
 

 

                    

União dos Escoteiros do Brasil 

                    

Curitiba - Pr 

                    

Balanço Patrimonial 

                    

                    

Ativo 

                    
      Em Reais  

            31 de  31 de  

            dezembro  dezembro  

            de 2021  de 2020  

                

 Circulante  12.993.645   15.902.904   

                    

   Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)  8.899.170   10.734.042   

   Contas a Receber de Associados (Nota 5)  554.554   599.556   

   Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores (Nota 6)  457.499   467.591   

   Outros Direitos a Receber (Nota 7)  731.327   718.713   

   Tributos  a Recuperar  29.739   31.298   

   Estoques (Nota 8)  2.321.356   3.351.704   

                    

 Não Circulante  13.526.338   13.477.456   

                    

   Direitos Realizáveis  5.519.153   4.689.392   

                    

     Outros Direitos a Receber (Nota 7)  22.502   22.502   

     Cauções e Depósitos (Nota 9)  5.456.072   4.626.311   
                    

   Investimentos  40.579   40.579   

                    

   Intangível  255.896   254.472   

                    

   Imobilizado (Nota 10)  7.751.289   8.533.592   

                    

                    

 Total do Ativo  26.519.983   29.380.360   

          

  
 
         

                    



 

 

União dos Escoteiros do Brasil 

                    

Curitiba - Pr 

                    

Balanço Patrimonial 

                    

Passivo e Patrimônio Líquido 
 

                    

            Em Reais  

            31 de  31 de  

            dezembro  dezembro  

            de 2021  de 2020  

                    

 Circulante  2.016.465   3.562.773   

                    

   Fornecedores  113.479   85.191   

   Subvenções (Nota 11)  18.979   23.592   

   Obrigações Sociais e Trabalhistas  44.936   52.804   

   Obrigações Fiscais e Tributárias  60.251   59.718   

   Parcelamentos Tributários (Nota 12)  62.729   57.087   

   Provisão p/Férias e Encargos  305.042   190.271   

   Adiantamentos de Associados (Nota 13)  1.141.400   2.656.577   

   Outras Obrigações (Nota 14)  269.649   437.533   

                    

 Não Circulante  914.523   370.744   

                    

   Outras Obrigações (Nota 14)  130.000   130.000   

   Provisão p/ Contingências (Nota 15)  620.000   54.786   

   Parcelamentos Tributários (Nota 12)  164.523   185.958   

                    

 Patrimônio Líquido (Nota 16)  23.588.995   25.446.843   

                    

   Patrimônio Social  25.451.868   23.638.189   

  Ajuste de Avaliação Patrimonial  (421.962)  0  
   Déficit / Superávit do Exercício  (1.440.911)   1.808.654   

                    

                    

 Total do Passivo e Patrimônio Líquido  26.519.983   29.380.360   

          

          

  
 
 
         



 

 

 

                    

União dos Escoteiros do Brasil 

                    

Curitiba - Pr 

                    

Demonstração do Resultado 

  

                    

            Em Reais  

            Períodos  
            01/jan./21  01/jan./20  
            a  a  
            31/dez./21  31/dez./20  
                    
                    

 Receita Operacional Líquida (Nota 18)  10.502.660   25.260.137   

                    

 Custos das Mercadorias e Assistências (Nota 19)  (1.965.098)   (2.253.443)   

                    

 Lucro Bruto  8.537.562   23.006.694   

                    

 Despesas/Receitas Operacionais  (10.106.270)   (21.077.868)   

                    

   Despesas Gerais e Administrativas (Nota 20)  (6.196.734)   (5.997.809)   

   Despesas c/ Pessoal (Nota 21)  (4.788.012)   (5.450.303)   

   Despesas com Cursos  (63.467)   (94.039)   

   Despesas de Eventos  (300.077)   (10.816.294)   

   Outros Ganhos Líquidos (Nota 22)  1.242.020   1.280.577   

                    

 Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras  (1.568.708)   1.928.826   

                    

   Receitas Financeiras  405.598   250.720   

   Despesas Financeiras  (277.801)   (370.892)   

                    

 Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social  (1.440.911)   1.808.654   

                    

 IR e CS Correntes  0   0   

                    

 Superávit ou Déficit do Exercício  (1.440.911)   1.808.654   

                    

 



 

 

 União dos Escoteiros do Brasil 

            

 Curitiba - Pr 

            

 Demonstração dos Resultados Abrangentes 

            

            

       

    Em Reais 

    31 de  31 de 

    dezembro  dezembro 

    de 2021  de 2020 

       
Resultado do exercício               (1.440.911)               1.808.654  

       

 Resultados abrangentes                               -                               -  

       
Resultado abrangente total               (1.440.911)               1.808.654  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

