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Valores a pagamento:
• ELEMENTOS: Seguro – €3; Q.Internacional – €1,20; Q.Nacional – €6; Q.Regional – €1; Q.Núcleo – €0,50

Noite no Apeadeiro – €1 TOTAL   €12,70
• CANDIDADTOS A DIRIGENTES E DIRIGENTES: Seguro maiores de 22 anos - 15,00 Q.Internacional –

€1,20; Q.Nacional – €6; Q.Regional – €1; Q. Núcleo – €0,50 Noite no Apeadeiro – €1 TOTAL   €
€24.70

Os censos 2020 (quota nacional, quota internacional, seguros, Flor de Lis, cartões de identificação
nacional) serão pagos por referência bancária, emitida no SIIE quando procederem à entrega do censo.
Quanto à quota de núcleo, quota regional e noites de apeadeiro devem fazer para o NIB da JN de Braga:

PT50 0018 212103866629020 42

Se preferirem podem fazer todos os pagamentos na junta de núcleo e, esta faz a devida transferência para
a junta central.

Operação censos 2020

Datas de atendimento do núcleo de Braga: 9 de janeiro (5ª feira) e de 27 a 31 de janeiro (2ª a 6ª feira)
entre as 21h30 e as 23h.
Alertamos que todos os agrupamentos que tiverem dúvidas quanto à submissão dos censos devem dirigir-se
ao núcleo, o mais rápido possível de modo a esclarecer todos os assuntos atempadamente, podendo
também utilizar o e-mail (geral.jnbraga@escutismo.pt) para esse efeito.
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Cuidados a ter:

Antes de validarem os respetivos censos, atualizem no SIIE, os dados do Agrupamento.

Os agrupamentos são obrigados a entregar Extrato da conta bancária referente ao ano escutista anterior (de
01 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019) - deve estar visível que a conta está em nome do CNE -
conforme determinação da Junta Central publicada na OSN 639, de 30- 06-2014, disponível na Biblioteca
Digital do Portal do CNE.

Assistentes de Agrupamento: Mesmo quando partilham a Assistência com mais Agrupamentos, o Assistente
no SIIE só deve aparecer no efetivo de um agrupamento. O pagamento é alternado entre os agrupamentos
com o mesmo assistente, num acordo feito informalmente (esta questão tem que já estar resolvida no ato de
entrega)

Outros documentos:
Os agrupamentos que realizaram eleições durante o ano de 2019 deverão fazer-se acompanhar da respetiva
ata da eleição e da ata da tomada de posse. (caso já o tenham feito não precisam de voltar a fazê-lo)

Todos os agrupamentos devem fazer-se acompanhar pelo Plano e Orçamento 2019/2020 e o relatório e contas
2018/2019. (caso já o tenham feito não precisam de voltar a fazê-lo.)

file://localhost/Users/Xana/Documents/ESCUTEIROS/N%C3%9ACLEO/2017-2019/CONSELHOS/NOV2018/osn_639.pdf
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Registos Criminais: Relembramos a circular 17-7-070, de 10-12-2017 em conjugação com a OSN 681, de 31 de

outubro, que está disponível no portal do CNE.

Todos os Agrupamentos que tiverem adultos (Candidatos a Dirigente e Dirigentes) têm que obrigatoriamente

entregar o certificado de registo criminal (CRC).

Até ao dia 15/12 , têm que ter feito MAF’s de saída do ativo, caso não o tenham feito os Dirigentes e Candidatos a

Dirigente ficarão inativos. (Não se farão validações de MAF’s em dias de entrega de Censos).

Pagamento de valores em dívida:

Este ano os censos dos Agrupamentos só serão validados mediante a não existência de dividas à Junta de Núcleo.

Verifiquem os vossos emails pois receberam essa informação, com a indicação da fatura em dívida devendo

regularizar a situação antes da entrega dos censos ou no seu ato (se for por transferência bancária levam o

respetivo comprovativo).

Derrama: Caso não entreguem os censos até 31 de janeiro de 2020, ao valor a pagar acrescerá a derrama nacional

(0,90€ por elemento).

file://localhost/Users/Xana/Documents/ESCUTEIROS/N%C3%9ACLEO/2017-2019/CONSELHOS/NOV2018/OSN681.pdf

