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REGULAMENTO INTERNO DO GRUPO ESCOTEIRO SANTO AMARO 56/SP 
 

ARTIGO 1º DAS FINALIDADES E PRERROGATIVAS 
 
1.1 - Este regimento interno tem por finalidade normatizar as atividades e conduta do Grupo Escoteiro Santo Amaro 
56/SP e de seus membros. A partir de agora o Grupo Escoteiro Santo Amaro 56/SP será denominado Grupo 
Escoteiro. 
 
1.2 - O Grupo Escoteiro, obedecidas às prerrogativas hierárquicas contidas no estatuto da União dos Escoteiros do 
Brasil – UEB, nas Resoluções, nos Princípios, Organizações e Regras – POR e normas baixadas pela União dos 
Escoteiros do Brasil e de seu próprio Estatuto, será organizado e funcionara de acordo com o presente Regimento. 
 
1.3 - O Grupo Escoteiro manterá como prioridades, o desenvolvimento do espirito escoteiro, das potencialidades 
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e religiosas, através da disciplina, da responsabilidade e da progressão da 
formação do jovem. Será igualmente prioridade do grupo, a qualidade do trabalho acima da quantidade de 
elementos. 
 
ARTIGO 2º DOS SÓCIOS 
 
2.1 - O Grupo Escoteiro contara com as seguintes categorias de sócios: 
 
a) Benificiários - os membros juvenis: Lobinhos (as), Escoteiros (as), Sêniores/Guias e Pioneiros (as). 
b) Escotistas – todos aqueles que forem nomeados para o cargo ou função cujos beneficiários diretos são os 
membros juvenis, tais como Chefes, instrutores e auxiliares. 
c) Dirigentes – todos aqueles que forem eleitos ou nomeados para cargo ou função não incluídos no inciso anterior, 
tais como: membros da diretoria. 
d) Contribuintes – os pais e/ou responsáveis dos membros juvenis. 
 
2.2 - Para fazerem jus a seus direitos, como participar de atividades, ter voz e voto, eleger e ser eleito, os sócios 
devem estar em dia com suas obrigações sociais, inclusive com a tesouraria. 
 
ARTIGO 3º DAS ATIVIDADES 
 
3.1 - O hasteamento das bandeiras nos dias de atividade normais – sábado – se dará às 14h30min e o inicio do 
arriamento às 17h15min, quando deverão se fazer presentes as seções e todos os escotistas responsáveis. 
 
Paragrafo Primeiro - Salvo em ocasiões especiais onde, em conjunto com os escotistas das seções serão definidos 
novos horários, por exemplo, em cerimonias de integração e promessa e entrega de distintivos especiais desde 
crianças a escotistas. 
 
Paragrafo Segundo - Os distintivos especiais conquistados por qualquer integrante do grupo, desde crianças a 
escotistas deverão ser entregues em cerimonias em conjunto, devidamente comunicado com antecedência as 
seções e com a presença de um representante da diretoria do grupo escoteiro, além dos pais ou responsáveis. Os 
demais distintivos e certificados podem ser nas próprias seções em momentos especiais. 
 
3.2 - Todos os dirigentes, escotistas e membros juvenis deverão se apresentar impecavelmente uniformizado e 
portar-se convenientemente conforme exige a ocasião, valendo este segundo ponto aos convidados e demais 
participantes do cerimonial. Após o hasteamento serão dados os gritos da patrulha e após o arriamento, serão dados 
dos gritos e grupo, patrulha e de tropa, nesta ordem. 
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Paragrafo Primeiro – Para um bom andamento dos cerimoniais de abertura e encerramento das atividades são 
criadas as seções de serviço com a responsabilidade de preparar os referidos cerimoniais. Respeitarão a seguinte 
estrutura: 1º sábado Alcateia, 2º sábado Tropa escoteira, 3º sábado Tropa Sênior, 4º sábado Pioneiros e 5º sábado 
diretoria. Sem qualquer alteração. Havendo ausência de alguma seção por motivo de atividade externa ou qualquer 
outra atividade especial, a diretoria ou a seção seguinte assume o cerimonial. 
 