União dos Escoteiros do Brasil 
            

Curitiba - Pr 
            

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Reais

Eventos

Saldos finais em 31 de dezembro de 2019 21.330.297 0 0 1.786.808 23.117.105

Incorporação Patrimônio Social 521.084 521.084

Transferência de Superávit Anterior 1.786.808 (1.786.808) 0

Superávit do Exercício 1.808.654 1.808.654

Saldos finais em 31 de dezembro de 2020 23.638.189 0 0 1.808.654 25.446.843

Incorporação Patrimônio Social 5.025 5.025

Ajuste de Avaliação Patrimonial (421.962) (421.962)

Transferência de Superávit Anterior 1.808.654 (1.808.654) 0

Déficit do Exercício (1.440.911) (1.440.911)

Saldos finais em 31 de dezembro de 2021 25.451.868 (421.962) 0 (1.440.911) 23.588.995

Superávit do 

Exercício
Totais

Reserva de Reavaliação

Reserva de Lucros

Patrimônio Social
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial



 

 

União dos Escoteiros do Brasil 
                      

Curitiba - Pr 
                      

Demonstração do Fluxo de Caixa 
(Método Indireto) 

 

01/jan./21 01/jan./20
a a

31/dez./21 31/dez./20

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro Líquido do Exercício (1.440.911) 1.808.654
Ajustado por:
Alienação do Imobilizado 1.286.901 0
Depreciação/Amortização 205.599 597.690
Provisões p/ Férias e Encargos 114.771 (83.500)
Provisões p/ Contigências 565.214 16.491
Ajuste de exercícios anteriores 0 0

Resultado Ajustado 731.574 2.339.335

(Aumento)/Redução dos Ativos:
Contas a Receber de Clientes 45.002 596.819
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores 10.092 3.181.302
Outros Direitos a Receber (12.614) 2.264.652
Cauções e Depósitos (829.761) (991.536)
Tributos a Recuperar 1.559 (11.266)
Estoques 1.030.348 1.277.519

Aumento/(Redução) dos Passivos:
Fornecedores 28.288 (678.934)
Subvenções (4.613) (14.792)
Obrigações Fiscais e Tributárias 533 (2.287)
Receitas Antecipadas (1.515.177) (8.431.537)
Outras Obrigações (167.884) (450.650)
Parcelamentos Tributários (15.793) 243.045
Obrigações Sociais e Trabalhistas (7.868) (11.323)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (706.314) (689.653)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Aplicações em Investimentos 0 0
Incorporação Patrimônio Social 5.025 521.084
Aplicações no Imobilizado (1.133.583) (946.730)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (1.128.558) (425.646)

Aumento Líquido/(Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixas (1.834.872) (1.115.299)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 10.734.042 11.849.341
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 8.899.170 10.734.042

Em Reais
Períodos



 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
CNPJ 33.788.431/0001-13 

 
Curitiba – PR 

 
Notas explicativas às demonstrações financeiras  
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 

(Valores em reais) 
 
 

Nota 1. Informações gerais 
 
A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, localizada na Rua Cel. Dulcídio, no 2.107, bairro 
Água Verde, Curitiba/PR, fundada em 4 de novembro de 1924, é uma associação de 
âmbito nacional, sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Estadual (PR), 
conforme a Lei Estadual; de Utilidade Pública Municipal (Curitiba), conforme Lei 
Municipal. 
 
São atividades da União dos Escoteiros do Brasil: 
• Suprir os seus órgãos, os praticantes do escotismo e o público em geral de 
literatura específica, bem como de distintivos, materiais e equipamentos necessários e 
convenientes para a prática escoteira; 
• Planejar, criar, elaborar, compor, promover, executar e avaliar programas e 
projetos dedicados a minimizar problemas relacionados à infância, adolescência, 
juventude, família, idoso, drogas, emprego, orientação espiritual e meio ambiente; 
• Promover atividades culturais, educacionais, assistenciais, esportivas, de lazer e 
próprias do movimento Escoteiro; 
• Elaborar, desenvolver e executar programas e/ou projetos que visem ao 
desenvolvimento institucional de UEBs ou órgãos de Administração Pública, que 
possuam como finalidade resguardar ao cidadão o exercício pleno da cidadania, por 
intermédio de ações desenvolvidas na área de profissionalização; 
• Realizar estudos e pesquisas relativos aos aspectos socioeconômicos, 
científicos, culturais, políticos e ideológicos da realidade social das populações 
excluídas; 
• Captar fundos com os Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 
Assistência Social e Meio Ambiente (municipais, estaduais e federais), Secretarias, 
Fundações e Instituições que atuam na área de meio ambiente, crianças e adolescentes. 
 
