Manual sobre Gerenciamento
de Subsídios
para Rotary Clubs de distritos pilotos do Plano Visão de Futuro
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Este manual, destinado aos clubes de distritos pilotos do Plano Visão de
Futuro, deve ser usado no Seminário Distrital sobre Gerenciamento de
Subsídios. Ele traz informações sobre gerenciamento de subsídios da
Fundação Rotária, criação de sistemas de administração financeira e qualificação a Subsídios Globais. Além disso, inclui recursos para auxiliar os clubes
na implementação do Memorando de Entendimento (MDE) e solicitação de
subsídios da Fundação Rotária.
A edição de 2011 deste manual tem como base o Memorando de
Entendimento, os Termos e Condições para Outorga de Subsídios Distritais
e Subsídios Globais, e o Código Normativo da Fundação Rotária. Alterações
nestes documentos, efetuadas pelo Conselho de Curadores após a publicação
deste manual, revogam as normas aqui dispostas.

Dúvidas?
Envie perguntas sobre:

Para:

Gerenciamento de subsídios, qualificação

fvqualification@rotary.org

Subsídios Distritais e Globais

futurevision@rotary.org

Treinamentos (inclusive sobre este manual) leadership.training@rotary.org
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Introdução

Com o Plano Visão de Futuro, a Fundação Rotária deseja causar maior
impacto e obter resultados mais sustentáveis através de projetos implementados por Rotary Clubs e distritos. O Plano objetiva

• Simplificar os programas e operações da Fundação de forma consistente
com sua Missão

• Apoiar atividades com resultados mensuráveis
• Concentrar a prestação de serviços nas áreas em que causarão maior
impacto, dando ênfase a necessidades mundiais prioritárias relevantes
aos rotarianos

• Oferecer opções de programas que contribuam ao alcance de metas
locais e mundiais

• Aumentar o senso de propriedade nos clubes e distritos, dando a estes
últimos maior autonomia nas tomadas de decisão

• Divulgar o trabalho da Fundação Rotária e promover a imagem pública
do Rotary
O Plano Visão de Futuro oferece dois tipos de subsídios: Distritais e
Globais.
Subsídios Distritais dão aos clubes e distritos maior flexibilidade para
realizar atividades que apoiam a Missão da Fundação, sendo voltados a
projetos locais e internacionais de curto prazo.
Subsídios Globais financiam atividades e projetos internacionais de
grande porte. Sendo assim, os parceiros neste tipo de subsídio têm
mais responsabilidades.
O gerenciamento eficaz dos subsídios vai além do simples controle dos
fundos, englobando a seleção de projetos e atividades, solicitação de subsídios, gestão responsável e avaliação dos resultados.

Introdução
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Na versão eletrônica
deste manual, as partes
em laranja e itálico são
links para recursos no
site www.rotary.org/pt.
Para acessá-los, clique
no link ou entre em
www.rotary.org/pt e
acesse Associados ➞
Administração do distrito ➞ Plano Visão de
Futuro ➞ Recursos.
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No Plano Visão de Futuro, é necessário que os distritos qualifiquem seus
clubes para receber Subsídios Globais, o que garante que tenham os devidos controles financeiros para gerenciar os fundos. Este processo contribui
para:

• Preparar os clubes para melhor administrar o subsídio
• Aprimorar a supervisão dos fundos
• Simplificar os processos de solicitação, pagamento e envio de relatórios
• Dar aos distritos e clubes os recursos para atender aos requisitos da
Fundação e participar de atividades patrocinadas por subsídios
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Criação de projeto

Antes de solicitar um subsídio, os clubes devem desenvolver um projeto
que inclua o levantamento das necessidades da comunidade, parceiros
fortes e um plano de implementação detalhado com metas mensuráveis e
alcançáveis. Consulte a lista de Proposta e Pedido de Subsídio Global.

Identificação das necessidades da comunidade
O clube deve começar com um levantamento das necessidades da comunidade para conhecer os recursos e necessidades, determinar como
lidar com os problemas e quais medidas devem ser tomadas para melhorar as condições de vida da comunidade. Consulte as Ferramentas para
Identificar as Necessidades da Comunidade (605C-PT) para idéias de
como coletar informações.

• Comunique-se com todos. Peça opiniões de um amplo setor da comunidade, envolvendo aqueles que vão planejar, participar e se beneficiar
do projeto.

• Conte com o conhecimento local. O objetivo principal da avaliação é
identificar as necessidades da comunidade, com base em relatos daqueles que a conhecem. Haverá tempo durante o projeto para incorporar os
conhecimentos técnicos vindos de fora da comunidade.

