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    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: Entrega dos Censos 2019 
 

 
N. Ref: 37/2018     Data:     03/12/2018 
 
 
Caros Chefes de Agrupamento, 
 
 
Como nos anos anteriores, informamos quais os documentos e datas para a recepção dos 
Censos pela Junta de Núcleo do Oeste.  
 
Todos os Agrupamentos deverão fazer a entrega dos Censos 2019, através do SIIE, no período 
entre 01 a 31 de Janeiro de 2019. 
 
Relativamente à documentação solicitada, este ano e por indicações da Junta Regional de 
Lisboa, deverão anexar ou enviar para o email da JNO, os seguintes documentos:  

• Folha de rosto da entrega e validação dos censos no SIIE;  

• Extracto Bancário em 30/09/2018 

• Extracto Bancário em 31/12/2018 

• Relatório de contas do ano 2017/2018 aprovado com a respectiva do Conselho de 
Agrupamento; 

• Atas de Conselho de Agrupamento do ano 2017/2018, 

• Plano de actividades para o ano 2018/2019 aprovado com respectiva ata do Conselho de 
Agrupamento; 

• Ordens de Serviço de Agrupamento do ano 2017/2018; 

• Comprovativo de pagamento do seguro de viatura ou sede, caso exista; 

• Formulário de seguro preenchido de todos os elementos com a idade superior a 65 anos e 
inferior a 75; 
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• Comprovativo de transferência no valor a liquidar (NIB 0033 0000 4530 9106 722 05), relativo 
à quota regional e quota de núcleo, 
(Nota: Agradecemos que na referência aquando do pagamento por transferência bancária, o discriminativo 
da mesma fosse o mais sucinto possível, do tipo "censos agrupamento X”) 

• Comprovativo de pagamento para a entidade e referência a indicar pelo SIIE quando da 
submissão do censo, relativo ao valor da quota nacional, quota internacional, seguros, Flor 
de Lis e cartões de identificação nacional; 

 
Os valores a pagar, relativo aos Censos 2019 são os seguintes: 
 
      Quota Internacional – 1,20 euros 
      Quota Nacional (Por inteiro)  - 6 euros 
      Quota Regional (Por inteiro) – 5 euros 
      Quota Núcleo – 3 euros 
      Seguro escuteiro (até 22 anos) – 3 euros 
      Seguro adulto (a partir dos 22 anos) – 15 euros 
      Flor de Lis – 12 euros 
              
Os movimentos de dirigentes devem estar já devidamente atualizados. Não serão realizados 
na entrega dos censos quaisquer acertos pelo que no caso de existir alguma saída do ativo 
não atualizada terá de ser liquidado o respetivo valor de quotização.  
 
Os contactos oficiais dos Agrupamentos e dos membros da direção devem estar devidamente 
registados no SIIE de forma a ser esta a única base de dados válida em uso.  
 
Todos os Dirigentes ou candidatos a Dirigente (aspirantes ou noviços) no ativo devem ter o 
Registo Criminal entregue na Junta Regional até dia 10 de Janeiro de 2019, viabilizando dessa 
forma a inserção atempada no SIIE, conforme definido na Circular Regional n.º 047.2017 de 30 
de Novembro de 2017.  
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Para tal, deverão entregar cópia do documento on-line ou fazer chegar os códigos de acesso 
através de email, via CTT ou por mão própria aos serviços administrativos da Junta Regional de 
Lisboa.. 
 
A receção da documentação far-se-á via e-mail, durante todo o mês de Janeiro. Neste formato 
devem ser enviados todos os documentos acima mencionados digitalizados em formato PDF 
(geral.oeste@escutismo.pt). 
 
 
Com as melhores saudações escutistas, 
 

 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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