A União dos Escoteiros do Brasil, desde a sua fundação, é titular do registro 
internacional na Organização Mundial do Movimento Escoteiro (World Organization of 
the Scout Movement – WOSM) e tem exclusividade para a implementação, 
coordenação e prática do Escotismo no Brasil. 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração da UEB em  
18 de março de 2022. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 2. Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas e elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de 
lucros, conforme disposto na ITG 2002 e Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, conforme NBC TG 1000. 
 

Nota 3. Procedimentos contábeis 
 
Os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações 
financeiras foram observados pelo regime de competência, conforme regulamentado 
pela legislação vigente, sendo que os direitos e obrigações da UEB encontram-se 
apresentados em conformidade com os seus efetivos valores reais. 

a) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança 
de valor, conforme demonstramos na nota explicativa “5”. 

b) Contas a receber de clientes 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 
venda de mercadorias relativas as atividades de escotismo, no decurso normal das 
atividades da UEB. Estão registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, conforme demonstrado na nota explicativa “6”. 

c) Imobilizado 

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciação, calculadas pelo 
método linear, a taxas estabelecidas conforme critério fiscal, fixado por espécie de 
bens, conforme demonstrado na nota explicativa “11”. 

d) Demais ativos e passivos 

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores 
conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base pró-rata dia. 

e) Provisões 

As provisões de ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: 
a UEB tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é 
determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma 
provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com 
qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários 
para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. 

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas 
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da UEB. Os 
fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e 
fiscais estão descritos na nota explicativa “16”.  

f) Imposto de renda e contribuição social corrente 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 
– Por ser UEB sem fins lucrativos, a União dos Escoteiros do Brasil está isenta do 
pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social, conforme estabelece a Lei nº 
9.532, de 1997, art. 15, da Constituição Federal, se devido fossem, bem como a baixa 
por exigibilidade suspensa objeto do benefício de imunidade e isenção, estão descritos 
na nota explicativa “18”. 

g) Apuração do Resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos 
incidentes sobre os ativos e passivos circulantes estão reconhecidos no resultado. 
 

Nota 4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Caixa e bancos 1.064.753   738.933 

Aplicação de liquidação imediata 7.834.417   9.995.109 

        

  8.899.170   10.734.042 

 
As aplicações financeiras são compostas basicamente por investimentos de renda fixa 
e poupança, e não apresentam distorções em relação aos seus respectivos valores de 
mercado. As taxas contratadas são compatíveis com o mercado de renda fixa. 

 
 
Nota 5. Contas a receber de associados 

 
  31 de   31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Créditos com associados            554.554              599.556  

        

             554.554             599.556 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A UEB, em 2021, constituiu provisão para recebimentos incertos da contribuição 
associativa regional, devida pelas unidades escoteiras locais. Se tratam de valores 
devidos até a competência de a dez./2020. 

 
Nota 6. Adiantamentos aos funcionários e fornecedores 
 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Adiantamentos a funcionários 78.870   30.924 

Adiantamentos para eventos 293.765   308.414 

Adiantamentos a fornecedores 84.864   128.253 

        

  457.499   467.591 

 

 
Nota 7. Outros direitos a receber 

 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Outros recebimentos de associados 70.292   66.844 

Despesas antecipadas com eventos 408.528   401.202 

Outros adiantamentos 220.075   213.914 

Seguros a apropriar 32.432   36.753 

        
        

Total do Ativo circulante 731.327   718.713 
        

Juros a apropriar 22.502   22.502 

        

Total do Ativo não circulante 22.502   22.502 
        

Total do ativo 753.829   741.215 

 
 
 
Nota 8. Estoques 

 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Mercadorias para revenda 2.232.965   3.239.670 

Insumos 76.005   99.648 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estoque materiais escoteiros 12.386   12.386 

        

  2.321.356   3.351.704 

 
Nota 9. Cauções e depósitos 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Outros depósitos judiciais 206.834   216.132 

Depósito judicial INSS 5.249.238   4.410.179 

        

  5.456.072   4.626.311 

 
Depósito judicial INSS é referente ao valor da quota patronal do INSS depositado em 
juízo (nota 24). Outros Depósitos Judiciais se referem aos processos judiciais das filiais 
UEB região Paraná, UEB região Distrito Federal e UEB região RS (nota 25). 