Paragrafo Segundo – A seção responsável pelo cerimonial deve estar na sede com antecedência para preparar o 
cerimonial em tempo hábil a fim de não atrasar o inicio das atividades na sede e no encerramento deve estar 
dispensada somente após observar se o material utilizado no cerimonial (bandeiras) foi devidamente guardado. As 
seções de serviço também são responsáveis pela manutenção do espaço de atividade do Grupo Escoteiro, deste 
modo após as atividades deverão realizar o “pente fino” e organização do espaço. 
 
3.3 - Os chefes da seção são os responsáveis pelo comportamento e observância por parte dos membros juvenis e de 
sua seção quanto às regras de boas maneiras e educação. 
 
3.4 - Obrigatório ser previstas e observadas às regras de segurança necessárias para o desenvolvimento de toda e 
qualquer atividade. 
 
ARTIGO 4º DA FREQUÊNCIA, REGULARIDADES E POSTURA PESSOAL. 
 
4.1 - A frequência, regularidade e postura tanto pessoal tanto dos membros juvenis quanto dos escotistas em 
relação ao Grupo Escoteiro é de extrema importância para que se possa cumprir com os que este descrito no 
documento “Projeto Educativo” elaborado pela União dos Escoteiros do Brasil. 
 
4.1.1 - Relativo à frequência e regularidades, após uma ausência de três atividades consecutivas, ou quatro 
alternadas no semestre, ou seis alternadas no ano, caso do membro juvenil, será verificado junto ao escotista da 
seção onde faça parte, se foi apresentado alguma justificativa para a ausência e a ocorrência será registrada nos 
documentos do grupo escoteiro. Não havendo justificativa por parte do escotista, a diretoria fara contato 
igualmente efetuado os devidos registros. Havendo o seu retorno, fica condicionado ao resultado de uma conversa 
entre os escotistas, pais ou responsáveis e membro juvenil a participação do membro juvenil nas atividades em sede 
e externas. 
 
4.1.2 - Não serão permitidos comportamento de qualquer membro do Grupo Escoteiro que não tenham em 
consideração a lei e a promessa escoteira, assim como apresentar-se com postura indesejável e que por seus atos e 
atitudes firam os princípios escoteiros. Seja dentro do Grupo Escoteiro ou em atividades externas, com a presença 
de escotistas do Grupo Escoteiro ou de outros grupos escoteiros. 
 
4.1.2.1 - O Grupo Escoteiro recebe crianças, jovens e adultos em busca da pratica saudável do escotismo e por isso é 
importante observar a imagem que transmite bem como comportamento que se adota perante o outro, deste modo 
não serão permitidos namoros no período de atividades em sede ou externas bem como atitudes, atos ou 
comportamento que não condizem com a prática do escotismo. 
 
4.1.3 - Os escotistas estão igualmente considerados nos itens 4.1 a 4.1.2.1 devido à importância do seu exemplo aos 
demais integrantes do grupo escoteiro. 
 
4.1.4 - Para as situações mencionadas nos itens anteriores deste Artigo 4º pode haver não permissão em participar 
de atividades externas, tanto do membro juvenil quanto do escotista após avaliação junto à diretoria. 
 
Paragrafo Único – Os escotistas e dirigentes devem igualmente comunicar com antecedência os demais escotistas e 
demais dirigentes a ausência nas atividades e informar quais providencias foram tomadas com o objetivo de não 
prejudicar o andamento das atividades dos membros juvenis e administração do Grupo Escoteiro. 
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ARTIGO 5º - ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE. 
 
5.1 - O escotismo é um movimento franqueado a todos os que creem em Deus (Ser Supremo). Assim o Grupo 
Escoteiro Santo Amaro 56/SP estimulara a todos os seus associados e membros a praticar ou buscar uma religião. 
 