• Utilize recursos humanos disponíveis. Os recursos financeiros para
Pelo seu conhecimento
e proximidade do local
onde o projeto será realizado, o parceiro local
geralmente conduz a
avaliação da comunidade.

qualquer projeto serão limitados. Durante a avaliação da comunidade, pergunte a todos os envolvidos como eles podem contribuir para
a melhoria de suas comunidades. Evite dividir os participantes em
prestadores de serviços e beneficiários. Todos os participantes podem e
devem contribuir.

	Criação de projeto
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• Pense a longo prazo. O envolvimento de membros da comunidade na
identificação dos objetivos a longo prazo aumentará a probabilidade dos
resultados do projeto serem mantidos por conta própria após o esgotamento dos fundos. Se não houver um compromisso da comunidade
para treinamento, ou habilidade em mantê-los, provavelmente o projeto
será ineficaz e insustentável.
Se inúmeras necessidades forem identificadas, escolha o projeto com
base em quais delas o seu clube poderá suprir através de um Subsídio da
Fundação e dos recursos do clube. Considere fatores como conhecimento
técnico dos rotarianos, localização do projeto, tempo necessário e recursos
financeiros.
Com base na avaliação, pergunte-se qual o maior problema ou necessidades dos membros da comunidade e como o clube pode ajudar.

Objetivos sustentáveis
Depois de escolher um problema ou necessidade da comunidade, o próximo passo é definir um projeto sustentável. Através dos Subsídios Globais,
a Fundação pretende medir o impacto da utilização dos fundos. Um bom
ponto de partida para a definição de objetivos é analisar as metas da(s)
área(s) de enfoque selecionada(s) para ver se correspondem à questão
que será abordada. Incorporar estes objetivos em seu processo de planejamento ajudará a medir o impacto da Fundação em cada uma das áreas.
Ao medir o sucesso do projeto, o distrito pode determinar o impacto do
seu trabalho para ter melhores resultados no futuro. As medidas utilizadas
para avaliar o sucesso do projeto devem ser determinadas durante a
fase de planejamento e os detalhes incluídos no pedido. As metas do
projeto devem incluir medidas quantitativas (numéricas) e qualitativas
(descritivas).

• Medidas quantitativas são expressas em termos numéricos.
Primeiramente, determine as informações de base que serão usadas
para comparação. Estabeleça as metas e crie um plano para avaliar o
sucesso dos resultados.

• Medidas qualitativas são difíceis de registrar ou expressar em termos
numéricos. Por exemplo, a impressão de alguém sobre como os novos
equipamentos irão afetar sua vida diária faz parte de dados qualitativos. Você pode fazer uma correlação de dados qualitativos com
histórias, declarações ou opiniões. Após a coleta de dados qualitativos,
convém fazer entrevistas com questões mais abrangentes para saber o
que os membros da comunidade pensam sobre a atividade, incluindo o
modo como se sentem beneficiados.
Projetos financiados por subsídios devem ser autossustentáveis, ou seja,
assim que os fundos forem gastos, a comunidade beneficiada deve ter o
treinamento, recursos e equipamentos necessários para manter o projeto
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em andamento. Por exemplo, se o projeto envolve uma viagem de treinamento profissional para um grupo de médicos, é preciso planejar como
a equipe irá utilizar os conhecimentos adquiridos na comunidade após o
regresso.
Os rotarianos devem buscar produtos que possam ser encontrados e consertados na própria comunidade, certificando-se que as pessoas tenham
o treinamento apropriado para fazê-lo. Além disso, esse conhecimento
técnico que permite aos moradores continuarem o projeto pode criar
oportunidades de negócios, o que aumenta ainda mais a eficácia do projeto. Por exemplo, ensinar membros da comunidade a fabricar e trocar filtros
d’água faz com que eles se especializem no assunto e possam cobrar pelos
seus serviços. Se essa medida não fosse adotada, os filtros parariam de
funcionar e a comunidade teria que pagar outras pessoas para consertá-los. Para saber mais sobre sustentabilidade, veja o Apêndice 5 e o módulo
do e-learning Sustentabilidade de Projetos e Atividades.