 

Nota 10. Imobilizado 
 

A composição dos saldos está assim demonstrada 

                31.12.21   31.12.20 

    Taxa   Custo   Depreciação    Valor   Valor 

IMOBILIZADO   Depreciação (%)   Aquisição   Acumulada   Residual   Residual 

Computadores e periféricos   25%   914.631   (793.886)   120.745   149.942 

Máquinas e equipamentos   10%   666.011   (509.476)   156.535   216.164 

Móveis e utensílios   10%   1.050.969   (639.295)   411.674   492.180 

Veículos   20%   343.095   (293.475)   49.620   29.210 

Benfeitorias imóveis terceiros   0%   174.367   0   174.367   174.367 

Instalações   10%   330.811   (233.395)   97.416   126.505 

Benfeitorias   4%   338.792   (62.989)   275.803   295.217 

Imóveis   10%   5.175.736   (1.432.340)   3.743.396   4.501.119 

Terrenos   0%   2.031.971   0   2.031.971   1.257.406 

Outros bens   10%   6.088   (2.291)   3.797   3.797 

Imobilizado em andamento   0%   685.965   0   685.965   1.287.685 

        11.718.436   (3.967.147)   7.751.289   8.533.592 

 
 
A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da Entidade no 
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

    31 de                    31 de 

    dezembro                   dezembro 

IMOBILIZADO   de 2020   Aquisições   Baixas   Transferências   Depreciação   de 2021 

                          

Computadores e periféricos   149.940   29.895   0   0   (59.090)   120.745 

Máquinas e Equipamentos   216.164   3.100   0   0   (62.729)   156.535 

Móveis e Utensílios   492.182   18.708   0   0   (99.216)   411.674 

Veículos   29.209   37.259   (74.700)   0   57.852   49.620 

Benfeitorias em imóveis de terceiros   174.367   0   0   0   0   174.367 

Instalações   126.505   104   0   0   (29.193)   97.416 

Benfeitorias   295.218   7.509   0   0   (26.924)   275.803 

Imóveis   4.501.119   421.000   (1.191.000)   0   12.277   3.743.396 

Terrenos   1.257.406   0   0   774.565   0   2.031.971 

Outros bens   3.797   0   0   0   0   3.797 

Imobilizado em andamento   1.287.685   194.046   (21.201)   (774.565)   0   685.965 

                          

    8.533.592   711.621   (1.286.901)   0   (207.023)   7.751.289 

 
No exercício de 2021 para manter o custo de seu ativo imobilizado, a filial União dos Escoteiros 
do Brasil RS, realizou a reavaliação do seu imóvel, registrado com valor de R$ 770.000,00. O 
saldo do ajuste da avaliação ficou negativo e representa o valor de R$ 349.000. Valor do imóvel 
ficou registrado pelo valor justo de mercado R$ 421.000,00 e foi vendido em dez./2021 pelo 
valor de R$ 370.000,00. 

 
Nota 11. Subvenções 

 
 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Projeto Educação Escoteira Sustentabilidade 18.979   23.592 

        

  18.979   23.592 

 
 

Nota 12. Parcelamentos tributários 
 

 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

REFIS ICMS 62.729   57.087 

        

Passivo circulante 62.729   57.087 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

REFIS ICMS  164.523   185.958 

        

Passivo não circulante 164.523   185.958 
        

Total passivo 227.252   243.045 

 
Valores referentes a parcelamento do ICMS sobre venda de mercadorias da Loja 
Regional DF, corresponde ao período de ago./2016 a mar./2019, com adesão ao REFIS 
DF para pagamento, em 120 parcelas com redução de 50% no valor da multa e juros. 
Parcelamento de ICMS Diferencial de Alíquotas, incidente sobre as vendas ocorridas 
por e-commerce da Loja Escoteira Nacional, correspondente ao período de jan./2016 
a mar./2019 com adesão ao REFIS nos estados do Rio Grande do Norte, Distrito 
Federal, Alagoas, Goiás, Espirito Santo e Minas Gerais com reduções no valor da multa 
e juros de até 90%. 

 
Nota 13. Adiantamentos de associados 

 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

AGAARS 2021 100.803   107.710 

ARSC 2021 2.083   524.794 

Conecta Sampa 2021 460.463   603.543 

Congresso Escoteiro Regional 6.251   0 

Cotas Registro Nacional 2020 0   78.198 

Cotas Registro Nacional 2021 0   524.810 

Cotas Registro Regional 2021 0   63.234 

Cotas Registro Nacional 2022 468.971   0 

Cotas Registro Regional 2022 69.663   0 

Curso Preliminar 208   0 

Jamboree Coreia 21.986   0 

Jamboree Europeu 0   6.907 

Moot Irlanda 10.519   746.928 

Outras receitas de menor expressão 453   453 
        

  1.141.400   2.656.577 

 
Valores referentes a pagamentos de associados, de forma parcelada e antecipada, de 
inscrições nos eventos Moot Irlanda, AGAARS, ARSC, Conecta Sampa e Jamboree 
Coreia, previstos para acontecer no decorrer do próximo período. E valores referentes 
a contribuição de registro e cotas de registro recebidas em 2021 referentes ao exercício 
de 2022. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 14. Outras obrigações 
 

