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DA FUNDAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Artigo 1o - Este é o documento que orienta e normatiza os procedimentos 
para Gestão de Finanças na União dos Escoteiros do Brasil - Espírito Santo 
UEB-ES, sendo obrigatório o seu cumprimento em todo o Estado do Espí-
rito Santo por todos os adultos que estatutariamente ou por delegação, 
tenham atribuição de gerir recursos financeiros.

Artigo 2o - As atividades relativas à gestão dos recursos financeiros são 
de competência da Diretoria Regional, respeitando: (a) os Artigos 51 a 56 
dos Estatutos da U.E.B.; (b) as Resoluções do Conselho de Administração 
Nacional da UEB - CAN no 003/2000 e no 012/2001; (c) a Resolução da 
Diretoria Executiva Nacional da UEB - DEN no 001/2013; e (d) Regras 24 e 
25 do documento Princípios, Organização e Regras da UEB – POR (2013).

DAS COMPETÊNCIAS
Artigo 3o - A organização da gestão de finanças é de competência da Di-
retoria Regional, em especial, mas não exclusivamente do Diretor Finan-
ceiro, uma vez que é atribuição colegiada da Diretoria a autorização da 
execução dos planos de mobilização de recursos e de sua aplicação no 
custeio da estrutura e/ou atividades, assim como, em projetos de inves-
timento. 

Parágrafo primeiro: Compete ao Diretor Presidente a aprovação para o 
pagamento das contas e despesas e outros desembolsos de natureza or-
dinária e previstos no orçamento anual. 

Parágrafo segundo: Compete ao Diretor Financeiro: 

I - Elaborar proposta de orçamento anual, contemplando: (a) os gastos 
relacionados com a manutenção da estrutura da Direção Regional; 
(b) os gastos relacionados com a realização de atividades e progra-
mas aprovados pela Diretoria Regional; (c) os desembolsos relacio-
nados com os investimentos definidos pela Diretoria Regional ou 
aprovados em nível de assembleia regional; e (d) as fontes de re-
cursos para o custeio dos gastos e investimentos relacionados nos 
tópicos (a) a (c);

II - elaborar projeção de fluxo de caixa, tomando por referência: (a) as 
premissas consideradas no orçamento; (b) o acompanhamento dos 
repasses de recursos da U.E.B. em especial os decorrentes de reno-
vação do registro anual de associados e da inscrição de novos asso-
ciados; (c) as atividades de mobilização de recursos empreendidas 
pela Diretoria Regional; (d) os fluxos de ingresso de recursos decor-
rente do recebimentos de taxas de participação em atividades e os 
fluxos de saída de recursos com o pagamento de despesas e outros 
desembolsos relacionados com as referidas atividades; e (e) os de-
sembolsos relacionados a investimentos aprovados pela Diretoria 
ou em nível de assembleia regional;

III - empreender as ações de cobrança de créditos e valores devidos à 
UEB/ES, seja por Unidade Escoteira Local (UEL) seja por membros 
adultos a quem foram disponibilizados recursos a título de adianta-
mento e encontram-se inadimplentes quanto à respectiva presta-
ção de contas e por terceiros, caso aplicável;

IV - organizar e controlar o fluxo de encaminhamento de documentos 
para a organização de serviços contábeis, responsável pela escritu-
ração do movimento financeiro e patrimonial da UEB/ES;

V - propor à Diretoria Regional planos de atividades de mobilização de 
recursos financeiros, com suficiência de detalhes para permitir a 
avaliação de sua exequibilidade e da relação custo X benefício do 
referido projeto, inclusive no que respeita à imagem institucional;

VI - empreender ações para a criação núcleos de apoio à UEB/ES como, 
por exemplo, Círculos de Antigos Escoteiros, Clube da Flor de Lis, 
Núcleo de Apoio Empresarial, etc. e outras formas de proselitismo 
objetivando a formação de grupos de contribuintes que permitam a 
diversificação das fontes de entrada regular de recursos e, com isso, 
reduzindo o nível de dependência quanto à contribuição financeira 
de associados;

