De:

Junta Regional de Viseu

Para:

Chefes de Agrupamento

Data:

6 de novembro de 2021

Assunto:

Censos 2022

Caros Chefes de Agrupamento,
O período de submissão, validação e pagamento dos Censos decorre de 1 a 31 de janeiro
de 2022. Até esta data os Agrupamentos terão que:
•

Submeter e validar os Censos no SIIE.

•

Entregar o extrato bancário, relativo ao mês de setembro de 2021, das contas em
nome do CNE, conforme determinação da Junta Central publicada na OSN n.º 705,
de 31 de outubro de 2019.

O pagamento dos valores terá que ser efetuado da seguinte forma:
•

A Quota Regional, cujo valor é igual ao do ano passado, através de transferência
bancária, para o IBAN PT50 0018 0003 24359861020 96.

•

Os restantes valores, por referência multibanco, gerada na submissão dos Censos.

Agradecemos que após o pagamento dos dois valores, enviem o comprovativo de ambos
para srf.viseu@escutismo.pt.
Os valores das quotas são os seguintes:
•

Quota Internacional = 1,20 €.

•

Quota Nacional = 6,00 €.

•

Quota Regional = 3,00 €.

•

Seguro Jovens (até 22 anos) = 3,00 €.

•

Seguro Adultos (23 anos, ou mais, a 1 de janeiro de 2022) = 15,00 €.

•

Flor de Lis = 15,00 €.

•

Cartão de Identificação Nacional = 1,25 €.

Quanto ao Quadro de Dirigentes, devem preencher os MAF na ficha individual dos
Dirigentes, para terem em ordem o quadro de Dirigentes a 1 de janeiro de 2022. Os Serviços
Centrais garantem a validação dos MAF, que, até 20 de dezembro, estejam validados pelo nível
regional.
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Relativamente ao seguro maiores de 65 anos, continua em vigor a Circular 11-1-103,
sobre os seguros de Dirigentes maiores de 65 anos, até aos 75 anos. É necessário o
preenchimento do formulário anexo a essa circular, para garantirem o seu seguro. Este documento
pode ser carregado na área da entrega dos Censos, com os extratos bancários.
Lembramos ainda que, o Registo Criminal de todos os Adultos deverá ser entregue em
papel, à Secretária Regional Administrativa (SRA), também até 31 de janeiro de 2022.
Caso não consigam entregar pessoalmente os registos criminais, os mesmos deverão ser
deixados, em envelope fechado, dirigido à SRA, na caixa do correio do CAEV, ou até mesmo na
Loja Escutista. Não serão aceites, para efeitos de Censos, registos criminais enviados por e-mail.
Recordamos que a sua não entrega implica a suspensão dos Adultos em questão.
Estamos cientes das dificuldades que os Agrupamentos da Região enfrentam nas atuais
circunstâncias, por isso, reiteramos a nossa inteira disponibilidade para os apoiar em mais esta
tarefa.
Continuamos,
Sempre Alerta para Servir.
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