  31 de    31 de  

  dezembro   dezembro  

  de 2021   de 2020  

         

Contas de consumo a pagar 3.657  0  

Empréstimos diretoria 123   2.267  

Indenizações a pagar 5.000   65.000  

Obrigações com projetos 50.000   121.689  

Outras contas a pagar 7.786   13.395  

Seguros a pagar 5.582   13.975  

Serviços de terceiros a pagar 2.200   3.280  

Valores a reembolsar 25.566   40.514  

Valores a repassar associados 169.735   177.413  

         

Total passivo circulante 269.649   437.533  

         

Terreno (doação onerosa) 130.000   130.000 (a) 

         

Total passivo não circulante 130.000   130.000  

         

Total do passivo 399.650   567.533  

 
Nota: 
 
(a) A filial União dos Escoteiros do Brasil Região de Santa Catarina recebeu em 

doação onerosa um terreno, no exercício de 2018, sendo utilizado como sede do 
Campo Escoteiro Padre Edgar. Em contrapartida, deverá utilizar o terreno 
exclusivamente para atender aos objetivos do movimento escoteiro ou de 
atividades que revertam renda para a prática do escotismo em Santa Catarina. A 
escritura definitiva do terreno será concedida após o prazo de 20 anos, contados 
a partir data da assinatura do Contrato de Permissão de Uso do Bem. 

 
Nota 15. Provisões para contingências 
 

Conforme os relatórios apresentados pelos assessores jurídicos da UEB, para o mês de 
dezembro de 2021, existem contingências passivas decorrentes de processos judiciais 
em andamento, que foram classificadas como perdas prováveis, compostas da 
seguinte forma: 

 

Tipo da Ação  Valor 

Ações Trabalhistas  0 

Ações Cíveis  320.000 

Ações Fiscais  300.000 

Total  620.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Em observância à pratica contábil as demandas judiciais indicadas pelos assessores 
jurídicos requerem a seguinte divulgação: 

 
Probabilidade  Tratamento contábil    

     

Provável  Provisionado na contabilidade  620.000  

Possível  Divulgação em notas explicativas  93.461  
     

Total  
  713.461  

 
Nota 16. Patrimônio líquido 

 
O Patrimônio Social (R$ 23.588.995 em 2021 e R$ 25.446.843 em 2020) refere-se ao 
resultado apurado em cada exercício, incorporado para manutenção dos objetivos 
sociais da Entidade. 
 
O resultado do período está sendo mantido em conta específica, enquanto não 
aprovado pela assembleia de associados. Após sua aprovação, será transferido 
definitivamente para o Patrimônio Social. 
 
A entidade não remunera os membros componentes de sua diretoria, conselheiros ou 
equivalentes e não distribui ou concede vantagens sob nenhuma forma, nos termos 
do artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN. 
 

Nota 17. Benefícios fiscais 
 

A União dos Escoteiros do Brasil, na condição de entidade sem fins lucrativos e 
beneficente, nos termos da legislação vigente, se beneficiou do não recolhimento de 
impostos e contribuições durante o exercício de 2021. O quadro a seguir demonstra 
os valores estimados aos principais benefícios obtidos. 
 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

 IRPJ      (a) (360.228)   452.164  

 CSLL      (a) (129.682)    162.779  

 COFINS                51.248   134.088  

        

  (438.662)   749.030 

 
Nota: 
(a) A Entidade encerrou exercício de 2021 com Déficit. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 18. Receita operacional líquida 
 

    31 de    31 de 

    dezembro   dezembro 

    de 2021   de 2020 

          

Receita Operacional Bruta       

 Captação de recursos  117.433    160.888  

 Contribuições de associados  (a) 5.306.689    7.074.883  

 Receita trabalho voluntário  1.912.445    1.487.169  

 Receitas atividades e eventos   (b)    366.120    12.763.770  

 Receitas campo escoteiro  82.177    147.309  

 Receitas de cursos  164.418    201.310  

 Receitas repasse comissão  0    868.514  

 Revenda de mercadorias  2.846.030    3.484.298  

 Subvenções e Doações 113.025    28.933  

 Venda materiais exclusivos  140.308    74.607  
          

(-) Deduções       

 Desconto grupo escoteiro 100%  (69.212)   (40.811) 

 Desconto grupo escoteiro 50%  (7.015   (6.600) 

 Devolução de Registro (703)  0 

 Devolução atividade/evento  (4.677)   (187.335) 

 Devolução de vendas  (65.666)   (88.846) 

 Devolução hospedagem e locação  (1.314)   (3.435) 

 Devolução taxa curso  (9.258)   (76.491) 

 Impostos sobre vendas  (210.022)   (341.124) 

 Seguro escoteiro  (178.118)   (286.902) 

          

    10.502.660   25.260.137 

 
Nota: 
 

(a) Na receita com as Contribuições de Associados ocorreu uma diminuição em 
decorrência da pandemia da COVID-19. Em dez./2020 a UEB contava com um 
efetivo de 71.240 associados pagantes e em dez./2021 diminuiu para 55.059. 
 