ARTIGO 6º - UNIFORME  
 
6.1 - Em Assembleia Geral Ordinária anterior, o Grupo Escoteiro optou pelo uso do Uniforme Escoteiro desde 
Lobinhos a Escotistas conforme orientações contidas nas Regulamentações, Organizações e Regras – POR regra 047 
e normas baixadas pela União dos Escoteiros do Brasil. 
Paragrafo Primeiro - O Uniforme Escoteiro deve ser utilizado com garbo, estar em bom estado e devidamente 
alinhado durante a abertura e encerramento das atividades, cerimonias em geral e atividades externas oficiais 
devidamente comunicadas e autorizadas pelo Grupo Escoteiro, tais como visita a outros grupos, instituições, órgãos 
públicos e outras. 
 
Paragrafo Segundo – Durante as atividades como jogos, dinâmicas e trabalhos diversos na sede ou acampamentos a 
sugestão é usar roupas de campo, constituída de camiseta com motivos escoteiros e bermudas ou calças de 
qualquer tipo, tecido que promova conforto e mobilidade, tênis e meia, cobertura. 
 
Paragrafo Terceiro – Os que não puderem adquirir o uniforme devem comunicá-lo ao escotista da seção e em 
seguida a Diretoria do Grupo Escoteiro. Deve ser estipulado um prazo máximo, sem que seja punitivo, para aquisição 
do uniforme. Enquanto isto deve utilizar a camiseta do Grupo Escoteiro com bermuda ou calça jeans, meia e tênis 
confortáveis para pratica de atividades. 
 
ARTIGO 7º - PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES. 
 
7.1 - Somente poderão participar das atividades promovidas pelo Grupo os elementos que estiverem em dia com a 
tesouraria, com seu registro anual, de acordo com o definido artigo 4º, salvo as exceções com autorização da 
Diretoria em acordo com os Escotistas da seção e pais ou responsáveis. 
 
Paragrafo Único - Considera-se, que estão em dia aqueles elementos que tiverem regularizado suas despesas de 
mensalidades pagas ate o período da cobrança anterior ao mês da realização da atividade e sem outros débitos com 
o grupo, tais como despesas de cantina e compra de uniforme e/ou publicações. 
 
ARTIGO 8º FINANÇAS, TESOURARIA E TAXAS. 
8.1 - A Diretoria Executiva, através da tesouraria do grupo atendera a todos os sábados do mês, exceto aqueles em 
que não haverá atividades, das 14h30min, às 17h30min, para recebimentos, pagamentos e prestações de contas. 
Eventualmente, a critério da respectiva diretoria, outros horários poderão ser estabelecidos.  
 
8.2 - Serão cobradas pelo grupo, as seguintes taxas: 
 
I) Registro nacional – Cujo valor é fixado e recolhido para UEB - Nacional, seguindo-se os critérios de cobrança e 
prazos da própria entidade. 
II) Mensalidade – Paga ate o segundo sábado de cada mês (fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro), totalizando 10 (dez) meses de arrecadação. 
 
8.3 - O valor da mensalidade será estabelecido anualmente pela diretoria e aprovado em Assembleia Geral de pais 
ou responsáveis. “Valor real” definido para 2012 de R$15,00. Para famílias a partir do terceiro filho fica definido 
valor de R$10,00 por criança. Havendo desistência, permanecendo duas crianças, retorna o “valor real”. Estes casos 
devem ser considerados para responsáveis legais e integrantes parentes de primeiro grau. 
 



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - UEB 
Região de São Paulo – 17º Distrito Escoteiro Santo Amaro 

Grupo Escoteiro Santo Amaro – GESA 56º SP 
 

 

 

8.3.1 - Todo o escotista e dirigentes está isento do pagamento de mensalidade por exercer um trabalho voluntario e 
dispor de seu tempo para pratica do escotismo no Grupo Escoteiro. Deve pagar a parte da taxa da Região de são 
Paulo do Registro Anual. 
 
8.4 - Os adultos que decidirem integrar-se ao Grupo Escoteiro no ano de admissão deverão realizar o Registro Anual 
em seu valor integral. 
 
