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RESOLUÇÃO Nº 004/2017 

AUTORIZAÇÕES E SOLICITAÇÕES DE ATIVIDADES  

CONSIDERANDO:  

a. que é responsabilidade da Diretoria orientar e supervisionar a execução das atividades 
técnicas do Grupo Escoteiro; 
b. a autorização e a solicitação de atividades devem ser feitas visando as regras de 
segurança, assim como atendendo as normas descritas no P.O.R.; 
c. a necessidade de uma padronização na solicitação de atividades fora da sede e na 
emissão das autorizações de participação. 

a DIRETORIA DO 33º GRUPO ESCOTEIRO Do Ar PADRE VERMIN, no uso das 
competências que lhe oferecem o artigo 36 do Estatuto da UEB, RESOLVE: 

Art. 1º - A obrigatoriedade da entrega da Ficha de Solicitação/Autorização de Atividade pelo 
Chefe de Seção a esta Diretoria:  

a) A solicitação deverá ser feita até 15 (quinze) dias da realização da atividade; 
 
b) A ficha de Solicitação/Autorização de Atividade deverá seguir os padrões conforme o 

Anexo 01 desta Resolução; 
 
c) A ficha de Solicitação/Autorização de Atividade deverá ser confeccionada em duas vias, 

ficando a primeira com a seção solicitante e a segunda com esta diretoria; 
  
d) No caso de atividade em outra Região, a solicitação deverá ser feita com até 30 (trinta) 

dias de sua realização, em 4 vias, ficando a 3ª e a 4ª na Região de origem e na de 
destino respectivamente; 

  
e) Casos especiais serão tratados a parte. 
 

Art. 2º - A autorização para participação em atividade deverá ser enviada ao responsável do 
membro juvenil com até 7 dias de sua realização: 

a) A autorização para participação em atividade deverá seguir os padrões conforme o 
Anexo 02 desta Resolução, ou o utilizado pelo SIGUE; 

 
b) Não poderá participar de qualquer atividade/evento fora da sede, os jovens que não 

possuírem a respectiva autorização escrita e assinada por um responsável legal pelo 
mesmo; 

  
c) Cabe ao escotista responsável pela atividade a verificação das autorizações junto aos 

membros juvenis. 
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Art. 3º - Esta resolução entra em vigor nesta data e revoga e todas as disposições em 

contrário. Casos omissos e especiais serão tratados pela Diretoria. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 02 de abril de 2017. 

 

 

Marcos Augusto de Castro Silva 
Diretor Presidente 
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