(b) A grande variação da receita com Eventos ocorreu devido à realização, em 
jan./2020, do evento denominado JamCam, o qual contou com mais de 8 mil 
associados inscritos, foi o evento de maior proporção, antes do início da 
Pandemia da COVID-19. Em 2021, não ocorreram grandes eventos, devido às 
restrições impostas pela pandemia. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 19. Custos das mercadorias, serviços e assistências 
 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Custo mercadorias vendidas 1.492.264   1.723.405 

Custo com gratuidades de registros (a) 414.275   514.718 

Custo com projetos sociais e assistenciais 58.559   15.320 

        

  1.965.098   2.253.443 

 
Nota: 
 

(a) A UEB tem como procedimento conceder gratuidade no pagamento da 
Anuidade do Registro Escoteiro aos jovens com renda familiar abaixo de 1 ½ 
salário mínimo e/ou cuja família esteja registrada no Programa do Governo 
Federal intitulado “Auxílio Brasil”. Para o exercício de 2021, a Entidade 
concedeu R$ 414.275 em Anuidade de Registro Escoteiro, beneficiando 7.014 
jovens. 

 
Nota 20. Despesas gerais e administrativas 
 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Despesa Trabalho Voluntário 1.912.445   1.487.169 

Relações institucionais 0   12.607  

Despesas gerais e administrativas 1.893.210   1.296.428  

Atividades especiais 25   149.449  

Campo escoteiro 205.116   188.839  

CCME 25.080   25.080  

Central de atendimento 181   2.182  

Comunicação 118.503   169.985  

Condecorações 65.038   65.251  

Contabilidade 0   128.119  

Governança 32.212   93.391  

Eventos 120   26.666  

Flor de Lis 82   60  

Gestão de adultos 6.716   57.591  

Gestão de projetos 10.333   24.640  

Instituição 548.190   510.965  

Jurídico 95.406   70.068  

Loja Escoteira 561.020   1.029.064  

Loja Regional PR 17.194   15.061  

Marketing 0   20.802  



 

 

 

 

 

 

 

 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

Métodos educativos 11.000   28.293  

Crescimento 57.328   34.831  

Paxtu 226.577   208.654  

Programa 45.877   17.992  

Protag. Juvenil 0   2.000  

Loja regional DF 28.690   19.512  

Loja regional RJ 63.218   55.983  

Loja regional RS 117.217   27.665  

Loja regional SP 46.682   36.166  

Registro 83.828   137.388  

Relações internacionais 7   10.554  

Recursos humanos 19.089   15.673  

Secretária 0   3.518  

Secretário geral 0   16.492  

Tecnologia da informação 6.350   9.671  

        

  6.196.734    5.997.809 

 
 

Nota 21. Despesas com pessoal 
 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Despesas c/ pessoal comunicação 168.321   198.424  

Despesas c/ pessoal eventos 124.719   175.285  

Despesas c/ pessoal administração 2.590.337   2.392.362  

Despesas c/ pessoal atividades especiais 0   88.128  

Despesas c/ pessoal campo escoteiro 145.970   119.402  

Despesas c/ pessoal central de atendimento 0   3.310  

Despesas c/ pessoal condecorações 28.360   22.913  

Despesas c/ pessoal contabilidade 91.720   38.839  

Despesas c/ pessoal gestão voluntariado 101.089   121.486  

Despesas c/ pessoal desenv. institucional 105.517   110.925  

Despesas c/ pessoal diretoria de integridade 3.601  0 

Despesas c/ pessoal jurídico 3.998   13.611  

Despesas c/ pessoal Loja Escoteira Nacional 584.335   748.081  

Despesas c/ pessoal Loja Regional PR 34.660   59.647  

Despesas c/ pessoal marketing 0   15.887  

Despesas c/ pessoal gestão educativa 156.633   306.062  

Despesas c/ pessoal crescimento 53.112   152.156  

Despesas c/ pessoal registro 116.658   92.476  



 

 

 

 

 

 

 

 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Despesas c/ pessoal Paxtu 19.257   35.430  

Despesas c/ pessoal programa 10.802   82.182  
Despesas c/ pessoal Proj. Educ. Esc. 
Sustentabilidade 0   1.868  