Parcerias
A participação ativa de rotarianos da área do projeto é tão importante
quanto o envolvimento da comunidade. Um dos pontos fortes do Rotary é
a profunda conexão que os rotarianos têm com suas comunidades, o que
é inestimável para a identificação, aplicação e sustentabilidade dos projetos. Os Subsídios Globais da Fundação Rotária requerem um parceiro local
e um internacional, permitindo que rotarianos do mundo todo contribuam
com seus conhecimentos, experiência e apoio financeiro.
Devido a seu conhecimento e proximidade ao projeto, o parceiro local
geralmente fica responsável por sua execução. Em alguns casos, quando o
parceiro internacional apresenta um projeto, alguns clubes locais, mesmo sem o conhecimento ou desejo necessários, acabam concordando em
executá-lo já que não querem recusar um gesto de boa vontade de outro
país. Infelizmente, tais projetos podem acabar não sendo finalizados ou
mantidos depois que o subsídio for fechado. Assim, os parceiros internacionais devem trabalhar com os parceiros locais juntos na identificação
do projeto.
Existem várias ferramentas para auxiliar os clubes a encontrar parceiros,
como:
Para solicitar Subsídios
Globais, é necessário
que os distritos pilotos
formem parceria com
outros clubes/distritos
também participantes
da fase experimental do
Plano Visão de Futuro.

• ProjectLINK
• Grupos Rotarianos em Ação relacionados às áreas de enfoque
• Convenção do RI
• Matchinggrants.org/global
• LinkedIn
• Feira de projetos
• Viagens
• Conversa com rotarianos em reuniões internacionais

	Criação de projeto
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Outra possibilidade é formar parceria com outra organização, em posição
de fornecer experiência técnica, infra-estrutura, promoção, formação,
orientação, etc. Os parceiros devem analisar a organização, para ter certeza
de que é confiável.
A comunicação entre os parceiros é essencial durante o planejamento
e execução do projeto, garantindo a força da parceria e da tomada de
decisões conjuntas. O fortalecimento da parceria levará a uma melhor
supervisão do projeto e dos fundos e fortificará a rede de contatos para
projetos futuros. Esta comunicação é particularmente importante para assegurar a segurança e dar apoio a pessoas que viajam como parte de uma
equipe de formação profissional ou para bolsas educacionais. Antes da implementação do projeto, rotarianos devem planejar a frequência e quais
os meios que serão utilizados para a comunicação sobre as atividades e
progresso da iniciativa.

Implementação
Depois de ter avaliado a comunidade e determinado os objetivos do projeto, é hora de elaborar um plano de implementação que aborde como
cada aspecto da atividade será executado e como as normas da Fundação
Rotária e do RI serão seguidas. O plano deve incluir todas as tarefas necessárias para que a atividade seja completada, responsáveis, um cronograma
e como os fundos serão empregados, o que garante bom gerenciamento
de fundos, promove transparência e permite aos rotarianos identificarem
possíveis problemas e criarem um plano alternativo.
Ao criar um plano de implementação que inclua viagens de não-rotarianos:
Se for o caso, determine que tipo de bolsista o clube quer apoiar. Os
Subsídios Distritais fornecem o máximo de flexibilidade, enquanto
que os Subsídios Globais devem estar relacionados a uma das áreas
de enfoque. Subsídios Globais permitem combinar atividades com
um único subsídio, (por exemplo, bolsistas ou equipe de formação
profissional)
Estabeleça prazos para a seleção de bolsistas ou membros de equipe
de formação profissional
Determine quando e como será conduzida a sessão de orientação
Tenha um plano de emergência em caso de tumulto político, desastre natural ou crise pessoal
Considere como distribuir as verbas para os bolsistas. O valor total
do subsídio será depositado na conta bancária indicada no pedido,
e depois os parceiros determinarão a forma como os fundos serão
administrados
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Forme uma comissão para administrar o projeto
Cada clube ou distrito deve formar uma comissão constituída de pelo menos três rotarianos para assegurar que várias pessoas saibam de detalhes
do projeto, estejam envolvidas nas decisões e auxiliem na supervisão do
projeto e dos fundos. Determine um contato principal para ser responsável por toda a comunicação com a Fundação sobre cada subsídio.
As regras e responsabilidades devem ser atribuídas a cada membro da
comissão, para garantir que todos os aspectos do projeto estejam sob controle. Deve-se também determinar funções específicas aos integrantes da
comissão do projeto para que todas as tarefas sejam checadas, incluindo
aquelas executadas pela comissão local e internacional do projeto, contatos principais, organizações colaboradoras e beneficiários.
Ao selecionar a comissão para um projeto e designar funções, os rotarianos devem ser cuidadosos para evitar qualquer conflito de interesses (veja
MDE do clube, Seção 1C). Nenhum rotariano que tenha interesse secundário no projeto (por exemplo, um empregado ou membro do conselho de
uma organização colaboradora, o dono de uma loja onde os produtos para
o projeto serão comprados, o diretor de uma universidade na qual um
bolsista planeja estudar) pode fazer parte da comissão, e qualquer qualquer possibilidade de conflito de interesses deve ser esclarecida no pedido
de subsídio. Isso ajuda a proteger a imagem do clube, do distrito e da
Fundação Rotária, garantindo que os fundos sejam administrados seguindo os mais altos padrões éticos.
Para assegurar a continuidade, os clubes devem documentar o processo
de substituição de um membro da Comissão do Projeto e selecionar um
contato, que ficará diretamente envolvido com o projeto pela duração do
subsídio. Se um clube quiser o envolvimento direto do seu presidente,
deve então considerá-lo como membro da Comissão do Projeto.
O MDE requer que o clube revele quaisquer conflitos de interesses
que possam existir conforme rezam as Diretrizes sobre Conflito de
Interesses da seção 7.030. do Código Normativo da Fundação Rotária
mostradas abaixo:
Todos os envolvidos no programa de subsídios devem
conduzir suas atividades de modo a evitar conflitos de
interesse. Um conflito de interesse é o relacionamento
entre indivíduos no qual um deles, envolvido em programa
financiado por subsídio, poderá se beneficiar, ou parecerá
beneficiar, outro indivíduo ou sua família, amigos, colegas
de trabalho, interesses comerciais ou empresa em que tenha
cargo executivo. Todo e qualquer possível conflito de interesse deve ser explicado antes do subsídio ser aprovado.
Leia o Código Normativo da Fundação Rotária para mais detalhes.

