
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resolução: 107/MG 003/2020 

Belo Horizonte, 10 de abril de 2020. 
 

 

Procedimentos quanto a ressarcimentos, pagamento de contribuições 
mensais e registro durante o período de paralização das atividades em 

função da COVID-19 

 
 

1. Isenção das Contribuições Mensais 

 
1.1 - Os meses que não tiverem atividades serão isentos do pagamento da 

contribuição mensal. 

A definição de quais os meses, só será possível ao final do período de 

paralização. 

 
2. Devolução de Valores de Atividades Canceladas 

 
2.1 - Os jovens que fizeram o pagamento de atividades (Ex. ARA, Leão de 

Bronze, Ponta de Flecha, Ponta de Lança, ARREPIO, Atividades Externas de 

Seção etc.) caso os responsáveis mostrem interesse em reverter esse 

dinheiro para o pagamento de registro e contribuições mensais, deverão 

informar ao chefe de seção que encaminhará para diretoria a solicitação. 

 
2.2 - Os abatimentos seguirão a seguinte ordem: 

 
Primeiro: Contribuições mensais do ano de 2019; 
Segundo: Efetivação do registro escoteiro 2020; 
Terceiro: Contribuições mensais do ano de 2020. 

 

2.3 - É responsabilidade do chefe de seção o contato e acerto junto aos 

responsáveis assim como o depósito do valor referente na conta do grupo. 

 
2.4 - Caso os responsáveis optem pela devolução do dinheiro, este deverá ser 

devolvido integralmente. 
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3. Pagamentos de Contribuições Mensais Já Realizados Para o Ano de 

2020 

 
3.1 - A secretaria do grupo, ao final do período de paralização realizará os 

ajustes, de modo que os pagamentos referentes aos meses que não tiveram 

atividades, serão transferidos para os meses subsequentes. 

 
3.2 - Nos casos em que o ajuste das contribuições mensais resultar em sobra de 

valores a serem transferidos para o próximo ano (2021), o responsável pelo 

jovem deverá solicitar o reembolso na secretaria do grupo antes do 

encerramento das atividades de 2020. 

 
4. Registro Escoteiro 2020 On-Line 

 
4.1 - Fica prorrogado o prazo de validade do registro escoteiro anual (2019) até 

o dia 31/05/2020. 

 
4.2 - Como alternativa ao formato já existente, a renovação do registro anual 

poderá ser realizada de forma individual, on-line, pelo próprio 

interessado, diretamente na plataforma SIGUE-PAXTU, de acordo com o 

procedimento estabelecido pela DEN. 

 
4.3 - O pedido de renovação pode ser rejeitado, pelo Diretor Presidente da 

Unidade Escoteira Local, que apresentará a justificativa da rejeição no 

próprio sistema, por escrito. 
 
 
 
 

 
 

Rodrigo Moreira Jardim 

Diretor Presidente 
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