VII - efetuar o detalhamento dos aspectos financeiros de projetos de 
investimento e de atividades relacionadas ao programa/calendário, 
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buscando como meta viabilizar atividades com o menor custo em 
termos de taxa de inscrição/participação e, simultaneamente, evi-
tar incorrer em riscos de prejuízos decorrentes de aspectos ou cir-
cunstâncias não devidamente avaliados - nesse contexto inclui-se a 
determinação do ponto de equilíbrio para atividades e eventos, ou 
seja, o cálculo prudente da quantidade mínima de inscrições para 
viabilizar a realização de atividades;

VIII - colaborar com os demais Diretores no detalhamento ou estrutu-
ração dos aspectos financeiros dos projetos de suas áreas de com-
petência.

Parágrafo terceiro: Será necessária a assinatura de dois diretores regio-
nais eleitos, nos cheques emitidos contra as contas bancárias de titulari-
dade da UEB/ES para o pagamento de despesas, concessão de adianta-
mentos, compras e qualquer outro pagamento, independente de nature-
za ou valor. 

Parágrafo quarto: por delegação expressa pela diretoria regional, para 
compras e pagamentos no valor de até 50% (cinquenta por cento) de um 
salário mínimo vigente, poderão ser utilizado outros meios de pagamen-
to como cartão de crédito, cartão de débito, internet banking e outros 
recursos.

DO ORÇAMENTO ANUAL
Artigo 4o - O Orçamento Anual, será elaborado na modalidade de orien-
tação e controle de programas e consolidará:

I - os gastos de manutenção do Nível Regional, aí compreendidas des-
pesas com remuneração de pessoal e respectivos encargos sociais, 
despesas correntes do escritório regional, manutenção de bens e 
equipamentos e outras assemelhadas;

II - os gastos com o calendário anual de eventos de formação de adultos;

III - os gastos com a realização de atividades regionais para beneficiários 
e adultos voluntários;

IV - os gastos com a necessária participação de representante da Dire-
toria Regional em eventos Nacionais, nos quais tal presença seja 
considerada útil, importante e estratégica para o desenvolvimento 
do Escotismo no âmbito local;

V - os investimentos, seja em bens e equipamentos, seja na capacitação 
de formadores, que venham a ser aprovados pela Diretoria ou pela 
Assembleia Regional.

Parágrafo único: Exceto pelos gastos de manutenção do Nível Regional, 
a eventual necessidade do custeio de uma representação em atividade 
Nacional ou investimentos em bens, os demais programas e atividades 
previstos no orçamento devem ser considerados como potenciais gera-
dores de caixa, ou seja, devem plenamente se pagar ou, nas melhores 
hipóteses, gerar um superávit. 

Artigo 5o - As despesas correntes e ordinárias serão custeadas com recei-
tas ordinárias conforme previsão no orçamento.

Parágrafo primeiro: A efetivação de despesas (pagamentos) extraordi-
nárias, assim compreendidas aquelas não previstas no orçamento anual 
aprovado pela Assembleia Regional, ainda que importantes ou necessá-
rias, somente poderão ser incorridas caso sejam obtidas receitas (ingres-
so financeiro) extraordinárias (da mesma forma, receitas não previstas no 
orçamento anual aprovado pela Assembleia Regional). 

Parágrafo segundo: As despesas (pagamentos) extraordinários, mesmo 
caso sejam obtidas receitas extraordinárias, não devem ser superiores a 
cinco Salários Mínimos vigentes. Caso as despesas (pagamentos) extraor-
dinários sejam em montante superior a cinco Salários Mínimos vigentes, 
a Comissão Fiscal deverá ser convocada para deliberar pela sua aprova-
ção, ou não, em conjunto com os membros da Diretoria Regional, decisão 
esta que será tomada “ad referendum” da Assembleia Regional.

Artigo 6o - Trimestralmente o Orçamento (referente ao correspondente 
período) será comparado com as receitas e despesas efetivamente reali-
zadas. 
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Parágrafo Único: Tão logo tenha sido preparado o comparativo entre as 
receitas/despesas orçadas e efetivamente realizadas, a Comissão Fiscal 
será convocada para a sua análise, investigação e quaisquer outras confe-
rências que julgar necessárias.