8.5 - Com o objetivo de incentivar a formação do escotista, o Grupo Escoteiro subsidiara 50% (cinquenta por cento) 
do valor de cursos de formação regular, sendo os outros 50% (cinquenta por cento) reembolsadas ao escotista na 
conclusão de sua formação em qualquer nível. Para as atividades, cursos e reuniões oficiais, com cobrança de taxas 
que tem o objetivo de informar e complementar a formação do escotista que tem o objetivo de informar e 
complementar a formação do escotista, promovidas pela União dos Escoteiros do Brasil, o Grupo Escoteiro 
subsidiara 40% (quarenta por cento) sem devolução da outra parte. 
 
 
8.6 - O Grupo Escoteiro possui como forma de arrecadação para promover suas despesas: mensalidades e eventos 
no decorrer do ano. 
 
Paragrafo Primeiro – As receitas do Grupo Escoteiro atendem as seguintes necessidades: 
- Compra de distintivos e certificados; 
- Compra de lenços; 
- Compra de materiais de grande porte que atendem as seções: barracas, ferramentas, itens de atividades, materiais 
didáticos oficiais e básicos da União dos Escoteiros do Brasil; 
- Despesa com materiais de escritório copia e impressões; 
- Pagamento de 50% (cinquenta por cento) de cursos de formação, com posterior devolução dos 50% (cinquenta por 
cento) pagos por ele após a conclusão do nível de formação; 
- Pagamento de 40% (quarenta por cento) de atividades, cursos e reuniões oficiais que tem o objetivo de informar e 
complementar a formação do escotista, promovida pela União dos Escoteiros do Brasil; 
- Pagamento de parcela Nacional da taxa de Registro Anual dos escotistas junto à união dos escotistas do Brasil; e  
- Outras despesas relativas ao funcionamento do Grupo Escoteiro e pratica do escotismo devidamente justificadas 
com recibos ou notas fiscais. 
 
Paragrafo Segundo – Do total arrecadado no mês, 10% (dez por cento) é destinado às seções como forma de 
contribuição para compra de material para aplicação de atividades e necessidades menores das seções. Este valor é 
dividido entre o Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro respeitando-se as entradas de mensalidade do mês da 
seção. 
 
Paragrafo Terceiro – Mensalmente a Diretoria do Grupo Escoteiro deve fixar em local próprio e visível a todos o 
balanço do grupo escoteiro. Devidamente avaliado pela Comissão Fiscal do Grupo. 
 
ARTIGO 9º - ATIVIDADES EXTERNAS. 
 
9.1 - Compete a cada Chefe de Ramo arrecadar as importâncias relativas às atividades externas previstas de sua 
seção e prestar conta a Diretoria Executiva uma semana após a sua realização. Quando se tratar de atividade geral 
do grupo escoteiro, compete a equipe organizadora do evento determinar cotas, preços e valores e definir um 
integrante para recolhimento das taxas e autorizações. 
 
Paragrafo Único – Somente serão reembolsadas pelo grupo as despesas que tiverem sido previamente autorizadas e 
visadas pela Diretoria do grupo, com apresentação de Nota Fiscal. 
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ARTIGO 10º - AUTORIZAÇÕES. 
 
10.1 - Uma atividade externa somente será autorizada após a verificação e aprovação pela diretoria dos seguintes 
pré-requisitos: 
I) A programação deve ser apresentada, completa e detalhadamente, por escrito, juntamente com o pedido de 
autorização de atividades, com três semanas de antecedência a Diretoria com via a ser arquivada junto a Diretoria 
Executiva; 
II) Mapa de acesso ao local e do local, formas de acesso e de comunicação;  
III) A programação deve ser orientada pelo método escoteiro e compatível com a faixa etária e treinamento dos 
jovens; 
IV) Os responsáveis pela atividade devem descrever os esquemas de segurança a serem empregados para minimizar 
os riscos e prevenir acidentes. Em caso de duvidas quanto à segurança, a Diretoria cancelara a atividade; 
V) Deve existir um esquema de emergência, com ações, pessoas e transportes previstos para o caso de atividade. 
VI) Com duas semanas antes do evento, o chefe responsável pela respectiva seção que fara atividade externa devera 
entregar aos pais as autorizações dos jovens para serem assinadas, as quais – uma semana antes do evento deverão 
ser entregues devidamente assinadas pelos pais, com as cotas pagas; 
VII) Apresentar a lista de participantes tanto de escotistas quanto de membro juvenil para verificação de situação 
administrativa e financeira junto ao Grupo para autorização de participação na atividade; 
VIII) Ter um mínimo de três ou quatro escotistas participando da atividade do começo ao fim do evento. 
 
