificamente para tratar de
cada caso, devidamente designada pela Diretoria do GEJL, sendo composta por, no
mínimo, 03 (três) integrantes, que escolherão, dentre eles, o seu Presidente. Não poderá
integrar Comissão de Ética e Disciplina o cônjuge, companheiro ou parente do
Denunciado ou Denunciante, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau. Esta Comissão é competente para instruir o Processo Disciplinar,
observado o contraditório e a ampla defesa, emitindo, em todos os casos, Relatório
Conclusivo, respeitando as fases e prazos para tal.
§7º - São fases do Processo Disciplinar, conforme Resolução 003/2008 do Conselho de
Administração Nacional da UEB e Manual Prático de Atuação no Regime Disciplinar da
União dos Escoteiros do Brasil:

Advertência;
Suspensão;
Exclusão.

§1º - São passíveis de exclusão as seguintes condutas de associados maiores de 18
(dezoito) anos, entre outras:
I.
II.
III.
IV.

I.

Furto, roubo ou desvio de bens e valores;
Agressão física comprovada a outro associado ou a terceiro;
Outra conduta incompatível com a moral e os bons costumes;
Reincidência em faltas puníveis com suspensão.
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a) Instauração por determinação do Órgão Diretivo competente: Esta fase
pode ser motivada de ofício ou por uma denúncia apresentada por algum
associado ou órgão da instituição, desde que a denúncia não seja genérica,
devendo buscar o máximo de informações possíveis, como nomes e atos de
indisciplina, inclusive apresentando quais foram os atos de indisciplina que devem
ser julgados;
b) Defesa: parte que inicia a instrução, oportunizando ao Denunciado o direito à
defesa e de apresentar suas provas, elucidando os fatos narrados na peça de
denúncia, contradizendo o que entender de direito, apresentando as provas que
12

couberem naquele momento, bem como arrolando outras provas a serem
produzidas em tempo oportuno;
c) Instrução: A instrução do Procedimento Disciplinar engloba toda a produção de
provas que por ventura os membros da Comissão de Ética e Disciplina (CED)
entendam pertinentes, bem como aquelas requeridas pelo Denunciado e/ou
Denunciantes. Testemunhas, juntada de documentos, análise de local, etc.;
d) Alegações Finais: após o encerramento da instrução, deve ser oportunizado ao
Denunciado mais uma vez que se manifeste sobre as provas produzidas e o que
mais ainda desejar alegar;
e) Relatório Final: para encerrar o Procedimento Disciplinar, a Comissão de Ética
e Disciplina apresentará o Relatório Final, descrevendo as provas produzidas e
juntadas aos autos, demonstrando as conclusões que chegou com a instrução
sobre os fatos avaliados e atos praticados, sugerindo a absolvição, o
encerramento por falta de provas ou a punição do Denunciado.
§8º - Conforme definido na Resolução 003/2008 do Conselho de Administração Nacional
da UEB, ou posterior resolução que venha a substituí-la, e no “Manual Prático de Atuação
no Regime Disciplinar da União dos Escoteiros do Brasil”, a Diretoria do GEJL e a
Comissão de Ética e Disciplina deverão respeitar os seguintes prazos:
a) Denúncia - 360 dias: é o prazo que qualquer associado ou órgão tem para a
apresentação de denúncia para instauração de Procedimento Disciplinar,
contados da dada do conhecimento dos fatos a serem julgados;
b) Despacho inicial - 15 dias: é o prazo para a Diretoria do GEJL, desde o
recebimento da Denúncia ou noticiada a prática de ato de indisciplina, instaurar
o processo e encaminhá-lo à Comissão de Ética e Disciplina designada para tal
caso, devolver ao Denunciante para que complemente a denúncia, ou arquivar
por entender não haver o que ser julgado;
c) Recurso - 10 dias: é o prazo para recorrer qualquer decisão ainda passível de
recurso;
d) Defesa - 15 dias: é o prazo que o Denunciado tem para apresentar defesa, com
todos os documentos que entender pertinente, apresentando inclusive o rol de
testemunhas que pretende sejam ouvidas
e) Intimações - 03 dias: é a antecedência mínima que o Denunciado deve ser
avisado de cada sessão de oitiva de testemunhas ou de seu depoimento pessoal;
f) Conclusão - 90 dias: é o prazo de duração do processo, podendo o mesmo ser
prorrogado por igual período, se necessário for para regular solução dos trabalhos
da Comissão de Ética e Disciplina;
g) Análise recursal - 30 dias: é o prazo que tem a Diretoria Regional da UEB (o
Órgão Diretivo de nível superior) para analisar o recurso apresentado pelo
Denunciado ou Denunciante;
h) Suspensão preventiva - até 90 dias: é o prazo de suspensão preventiva do
Denunciado, quando assim entender o Órgão Diretivo competente, podendo ser
prorrogado por até mais 90 dias;
i) Razões finais - 05 dias: é o prazo para o Denunciado, após toda a produção das
provas, tem para apresentar suas razões finais, para então a Comissão de Ética e
Disciplina emitir seu Relatório Final;
j) Julgamento - 30 dias: é o prazo que tem o Órgão Diretivo para decidir sobre o
processo, depois de recebido o Relatório Final da Comissão de Ética e Disciplina;
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k) Revisão - Sem prazo: havendo fatos novos ou provas não apreciada, pode o
Denunciado requerer revisão de sua punição a qualquer tempo;
l) Despacho inicial revisão - 30 dias: o Órgão Diretivo competente terá prazo de
30 dias para decidir pelo encaminhamento da Revisão à Comissão de Ética e
Disciplina, ou por seu arquivamento;
m) Conclusão da revisão - 60 dias: sendo encaminhada a Revisão para a Comissão
de Ética e Disciplina, esta terá o prazo improrrogável de 60 dias para emitir
Relatório Final;
n) Cancelamento dos registros - 03 e 05 anos: transcorridos 03 anos do registro
da advertência e 05 anos do término do cumprimento da suspensão, os registros
destas penalidades deve ser apagado de qualquer apontamento da instituição.
§9º - Não constitui medida disciplinar o afastamento preventivo que trata a Resolução
003/2008, ou sua substitutiva, do Conselho de Administração Nacional sobre medidas
disciplinares e a exoneração de natureza administrativa, sem qualquer caráter punitivo
traduzindo-se esta última pelo afastamento definitivo do cargo ou função preenchido por
nomeação, designação ou de confiança, o que poderá ocorrer a pedido ou por decisão
“exoffício” de quem detém competência para nomear ou designar;
§10° - O fato de a pessoa não estar registrada na UEB no momento da prática do ato
ou da instauração do processo disciplinar não a exime de sujeitar-se ao processo e,
eventualmente, da aplicação da respectiva medida disciplinar.
Artigo 32° - São hipóteses para a destituição de membros da Diretoria, Comissão Fiscal, e
ou Escotistas nomeados para desempenhar funções no Grupo:
I.
II.