DA PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Artigo 7o - A cada mês será elaborada uma Projeção do Fluxo de Caixa, 
demonstrando a previsão de entradas e saídas de recursos financeiros. 

Parágrafo Único: Não obstante a elaboração da Projeção do Fluxo de Cai-
xa leve em consideração as premissas consideradas no orçamento para o 
mesmo período, alguma variação ou flexibilidade pode ser admitida, em 
função de circunstâncias ou eventos supervenientes, como por exemplo, 
a possibilidade de auferir desconto no pagamento antecipado de uma 
conta, o eventual cancelamento de atividade ou inclusão de evento não 
originalmente previsto no calendário. Da mesma forma, circunstâncias de 
força maior podem vir a determinar a antecipação, postergação inclusão 
ou cancelamento de eventos do calendário.

Artigo 8o - Por princípio, a previsão de eventos e atividades deve levar 
em conta pesquisa efetuada entre beneficiários e adultos que identifique 
demanda que justifique a sua inclusão no calendário. 

Parágrafo primeiro: A realização dos eventos previstos no calendário será 
confirmada, preferencialmente, com as seguintes antecedências:

I - Em se tratando de evento de formação de adultos, a abertura de 
inscrições será feita com a maior antecedência praticável, devendo 
as inscrições no evento ser encerradas 30 (trinta) dias antes de sua 
realização, ou antes, na hipótese de que as vagas ofertadas tenham 
sido preenchidas. 

II - Em se tratando de atividade regional (Congresso, Indaba, Confrater-
nização, etc.) a abertura de inscrições será feira com antecedência 
prudente levando em conta as características da atividade, sendo 
recomendado o prazo de 90 (noventa) dias antes da data prevista 

para a sua realização, a critério da Diretoria Regional ouvidos os 
argumentos do Coordenador do Evento devendo as inscrições ser 
encerradas pelo menos 30 (trinta) dias antes de sua realização.

III - em se tratando de atividade para beneficiários (atividades por Ramos, 
Encontro de Jovens Líderes, etc.) com maior antecedência praticável, 
levando em conta as características da atividade, sendo prudente 
considerar pelo menos de doze a seis meses, tanto maior quanto for 
a previsão (ou expectativa) de participação, devendo as inscrições 
ser encerradas entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias antes 
de sua realização, ou em prazo maior, à critério da Diretoria Regional.

Parágrafo segundo: Para efeito de liberação de recursos para o planeja-
mento, organização e desenvolvimento da atividade, serão considerados 
os seguintes parâmetros:

I - Para o planejamento da atividade, aí incluída visita a local e contatos 
com UEL que se disponham a sediar o evento/atividade - até 5% do 
valor da arrecadação prevista.

II - Após ter sido atingido o percentual de 30% das inscrições previstas - 
liberação adicional de até 10% da arrecadação prevista.

III - Após ter sido atingido o percentual de 60% das inscrições previstas - 
liberação complementar de até 10% da arrecadação prevista.

IV - Após o encerramento das inscrições, caso tenha havido inscrições 
de acordo com o originalmente previsto ou a quantidade de inscri-
tos viabilize a realização do evento/atividade - liberação dos recur-
sos arrecadados até o limite do orçamento da atividade.

Artigo 9o - A solicitação de UEL para que seja realizado evento de forma-
ção (não originalmente previsto no calendário regional) em suas depen-
dências ou em seu Município deve, necessariamente levar as seguintes 
premissas: 

I - Curso Preliminar: mínimo de 12 (doze) cursantes e taxa de inscrição 
equivalente ao valor previsto no orçamento para o correspondente 
trimestre.
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II - Curso Básico: mínimo de 12 (doze) cursantes e taxa de inscrição equi-
valente ao valor previsto no orçamento para o correspondente tri-
mestre.

III - Curso Avançado: mínimo de 18 (dezoito) cursantes e taxa de inscri-
ção equivalente ao valor previsto no orçamento para o correspon-
dente trimestre;

IV - Para Cursos Técnicos e Módulos: mínimo de 12 (doze) cursantes de acor-
do com o tipo e características do curso (maior ou menor necessidade 
de membros na equipe de formadores, maior ou menor demanda de 
materiais a serem consumidos, distância do deslocamento, etc.).