Paragrafo Primeiro – Para atividade de Ramo e/ou Patrulha devem ser obedecidas às características próprias, contar 
com a autorização da Chefia imediata, além de ser dada ciência de sua realização a Diretoria. O embarque e 
desembarque e guarda de material de Patrulha, de Ramo e de Grupo, integram a atividade. 
 
ARTIGO 11º - ABANDONO DE ATIVIDADE 
 
11.1 - Nenhum membro juvenil poderá abandonar a atividade, na sede ou no campo sem a devida autorização da 
Chefia de Ramo e/ou Diretoria. Não é permitido a qualquer membro juvenil dormir fora da base destinada para sua 
Matilha, Patrulha ou Ramo. 
 
Paragrafo Primeiro – A ida e volta para qualquer atividade será feita no mesmo meio de transporte. 
 
Paragrafo Segundo – É proibido ao jovem ir ou retornar com os pais, pois contraria a filosofia do Movimento, a não 
ser em situações autorizadas pela Diretoria, em comum acordo com os escotistas da seção. 
 
ARTIGO 12º - EQUIPE DE APOIO. 
 
12.1 - Quando tiver necessidade de equipe de apoio (para cozinhar e auxiliar em acampamentos ou 
acantonamentos), o Grupo Escoteiro avaliara uma forma diferenciada de taxas. 
 
ARTIGO 13º - INSCRIÇÃO, RECEPÇÃO E ADMISSÃO DE JOVENS. 
 
13.1 - Para os ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior/Guias e Pioneiro a inscrição no Grupo poderá ser feita o ano todo, 
salvo se algum Chefe de Seção solicitar o fechamento de inscrições por a seção estar completa. 
 
Paragrafo Primeiro – Em todos os casos, a Diretoria recebe o responsável pelo jovem, explicando o proposito do 
movimento escoteiro, a estrutura do Grupo e seu funcionamento, os direitos e deveres da família e os custos diretos 
e indiretos. Após, o responsável é encaminhado a Chefia da Seção para que lhe seja explicado o processo 
educacional do Movimento Escoteiro, as responsabilidades da família e do jovem e a carga horaria envolvida. A 
Chefia da seção explica ao jovem sua participação nas atividades, responsabilidades, carga horaria, exigências, 
direitos e deveres. 
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13.2 - Será preenchida presencialmente no Grupo Escoteiro, pelos pais ou responsáveis uma ficha de intenção do 
jovem (nas faixas etárias de Lobinho a Pioneiro) em entrar para o Grupo, o que lhe dará direito de participar, 
provisoriamente, das atividades internas durante quatro semanas consecutivas, após o que poderá ser feita ficha 
definitiva de ingresso oficial no movimento, com a presença dos pais e pagamento das taxas correspondentes. Caso 
aconteça alguma atividade externa neste período o jovem ainda não poderá participar. Neste período inicial o 
membro juvenil devera estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. 
 
Paragrafo Segundo - É proibido qualquer membro juvenil realizar qualquer atividade no grupo sem passar antes pela 
Diretoria. 
 
13.3 - Cada chefia devera manter o fichário de cada seção (fichas individuais, fichas 120) atualizado. 
 
ARQUIVO 14º - NOVOS DIRIGENTES E NOVA CHEFIAS 
 
14.1 - Na vacância de qualquer cargo de Dirigente por motivo, a Diretoria do Grupo poderá nomear interinamente - 
por Resolução – qualquer integrante, para, na próxima Assembleia colocar em votação a sua nomeação definitiva 
para o cargo vago. 
 