Despesas c/ pessoal loja regional DF 35.168   24.664  

Despesas c/ pessoal loja regional RJ 36.464   40.702  

Despesas c/ pessoal loja regional RS 30.605   41.339  

Despesas c/ pessoal loja regional SP 50.177   48.237  

Despesas c/ pessoal relações institucionais 16.330   40.380  

Despesas c/ pessoal relações internacionais 16.046   28.366  

Despesas c/ pessoal recursos humanos 77.257   73.004  

Despesas c/ pessoal secretária 0   15.536  

Despesas c/ pessoal gerente geral 145.363  0 

Despesas c/ pessoal secretário geral 0   357.638  

Despesas c/ pessoal tecnologia da informação 41.513   1.963  

        

  4.788.012    5.450.303 

 
Nota 22. Outros ganhos líquidos 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Descontos obtidos 21   898 

Locação de materiais e equipamentos 286   140 

Outras receitas 1.669   2.404 

Receita de aluguel 925.200   644.433 

Recuperação de despesas 324.480   271.247 

Ressarcimento convênio Celesc 0   42.792 

Ressarcimento postais 78   713 

Repasse Maracanã 51.688   274.223 

Indenizações 6.221   7.727 

Ganho na venda de imobilizado 344.256   36.000 
Provisão para Processos             (411.879)                             0 

        

  1.242.020   1.280.577 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 23. Processo de renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social 
 
A entidade teve seu processo de renovação da filantropia negado em 14/11/2016. No 
entanto, entendendo que seus direitos ainda podem ser preservados, entrou com 
medida judicial cabível, efetuando o depósito judicial dos valores anteriores e futuros 
(nota 10, montante acumulado em R$ 5.249.238), como se devido fosse, até que seja 
definido pelo poder judiciário e transitado em julgado. 
 
A Administração, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos externos, 
não constituiu provisão dos valores, baseada no conceito de que tais processos podem 
ser classificados como “possível” de se realizar. 
 

Nota 24. Processo de imunidade IPTU/TLP 
 
A filial União dos Escoteiros do Brasil Região do Distrito Federal possui em andamento 
Processos de Imunidade de IPTU/TLP, contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, 
dos Imóveis situados na SCE/S TE 3 Lote 3 – Sede da Região Escoteira do DF e SMPW 
QD 1 CJ 5 Lt. 1 – Sede do Grupo Escoteiro João XXIII.  
 
A Administração, consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos externos, 
não constituiu provisão dos valores, baseada no conceito de que tais processos podem 
ser classificados como perda “remota”. Em atendimento ao Princípio da Prudência, 
esse ganho não deve ser contabilizado enquanto não estiver efetivamente assegurada 
a sua obtenção em decisão final para a qual não caibam mais quaisquer recursos. 
 

Nota 25. Processo de execução fiscal 
 

Processo movido pelo Estado do Rio de Janeiro contra a União dos Escoteiros do Brasil 
Região do Rio de Janeiro, que tramita desde 2013 em virtude de dívida constituída por 
meio contratual de concessão de uso de imóvel público, por parte de um grupo 
escoteiro. Contrato de uso se encerrou em 1998, mas mesmo após inúmeras intimações 
administrativas não houve a desocupação do referido imóvel. A Administração, 
consubstanciada na opinião de seus consultores jurídicos externos, constituiu provisão 
do valor da causa (R$ 300.000 nota explicativa 16), o processo está em fase de penhora 
de bens e foi classificado como perda “provável”. 

 
Nota 26. Processos área cível 
 

Processo movido por associado em face a União dos Escoteiros do Brasil Região de São 
Paulo. Início do tramite processual em 2021. A Administração, consubstanciada na 
opinião de seus consultores jurídicos externos, constituiu provisão do valor da causa (R$ 
150.000 nota explicativa 16) o processo foi classificado como perda “provável”. 
 
Processo movido por associado em face a União dos Escoteiros do Brasil Nacional 
(matriz). Início do tramite processual em 2006. A Administração, consubstanciada na 
opinião de seus consultores jurídicos externos, constituiu provisão do valor da causa (R$ 
170.000 nota explicativa 16) o processo foi classificado como perda “provável”. 
 
Processo movido por terceiro em face a União dos Escoteiros do Brasil Região de Santa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina. Início do tramite processual em 2011. A Administração, consubstanciada na 
opinião de seus consultores jurídicos externos, não constituiu provisão do valor da 
causa (R$ 93.460,88 nota explicativa 16) o processo foi classificado como perda 
“possível”, sendo divulgado em nota explicativa. 

 
Nota 27. Trabalho voluntário 

 
Em atendimento à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, nº 1.409 - ITG 
2002(R1), destinada para Entidades sem fins lucrativos, relatamos as informações de 
gratuidade dos serviços voluntários aplicados na UEB durante o exercício de 2021.  
 