Parágrafo único: O Formador Regional (Diretor do curso ou Módulo), ou-
vida a Equipe Regional de Gestão de Adultos, poderá propor à Diretoria 
Regional que, excepcionalmente, seja realizado evento de formação com 
menor número de cursantes. 

DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS
Artigo 10o – Os procedimentos aqui enunciados serão aplicados às com-
pras de bens e serviços efetuados pelo Escritório Regional e pelos Coor-
denadores de eventos e atividades previstas, ou não, no calendário de 
atividades da UEB/ES. 

Parágrafo único: O disposto nestes procedimentos de compras não se 
aplica a obrigações contratuais (aluguel de imóvel, taxas de condomínio, 
etc.) nem tampouco ao fornecimento de serviços públicos, ainda que 
operados por concessionárias do setor privado (energia elétrica, serviços 
de telefonia fixa e móvel, serviços de conexão de internet e assemelha-
dos).

Artigo 11o – Para efeito das disposições destes procedimentos de com-
pras, aplicam-se os seguintes conceitos e respectivos limites de alçada 
para aprovação/efetivação da compra ou despesa:

I – Compras/pagamentos de valor irrisório: limitadas a 5% do Salário 
Mínimo vigente. Podem ser aprovadas diretamente pelo Escritório 

Regional ou Coordenadores de eventos e atividades, sem maiores 
formalidades;

II – Compras/pagamentos entre 5% e 30% do Salário Mínimo vigente, 
devem ser objeto de pesquisa de preços junto a pelo menos dois 
fornecedores, com elaboração de planilha que enuncie o nome do 
fornecedor, o telefone de contato e o valor cotado para o respec-
tivo fornecimento, a ser submetido ao Escritório Regional antes da 
efetivação da compra/despesa;

III – Compras/pagamentos acima de 30% até 50% do Salário Mínimo 
vigente devem ser objeto de obtenção de cotações junto a três for-
necedores, podendo ser obtidas por meio de mensagens de correio 
eletrônico, a serem submetidas à Diretoria Regional antes de sua 
efetivação;

IV – Compras/pagamentos acima de 50% do Salário Mínimo vigente, de-
vem ser objeto de obtenção de orçamentos formais junto a três for-
necedores, especificando os materiais e/ou serviços, preços unitá-
rios, forma de pagamento, hipóteses de descontos para pagamento 
à vista, etc., a serem submetidas à Diretoria Regional antes de sua 
efetivação;

V – Desembolsos relacionados com investimentos em bens ou equipa-
mentos, em formação de recursos humanos, assim como gastos 
com manutenção de bens e de instalações/equipamentos deverão 
ser submetidos à Diretoria Regional antes da tomada de qualquer 
iniciativa ou de assumir qualquer compromisso perante terceiros;

Artigo 12o – A formalização das compras de materiais, serviços, bens e 
instalações serão obrigatoriamente efetuadas através dos documentos a 
seguir especificados:

I – Para compras de valor irrisório – Cupom de máquina ECF (constando 
o CNPJ da UEB/ES);

II – Para compras de valor superior a 5% do Salário Mínimo vigente: 
(a) se despesas com combustível ou refeições em restaurante será 
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aceito Cupom de máquina ECF (constando o CNPJ da UEB/ES); (b) 
para demais compras efetuadas em estabelecimentos comerciais 
ou em prestadores de serviços, a documentação hábil para a com-
provação da compra/despesa será o DANFE (Mod. 1 – ICMS e IPI), 
Nota Fiscal de Serviços (emitida nos sites das Prefeituras Munici-
pais) ou bilhetes de passagens aéreas ou terrestres;

(constando o CNPJ da UEB/ES)

III – Em se tratando de compras de bens ou serviços acima de 1 (um) 
Salário Mínimo vigente, além do documento fiscal acima especifi-
cado, deverá ser anexado contrato de fornecimento ou Pedido de 
Compra assinados pela Diretoria Regional;

DOS ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIO E PRESTAÇÕES DE 
CONTAS
Artigo 13o – Para possibilitar a realização de eventos e atividades, o res-
pectivo coordenador deverá efetuar a solicitação de adiantamento de 
numerário para arcar com os pagamentos e despesas correspondentes, 
os quais deverão ter sido estimados no orçamento da atividade, a partir 
do encerramento das inscrições e recebimento das taxas de participação.