14.2 - Quando uma pessoa se candidatar ao cargo de assistente ou instrutor no grupo será ouvida a Diretoria que, 
em caso de aceitação, submetida ao Chefe de Ramo. 
 
Paragrafo Primeiro - Após três meses de experiência poderá ou não ser confirmado no cargo. Depois de confirmado 
no cargo, haverá de dois a três meses para fazer sua promessa. 
 
Paragrafo Segundo – a Chefia de Ramo terá um período de até seis meses para fazer ou renovar sua promessa, a 
critério da Diretoria. As Chefias de Ramo poderão, quando necessário, ser alteradas a qualquer momento por 
decisão da Diretoria em comum acordo com os escotistas do ramo. 
 
ARTIGO 15º - ATRIBUIÇÃO E COMPETÊNCIAS DOS ESCOTISTAS E RESPONSABILIDADES DOS MATERIAIS DO GRUPO. 
 
15.1 - As atribuições e competências dos escotistas do Grupo Escoteiro serão entregues a cada um, por escrito, na 
ocasião da sua nomeação. Essas atribuições e competências pressupõem o compromisso tácito da aceitação e 
cumprimento das normas vigentes (estatuto da UEB, POR, Regulamento do Grupo, decisões da Assembleia do Grupo 
e da Diretoria). 
 
Paragrafo Único – O material pertencente ao Grupo Escoteiro ficara no almoxarifado sob responsabilidade da 
Diretoria do Grupo Escoteiro, ou aquele nomeado por ela para ser responsável. Os Chefes da seção são os 
responsáveis pela guarda e conservação do material de sua seção. O material deve ser marcado de forma a 
identificar o seu proprietário. Todo o material será relacionado em livro próprio. 
 
ARTIGO 16º - CONSELHO DE CHEFES. 
 
16.1 - O Conselho de Chefes é composto pelos chefes das seções, sendo convidados os assistentes e instrutores a 
fazerem parte das reuniões que acontecerão de acordo com o calendário do Grupo Escoteiro formado no INDABA do 
decorrente ano. 
 
Paragrafo Único – Os Escotistas do Grupo Escoteiro devem reunir-se em Reunião de Chefia de Seção e Reuniões 
Técnicas com o objetivo de discutirem o andamento do Movimento Escoteiro e as formações de cada um. Estas 
reuniões devem ocorrer em período fora da atividade com os membros juvenis. Em casos excepcionais pode ocorrer 
uma convocação para reunião em horário de atividade e para isso deverão ser verificadas as alternativas para que 
não se prejudique o andamento das atividades aos membros juvenis. 
 



UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - UEB 
Região de São Paulo – 17º Distrito Escoteiro Santo Amaro 

Grupo Escoteiro Santo Amaro – GESA 56º SP 
 

 

 

ATRIGO 17º - EFETIVO DE CADA SEÇÃO. 
 
17.1 - O efetivo de cada seção deve ter sua frequência controlada semanalmente pela chefia, comunicando a 
diretoria quaisquer problemas. Faltas às atividades deverão ser justificadas a Chefia de Ramo. Licenças e 
afastamentos deverão ser solicitados por escrito, pelos pais ou responsáveis, especificando o prazo, sendo o máximo 
de três meses. 
 
Paragrafo Único – O mesmo comportamento de comunicar ausências e afastamento deve ser adotado pelos 
escotistas e dirigentes do Grupo Escoteiro. 
 
ARTIGO 18º - FESTIVIDADES DO GRUPO. 
 
18.1 - Em todas as promoções de eventos com a finalidade de arrecadação financeira, os pais devem integra-se ao 
evento, atuarem ativamente, assumindo todas as etapas para concretização do evento. As despesas e receitas serão 
repassadas a diretoria do Grupo Escoteiro que devera fazer os devidos acertos financeiros e apresentar 
posteriormente o resultado do evento local visível a todos os integrantes do Grupo Escoteiro. 
 
