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CARGOS NA UNIDADE 
 

Alem dos cargos de conselheiro, capitão e secretário, também temos os cargos de tesoureiro, 

padioleiro, almoxarife e capelão de unidade. 

 

CARGOS DENTRO DE UMA UNIDADE: 

 

Em resumo, os cargos dentro de uma unidade se resumem da seguinte forma: 

 

Conselheiro  

É a autoridade máxima dentro de uma unidade. O conselheiro(a) é responsável pela boa ordem e 

andamento da unidade. Este jamais deve se ausentar a menos que haja um substituto, pois ele é a 

ponte entre a unidade e o clube. O conselheiro deve apresentar a unidade somente na falta do capitão 

e do secretário da unidade. Deve ser batizado e ter mais de 18 anos. 

 

Conselheiro Associado  

O conselheiro associado é o penúltimo na fila e sua responsabilidade é a de auxiliar o conselheiro e 

assumir o posto de conselheiro temporariamente na ausência do mesmo. Este de ter de 16 anos 

acima. 

 

Capitão  

O capitão é sempre o primeiro da fila. Ele é responsável pela unidade em mantê-la unida e organizada 

por onde for. É ele quem apresenta a unidade aos diretor associado e executa os comandos de ordem 

unida. O capitão deve ter idade de 10 a 15 anos. 

 

Secretário  

O secretário da unidade tem a responsabilidade de manter os registros da unidade em dias e 

atualizados, tais como: chamada de presença, pontualidade, assiduidade, uniforme, higiene pessoal, 

entre outras coisas. O secretário da unidade deve ter idade de 10 a 15 anos. 

 

Tesoureiro  

O tesoureiro da unidade é quem recebe os valores requeridos pelo clube em virtude de alguma ação ou 

evento tais como: compra de camisetas, contribuição mensal, acampamentos, Camporis, Enduros, 

saídas em geral ou até mesmo na arrecadação de um caixa local para a unidade. O tesoureiro da 

unidade deve ter de 10 a 15 anos de idade. 

 

Padioleiro  

O padioleiro é o enfermeiro da unidade. Este deve ter um treinamento específico na área (somente o 

básico), como pequenos curativos. Ele presta os primeiros cuidados básicos até a chegada do 

enfermeiro do clube e sempre deve estar carregando a maleta de primeiros socorros da unidade. O 

padioleiro de unidade deve ter de 10 a 15 anos, no entanto sempre é bom ser o que tem mais idade na 

unidade. 

 

Almoxarife  

O almoxarife é como se fosse um guarda volumes. Ele é responsável por cuidar dos bens adquiridos 

pela unidade, guardando-os em lugar seguro quando não usados, bem como manter uma lista com os 

registros dos bens propriamente ditos. O almoxarife deve ter idade de 10 a 15 anos e não precisa ser 

batizado. 

 

Capelão  

A grande responsabilidade do capelão é de manter a ordem e harmonia espiritual da unidade 

juntamente com o seu conselheiro. O capelão da unidade deve ter de 10 a 15 anos, mas deve ser de 

boa índole e respeitador. Não precisa ser batizado. 
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