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à concessão de adiantamentos para a re-
alização de despesas relacionadas com o planejamento de atividades e 
eventos de formação, naquilo que cabível, as disposições do §2º do Arti-
go 8, destas Diretrizes Regionais de Gestão de Finanças.

Parágrafo segundo: A solicitação do adiantamento de numerário deverá 
ser efetuada mediante formulário próprio a ser disponibilizado no site do 
Escritório Regional, sendo a importância depositada na conta bancária 
do coordenador em até 5 (cinco) dias contados da data de entrega do 
formulário de solicitação.

Parágrafo terceiro: Aplicam-se, no que for cabível, as regras estabeleci-
das nos Artigos 11º e 12º acima, para a documentação comprobatória 
das prestações de contas, cabendo ao coordenador do evento/atividade, 

providenciar com a devida antecedência a obtenção de orçamentos e da 
aprovação da efetivação da despesa/pagamento, por parte da Diretoria 
Regional.

Parágrafo quarto: A prestação de contas de adiantamento deverá ser 
apresentada ao Escritório Regional, em formulário próprio que estará 
disponível no site do Escritório Regional, devidamente instruída pelos 
documentos comprobatórios de despesas de que trata o Artigo 12º, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data de término do even-
to/atividade.

Parágrafo quinto: Independente das medidas administrativas cabíveis, 
o coordenador de evento/atividade que estiver inadimplente quanto à 
apresentação da prestação de contas de que trata o parágrafo anterior, 
não poderá receber novo adiantamento, enquanto perdurar tal situação.

DOS PEDIDOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS
Artigo 14o - Os Diretores Regionais, funcionários do Escritório Regional, Di-
retores de Curso ou outros integrantes da Direção Regional, eventualmen-
te podem ser solicitados a desempenhar atividades, visitar UEL, represen-
tar a Direção Regional em evento que implique em deslocamento, entre 
outras circunstâncias. Nesses casos, um comunicado prévio, informando 
da ocorrência e/ou solicitação, assim como uma estimativa das despesas a 
serem incorridas, deve ser encaminhado por correio eletrônico para o Es-
critório Regional, para ser autorizado, após consulta à Diretoria Regional.

Parágrafo primeiro: Os reembolsos de despesas serão depositados na 
conta corrente indicada pelo solicitante, segundo os seguintes critérios:

a) solicitações entregues ao Escritório Regional entre os dias 1 e 10, se-
rão pagas no primeiro dia útil do período compreendido entre os 
dias 11 e 20;

b) solicitações entregues ao Escritório Regional entre os dias 11 e 20, 
serão pagas no primeiro dia útil do período compreendido entre os 
dias 21 e 30; e assim sucessivamente.
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Parágrafo segundo: Aplicam-se aos pedidos de reembolso de despesas as 
regras estabelecidas nos Artigos 11º e 12º acima.

DO FLUXO DE DOCUMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS
Artigo 15o – Para possibilitar a agilidade do registro contábil das informa-
ções decorrentes da Gestão Regional, todos os pagamentos e recebimen-
tos deverão ser programados para serem, preferencialmente, efetivados 
até o dia 25 de cada mês, permitindo que o lote de documentos do mês 
seja encaminhado à organização de serviços contábeis, até o último dia 
útil do mês acompanhado do respectivo extrato de conta bancária.