18.2 - Antes da realização de qualquer evento deve-se ter o conhecimento do objetivo e finalidade do evento. Estes 
devem ser o mote de comunicação aos integrantes do Grupo Escoteiro como forma de incentiva-los a participar 
efetivamente do evento. 
 
18.3 - Quando se tratar de uma festa promovida pelo ramo, este poderá solicitar auxilio dos demais, que deverão, na 
medida do possível, dar apoio. A Diretoria, em todos os casos, prestara a cobertura necessária. 
 
18.4 - Do total arrecadado nos eventos, 25% (vinte e cinco por cento) deve ser destinado ao fundo fixo do Grupo 
Escoteiro que não de ser manipulado sem a devida autorização dos Chefes de Seção e Comissão Fiscal e os 75% 
(setenta e cinco por cento) restantes destinados ao objetivo do evento. 
ARTIGOS 19º - MURAL DE INFORMAÇÕES. 
 
19.1 - Informações gerais serão afixadas no mural apropriado, com a devida antecedência, evitando-se reuniões 
sucessivas e desencontros de informações. Para os ramos poderá haver um mural especifico, ficando sua 
organização a critério das respectivas chefias comunicando antecipadamente a Diretoria do Grupo Escoteiro. 
 
ARTIGO 20º - REUNIÃO DAS CHEFIAS COM OS PAIS. 
 
20.1 - Os pais ou responsáveis deverão ser informados das reuniões com a devida antecedência, por escrito ou 
verbalmente, com objetivo e pauta expressos, com local e horário de inicio e fim estabelecidos. Antes da convocação 
dos pais, a Chefia de Ramo devera comunicar a Diretoria do Grupo. 
 
Paragrafo Único – As reuniões do Conselho de Pais de cada seção devem ocorrer pelo menos a cada três meses. 
Estas reuniões devem constar da programação semestral das seções, devendo ser devidamente planejadas e a 
Diretoria convidada a participar da mesma. Só é permitido realizar reuniões desta natureza se previamente previstas 
no calendário da seção ou, em casos especiais. 
 
ARTIGO 21º - BEBIDAS, CIGARRO E NAMOROS. 
 
21.1 - É proibido o uso de bebidas alcoólicas de qualquer natureza em atividades na sede ou no campo, por 
quaisquer elementos do grupo, inclusive pais, responsáveis ou convidados. 
 
Paragrafo Primeiro – O consumo ou porte de bebidas alcoólicas em atividades do grupo, seção ou patrulha será 
considerado falta grave, sujeita as penalidades previstas no POR. 
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21.2 - O uso de cigarros ou assemelhados é igualmente proibido durante as atividades e os pais e convidados que 
acompanharem atividades deverão conter-se o máximo possível, tentando acatar essa norma. Em sede ou em 
campo, todos são escotistas e deverão portar-se como tal, deixando quaisquer manifestações para a hora e local 
adequados, incluindo-se namoros e qualquer tipo de atitude incompatível com o espirito do movimento escoteiro. 
 
ARTIGO 22º - SEDE. 
 
22.1 - A sede do Grupo Escoteiro não poderá ser utilizada para qualquer finalidade sem autorização expressa da 
Diretoria, fora das atividades normais. 
 
ARTIGO 23º - APERFEIÇOAMENTO. 
 
23.1 - Os escotistas e dirigentes do Grupo deverão participar de cursos, seminários, conferências, treinamentos ou 
assemelhados, visando o aprimoramento pessoal e melhora do conhecimento das técnicas e filosofia escoteiras. 
 
ARTIGO 24º - OMISSÃO E ALTERAÇÕES. 
 
24.1 - Quaisquer casos que tenham sido omitidos por esse regulamento deverão ser resolvidos com a Diretoria. 
Qualquer alteração no presente regulamento só será possível com a aprovação da Assembleia de Grupo. 
 
Este regimento interno passa a vigorar a partir de sua aprovação junto a Assembleia Geral Extraordinária do Grupo 
Escoteira Santo Amaro, ou assim que ocorrer a sua aprovação em Assembleia Geral. 
 
  
São Paulo, 3 de Março de 2012. 