Passar a ocupar outra função incompatível, sem solicitar demissão;
Ser punido com a pena de exclusão.
§1º - A destituição de membros eleitos da Diretoria do GEJL se dará unicamente através
de decisão da Assembleia do GEJL, especialmente convocada para tal finalidade.
§2º - No caso da destituição de membros eleitos em reunião da Assembléia Ordinária
do GEJL para a Diretoria ou Comissão Fiscal, será observado o disposto nos parágrafos
1º e 3º do Artigo 40º, quanto a sua substituição.

Artigo 33° - Podem ser concedidas distinções e/ou recompensas pela atuação digna de
destaque, na forma definida em resolução do Conselho de Administração Nacional.

TÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO, DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO
Artigo 34º - O GEJL não distribui lucros, vantagens ou bonificações a Dirigentes, Escotistas,
associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou a qualquer pretexto.
Artigo 35° - Constituem o Patrimônio do GEJL, todos os bens móveis e imóveis adquiridos,
recebidos em doação ou cedidos em definitivo ao Grupo.
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Artigo 36º - O patrimônio, em caso de extinção do GEJL, conforme parágrafo 1º do Artigo
3º, e mediante cláusula de retorno, passa à administração da Diretoria Regional.
Artigo 37° - O GEJL, será mantido pelas seguintes contribuições:
I.
II.
III.
IV.

Dos sócios (mensalidades) a serem fixadas em reunião de Diretoria;
Subvenções e doações oficiais;
Campanhas financeiras e contribuições de particulares ou de entidades jurídicas;
Rendas que obtiver por meios condignos e consentâneos com o escotismo na forma
definida por este Estatuto e normas superiores.
Parágrafo único - Poderá ser mantido em caixa para gastos emergenciais até o limite
de um (1) salário mínimo o numerário do GEJL, devendo o que exceder a esse valor ser
mantido em conta corrente em estabelecimento bancário da cidade, 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.