	Criação de projeto
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Consulte profissionais técnicos
Todos os projetos que
recebem Subsídios da
Fundação devem ser
iniciados e controlados
por rotarianos.

Os parceiros devem trabalhar com rotarianos qualificados em seus clubes ou regiões que possam auxiliá-los no planejamento de aspectos
técnicos do projeto (por exemplo, consulte um engenheiro civil se estiver
desenvolvendo um projeto de recursos hídricos). Isso garantirá que o
projeto seja possível tecnicamente. Além disso, os rotarianos podem
trabalhar com organizações colaboradoras (ONGs, grupos comunitários e
entidades governamentais) que possuem conhecimentos e recursos para
ajudá-los no planejamento e implementação do projeto.

Estipule um orçamento
Os clubes podem financiar Subsídios Globais
em dinheiro para a
equiparação do Fundo
Mundial, ou trabalhar
com seus distritos para
obter fundos do FDUC
para a equiparação
do Fundo Mundial. O
clube pode por exemplo
patrocinar um bolsista
desta maneira.

Leve em consideração as metas e também os recursos dos clubes para
arrecadar verbas. Os rotarianos devem fazer um orçamento preliminar,
avaliar o FDUC e o dinheiro disponível, para depois ajustar o orçamento. A
proposta deve ser acompanhada de um orçamento geral, e um orçamento
detalhado deve ser apresentado junto com o pedido.
Ao determinar o custo de produtos e serviços, os parceiros devem sempre obter pelo menos três cotações diferentes. Quando for selecionar um
fornecedor, lembre-se de documentar o motivo de sua seleção e manter
os registros de todas as propostas apresentadas. Durante o processo de
licitação, o clube deve assegurar que nenhum rotariano tenha ligação com
o fornecedor selecionado, a fim de evitar qualquer conflito de interesses.

Planeje para medir os resultados
Um plano que possa medir os resultados deve incluir um cronograma
específico e os clubes devem desenvolver um plano detalhado de como
irão medir suas realizações.
Para uma avaliação precisa do projeto:
1. Faça um bom levantamento. Uma avaliação completa das necessidades
da comunidade ajuda a identificar a atividade necessária, o local apropriado e o público alvo. Além disso, a avaliação descreverá a situação
antes da implementação do projeto, que servirá como base para estabelecer metas e medir o progresso alcançado.
2. Seja específico. Especifique quem o projeto beneficiará e a forma como
fará isto.
3. Estabeleça benchmarks. Determine parâmetros, incluindo um cronograma que será seguido para avaliar o progresso das metas do projeto.
4. Identifique os métodos. Determine como obterá as informações para
medir o progresso do seu projeto.
Veja no quadro abaixo exemplos de como criar projetos básicos a partir
dos dados do projeto e medir o progresso alcançado.
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Dados de base

Metas concretas

Em um campo de
refugiados, não há
nenhuma atividade organizada que
envolva crianças
de diferentes
etnias e religiões.
Como resultado, as
10.000 crianças que
vivem lá não têm
oportunidade de
desenvolver relacionamentos com
pessoas de outros
grupos étnicos ou
religiosos.