Parágrafo Primeiro: O “corte” de documentação efetuada, preferencial-
mente, até o dia 25 de cada mês não implicará em perda substantiva de 
informação para o processamento contábil, uma vez que:

a) o extrato das contas bancárias será conciliado até o último dia do 
mês, sendo informados detalhes de quaisquer movimentações pos-
teriores ao dia 25, as quais serão registradas pela contabilidade, se 
necessário, com base em estimativas para o respectivo ajuste rela-
cionado à competência mensal;

b) os valores a receber e a pagar que venham a se efetivar entre o dia 25 
e o último dia do mês, serão listados em relatório que acompanha-
rá a documentação, para fins de registro tempestivo como contas a 
receber ou contas a pagar, segundo a natureza;

Artigo 16o – O detalhamento e organização do fluxo de documentos da 
Gestão Regional será objeto de periódicos comunicados, com a organiza-
ção de serviços contábeis responsável por seu processamento, de sorte a 
que seja implantada uma rotina prática e eficiente. 

DAS INICIATIVAS DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Artigo 17o - O objetivo da gestão da Diretoria Regional, em particular, mas 
não exclusivamente do Diretor Financeiro, deve ser a redução da atual 

exclusiva dependência com relação às contribuições de associados, pela 
criação de oportunidades de diversificação de fontes de recursos finan-
ceiros, buscando-os na sociedade na qual a UEB/ES encontra-se inserida. 

Parágrafo Único: Dentre as iniciativas de mobilização de recursos para 
se alcançar a almejada diversificação de fontes de recursos financeiros 
incluem-se, principal, mas não exclusivamente, as seguintes ações:

a) criação do Núcleo de Antigos Escoteiros, para reunir indivíduos que 
tenham participado do Movimento Escoteiro neste ou em outros 
Estados, com a proposta de que colaborem anualmente com uma 
contribuição financeira e, anualmente seria realizado um evento de 
confraternização. Esta iniciativa não tem somente o viés financeiro, 
mas pode também servir de apoio da comunidade a alguns pleitos 
do Movimento Escoteiro (M.E.), como a participação em Conselhos 
da Criança e Adolescente, capilarizando iniciativas relacionadas 
com mobilização de recursos e constituindo um grupo de apoio 
que assegure visibilidade ao M.E., perante os poderes constituídos 
locais;

b) criação da Frente Empresarial do Escotismo Capixaba, à partir do pro-
selitismo junto a empresários e dirigentes empresariais que sim-
patizem com o M.E. e se disponham a cooperar tanto financeira-
mente, como mobilizando recursos de seus empreendimentos e/
ou redes de relacionamento;

c) definir, planejar e organizar uma atividade anual de mobilização de re-
cursos financeiros para possibilitar o contingenciamento recomen-
dado pela U.E.B., relacionado às contribuições sociais;

d) estar alerta para aproveitar circunstâncias de oportunidade que pos-
sibilitem a mobilização de recursos financeiros.

Artigo 18o - Todas as iniciativas de mobilização que sejam empreendidas 
através de parcerias, convênios, contratos e apoio financeiro a serem ce-
lebradas com entes do poder público ou da iniciativa privada, poderão 
requerer a abertura de contas bancárias próprias para a gestão separada 
dos recursos financeiros, estando não somente os documentos e regis-
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tros financeiros, mas também os cronogramas de execução e progresso 
dos projetos, sujeitos à revisão e aprovação em bases trimestrais pela 
Comissão Fiscal.

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS
Artigo 19o – Por se tratarem de boas práticas de gestão de recursos finan-
ceiros estas Diretrizes Regionais para Gestão de Finanças serão objeto de 
divulgação entre as UEL localizadas no âmbito territorial da UEB/ES.

Parágrafo Único: A divulgação far-se-á através de Cursos Técnicos ou Mó-
dulos específicos, organização de seminários e oficinas em Indabas Regio-
nais, inclusão de Unidades Didáticas em Cursos Básicos ou Avançados da 
Linha de Dirigente Institucional e/ou inclusão da leitura destas Diretrizes 
como Tarefas Prévias dos eventos de formação.

Artigo 20o - Estas Diretrizes entram em vigor na data de sua publicação 
pela Diretoria Regional no site da UEB-ES, devendo ser observadas as dis-
posições transitórias e sendo revogadas as disposições em contrário.

Vitória – ES, 17 de março de 2016.

Diretoria Regional
Luciano Antonio Rodrigues

Leonardo Vilar Costa
Estêvão Nemer Salles
Albert Anthony Sholl

Erika Hemerly Scandian