Artigo 38º - Os cheques e documentos onerosos serão assinados por, pelo menos, dois
integrantes da Diretoria responsável por sua emissão, ou por seus procuradores, devendo
cada uma destas pessoas ser aprovada em ata pela respectiva Diretoria.
Artigo 39º - O ano fiscal encerra-se a 31 de dezembro de cada ano.

XII.

§4º - Quando o número de vacâncias, em um órgão, ultrapassar a metade de seus
membros eleitos, será convocada uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para
eleição dos cargos vagos, desde que a vacância aconteça a mais de 180 (cento e oitenta)
dias da próxima Assembleia Ordinária.
Artigo 41° - As convocações das Assembleias, 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 43º - Nas votações unitárias, cada eleitor vota em somente um dos candidatos para
cada um dos cargos em disputa, sendo os eleitos e os respectivos suplentes relacionados
na ata na ordem da respectiva votação.

Artigo 40° - São casos de vagas em qualquer cargo ou função:

IX.
X.
XI.

§3º - Quando se tratar de vaga em Comissão Fiscal ou Diretoria, decorrente da alínea
“V” 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.

Artigo 42° - As convocações para as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias deverão ser
remetidas via postal, por E-mail, ou entregues pessoalmente aos membros identificados nos
itens I, II, III, IV e V do artigo 13° do presente Estatuto.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

§2º - Quando se tratar de vaga em Comissão Fiscal ou Diretoria, decorrentes das alíneas
“I” a “IV” e “VI” a “XII” deste artigo, exceto a função de Diretor Presidente, ou em
decorrência do parágrafo anterior, os membros remanescentes escolherão e empossarão
um substituto interino, que desempenhará o mandato até a próxima reunião da
Assembleia correspondente, quando se elegerá o substituto efetivo, que completará o
mandato.

Morte;
Ausência definitiva da sede;
Renúncia;
Exoneração;
Suspensão;
Destituição;
Ausência injustificada, além dos limites estabelecidos neste regulamento;
Deixar de assumir as funções no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do
mandato;
Deixar de registrar-se na UEB no ano em curso;
Término de mandato;
Não cumprir no prazo preestabelecido os requisitos necessários ao desempenho do
cargo ou função.
Exclusão da UEB.
§1º - Quando se tratar de vaga na função de Diretor Presidente, decorrentes das alíneas
“I” a “IV” e “VI” a “XII” deste artigo, no caso de não haver Diretor Vice-Presidente eleito
em Assembleia Ordinária, os membros remanescentes escolherão e empossarão, um
substituto entre os seus membros eleitos, que assumirá a função de Diretor Presidente,
abdicando do cargo original ao qual foi eleito, de forma a desempenhar as atribuições
de Diretor Presidente sem contrariar o disposto no Artigo 32°, alínea I.
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Artigo 44º - Os procedimentos eleitorais das Assembleias serão estabelecidos pelos seus
regulamentos ou, na sua falta, pela sua Presidência, quando da convocação para a mesma
ou, em casos omissos, pelo plenário.
Parágrafo único - Se a convocação fixar prazo para a apresentação de candidaturas,
esse não pode ser menor do que a metade do período até a Assembleia, após a data do
edital
Artigo 45° - Os membros da Diretoria e Comissão Fiscal, eleitos tomarão posse até a última
atividade no ano em que tenha ocorrido a respectiva eleição na Assembleia Ordinária,
devendo para tanto prestar a promessa escoteira correspondente.
Artigo 46° - A reforma deste Estatuto e os casos previstos no parágrafo 1º do Artigo 3º
deste Estatuto se dará por decisão de Assembleia Geral, convocada para tal finalidade, e
conforme previsto no artigo 12° inciso “I”, 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.
§1º - A proposição de reforma deve partir da Diretoria, do Conselho Fiscal, de, pelo
menos, três Escotistas ou de Seminário específico realizado antes da Assembleia,
coordenado por uma Comissão Estatuinte.
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§2º - O presente Estatuto é reformável no tocante à administração, sem quaisquer
restrições.
Artigo 47° - O presente Estatuto entra em vigor no ato de sua aprovação pela Assembleia
Geral do Grupo.
Parágrafo único - o mesmo deverá ser submetido a registro no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, quando efetivamente entrará em vigor.

Estância Velha/RS, 30 de novembro de 2017.

FRIDA ROSA SCHERER HARTMANN
Diretora Presidente do Grupo
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