A demonstração do trabalho voluntário está representada pelas ações desenvolvidas 
pela estrutura do nível diretivo da UEB e foi determinado pelo valor justo da prestação 
de serviços como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.  
 
Nos exercícios de 2021 e 2020 (nota 19 e 21) fora utilizado o salário com maior valor 
dentro do quadro de recursos humanos da entidade. O grupo da valoração do trabalho 
voluntário ficou com a seguinte composição: 
 

  31 de    31 de 

  dezembro   dezembro 

  de 2021   de 2020 

        

Diretoria Executiva Nacional 122.283  195.470 

Diretoria Executiva Adjunta 144.410  231.841 

Conselho Adm. Nacional 110.247  176.233 

Comissão Fiscal Nacional 3.494  5.585 

Diretoria Regional 475.984  778.681 

Comissão Fiscal Regional 56.026  94.756 

Serviços de Consultoria (a) 1.000.000  0 
        

  1.912.445   1.488.169 

Nota: 
 
(a) No exercício de 2021 a UEB contou com a parceria da empresa de consultoria 

Alvarez & Marsal, que através do seu Projeto +Social prestou serviço de 
consultoria para construção do planejamento estratégico da UEB, de forma 
totalmente voluntária, isto é, sem nenhum desembolso financeiro por parte da 
Entidade. Levando em consideração todas as horas trabalhadas pela equipe, o 
valor justo da prestação dos serviços somou um montante de R$ 1.000.000. Os 
objetivos foram de realizar um diagnóstico dos resultados do último ciclo; 
Desdobrar a estratégia de crescimento para incrementar sua presença nacional; 
E, explorar formas de tornar a organização ainda mais conhecida, melhorando a 
divulgação da marca. Esse trabalho terá continuidade no exercício de 2022. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 28. Seguros 
 

Em 31 de dezembro de 2021 a UEB possuía apólices de seguro contratado junto a 
seguradoras do país para a cobertura de riscos diversos, incêndio e roubo para 
edifícios, veículos e acidentes pessoais, por valores considerados suficientes para 
cobrir eventuais perdas. 

O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 
suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administração da 
entidade, que considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 

 
Nota 29. Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 

  

A União dos Escoteiros do Brasil iniciou processo de implantação da LGPD em 2020, 
com a realização do mapeamento das atividades e tratamento de dados, dos titulares 
e operadores, implantado o termo de consentimento para a preservação dos dados 
pessoais sob a administração da UEB.  
Em 2021 a entidade seguiu monitorando as implantações das medidas administrativas 
e processos internos adotados, afim de garantir a proteção e privacidade dos dados de 
seus associados, colaboradores e fornecedores.  

 
Nota 30. Impactos causados pela pandemia da COVID-19 

  

A Entidade se mantem em constante monitoramento diário sobre os possíveis 
impactos decorrentes da pandemia da COVID-19, desde o período inicial da pandemia 
em março de 2020, foram adotadas medidas de prevenção e mitigação dos riscos 
pessoais e econômicos da UEB, todas essas medidas estão alinhadas com as diretrizes 
e recomendações estabelecidas pelas autoridades Municipais, Estaduais, Federais e 
Internacionais de saúde no que tange à segurança dos colaboradores, diretos e 
indiretos, e ainda a continuidade das operações.  
 

A Entidade adotou o uso do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda, onde os contratos de trabalho foram novamente reduzidos e/ou suspensos.  
 
Durante o ano de 2021 a União dos Escoteiros do Brasil continuou adaptando algumas 
atividades escoteiras, que se realizaram de forma virtual. 
 
Na área comercial, as vendas ficaram um pouco abaixo do planejado no primeiro 
semestre de 2021. Tiveram um leve aumento no segundo semestre, melhorando o 
resultado dos meses de agosto a dezembro. 

Em 2021 foi colocado em prática o projeto denominado “Transformar para Crescer”, 
que foi desenvolvido em 2020, com a finalidade de manter e aumentar o efetivo de 
associados, como também alavancar as vendas. Com o avanço da vacinação da 
população, as atividades presenciais retornaram, de forma gradativa, em setembro de 
2021. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota 31. Eventos subsequentes 

Não há nenhum evento de ordem administrativa, gerencial ou contábil que tenha 
ocorrido em 2021 que não tenha sido evidenciado nas demonstrações contábeis do 
referido ano, tampouco há constatação de algum evento posterior ao fim do exercício 
social apresentado nessas demonstrações quer seja relevante ou irrelevante ao qual 
precise ser evidenciado ou detalhado nas demonstrações contábeis findadas. 
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