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RESOLUÇÃO REGIONAL 04/2020 

REVOGA A RESOLUÇÃO REGIONAL 01/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

Considerando: 

a) Que os Escoteiros do Brasil, enquanto entidade educacional integrada por milhares 

de famílias em todo o país, permanecem empenhados em esforços coletivos para 

prevenir e reduzir a transmissão da COVID-19; 

b) Que mais de 80% do território do estado de São Paulo se encontra atualmente na 

fase 3 (amarela) do Plano São Paulo do Governo do Estado de São Paulo;  

c) Que as atividades não essenciais estão retornando gradativamente, autorizadas 

pelo Governo do Estado de São Paulo, com base nos critérios do Plano São Paulo; 

d) O disposto na Resolução DEN 04/2020 que disciplina e orienta a realização e 

participação dos associados em atividades comunitárias durante o período de 

suspensão das atividades escoteiras presenciais. 

  

a DIRETORIA REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o 

Regulamento da União dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo, 

resolve: 

 

Art. 1º. Revoga integralmente a Resolução Regional 01/2020 que dispunha sobre as 

ações humanitárias na Região Escoteira de São Paulo durante a pandemia de COVID-

19. 

Parágrafo único – As ações humanitárias na Região Escoteira de São Paulo, a partir 

desta data, passam a ser disciplinadas conforme o previsto na Resolução DEN 04/2020. 

 

Art. 2º. Diante o disposto no art. 1º desta Resolução e no art. 4º da Resolução DEN 

04/2020, as atividades comunitárias estão permitidas para os associados acima de 18 

anos de idade, que na condição civil de adultos, se responsabilizam integralmente pelos 

riscos de contaminação, devendo nestas atividades serem priorizadas as ações 

individuais.  

§ 1º. Conforme o art. 5º da Resolução DEN 04/2020, as atividades comunitárias que 

impliquem em eventual flexibilização de isolamento individual devem ser realizadas 

sempre com os equipamentos de proteção individual adequados, mantendo a distância 

recomendada pelas autoridades sanitárias, sem a promoção de aglomerações e 

atendendo todas as recomendações das autoridades públicas de saúde. 

§ 2º. De acordo com o art. 6º da Resolução DEN 04/2020, não poderão ser realizadas 

ações comunitárias coletivas, assim compreendidas como aquelas que têm presença 

conjunta maior que 10 (dez) membros adultos. Nessas, os adultos deverão estabelecer 

a distância mínima recomendada pelas normas da saúde pública. 
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Art. 3º. Todas as atividades presenciais, excetuando-se as comunitárias por maiores de 

18 anos de idade como expresso acima, estão suspensas até determinação em 

contrário da Diretoria Executiva Nacional. 

 

Art. 4º. Recomendamos que as Unidades Escoteiras Locais ou Distritos Escoteiros 

responsáveis pelas atividades comunitárias realizadas, conforme as diretrizes 

estabelecidas nos artigos supracitados desta Resolução, solicitem, ao setor responsável 

do Escritório Regional, o Certificado de Responsabilidade Social e o Selo de Apoio ao 

Movimento Escoteiro, nos termos da Resolução Regional 03/2009, às entidades 

parceiras dessas atividades. 

 

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial e revoga as 

disposições em contrário. 

 

São Paulo, 1º de setembro de 2020. 

 

Original devidamente assinado 
 
Diretoria Regional 
Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