Entrevistar membros da comisDentro de 2 anos, uma comissão formada por
pais e representantes das principais religiões e são para discutir a viabilidade
grupos étnicos do campo de refugiados irá mo- social e econômica do programa.
nitorar o projeto e garantir a sua continuidade.

A cidade tem
uma taxa de
mortalidade de
recém-nascidos
de 15%.

Em uma comunidade rural, 25% das
vagas para professores continuam
abertas por falta
de docentes
credenciados.

Medida de alcance das metas

Dentro de 3 anos, 50% das crianças refugiadas
terão participado de alguma atividade esportiva que inclua participantes de outros grupos
étnicos e religiões.

Fazer a contagem dos participantes de atividades esportivas,
tomando o cuidado de contar
cada criança apenas uma vez.
Criar um sistema de inscrição
que inclua informações demográficas dos participantes.

Dentro de 5 anos, 50% das crianças refugiadas
que participaram das atividades esportivas
terão desenvolvido pelo menos um relacionamento com alguém de outro grupo étnico ou
religioso.

Participantes da pesquisa: conduzir entrevistas posteriores com
crianças que formaram relacionamentos com várias pessoas
de outros grupos étnicos ou
religiosos.

Dentro de 2 anos, 50 pessoas serão treinadas e
trabalharão na cidade como parteiras. O treinamento incluirá pré-natal.

Identificar a formação de parteiras com êxito. Conduzir uma
investigação para descobrir a situação de emprego das parteiras
depois de um ano após o término
do treinamento.

Dentro de 4 anos, as doações voluntárias de
membros da comunidade e empresas locais,
irão cobrir 50% dos custos operacionais.

Examinar os registros de doadores no que diz respeito ao
programa de formação e contagem das doações dos graduados.

Após 4 anos, a taxa de mortalidade de recémnascidos será reduzida para menos de 10%.

Rever as estatísticas da saúde
pública da cidade.

Dentro de 5 anos, 20 moradores receberão
bolsas de estudos para curso superior na área
de ensino.

Fazer a contagem das bolsas de
estudos outorgadas. Monitorar
quantos bolsistas entraram para
cursos na área de ensino.

Dentro de 5 anos, 80% dos bolsistas se formarão como professores credenciados.

Conduzir pesquisa com os
bolsistas para determinar o andamento do programa e quanto
falta para serem credenciados.

Dentro de 5 anos, 50% dos bolsistas que se
formaram como professores retornarão à
comunidade e serão contratados para as vagas
de professor.

Conduzir pesquisa com os bolsistas para determinar se estão
trabalhando e onde.

	Criação de projeto
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Dados de base

Metas concretas

Medida de alcance das metas

A cidade tem uma
taxa de 60% de
desemprego entre
os jovens.

Após 2 anos, 200 jovens completarão um curso
intensivo de treinamento e desenvolvimento
de pequenas e médias empresas.

Identificar o número de graduados no programa de treinamento.

Destes graduados:
• 20% participarão de uma cooperativa agrícola Identificar os graduados um ano
urbana.
após a conclusão do programa,
para determinar a associação na
cooperativa agrícola urbana.
• 10% abrirão pequenas empresas, usando
microcrédito.

Ao planejar um subsídio você deve se perguntar:
Como a atividade se encaixa em uma das áreas de enfoque?

A atividade é sustentável?

Como será medido o sucesso do projeto?

Quem serão os beneficiários do projeto?
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Identificar os graduados um ano
após a conclusão do programa,
para determinar a condição de
mutuário com a organização
microfinanceira.

2

Solicitação de subsídios e
implementação de projetos

Depois de identificar a atividade que gostaria de realizar, o clube pode
solicitar Subsídio Distrital ou Global. Use a tabela abaixo para determinar
o tipo de subsídio mais apropriado às suas necessidades.

Para saber como determinar o subsídio mais
apropriado, assista ao
módulo de e-learning
Escolhendo um
Subsídio da Fundação
Rotária.

Subsídio Distrital

Subsídio Global

Apoia a Missão da Fundação Rotária

Apoia as áreas de enfoque diretamente

Não há valor mínimo

Valor mínimo de US$30.000

Impacto de curto prazo

Impacto sustentável e de longo prazo
na comunidade

Bolsistas de qualquer nível de ensino, local e internacionalmente

Bolsistas de nível superior, internacionalmente

Envolvimento ativo de rotarianos

Envolvimento ativo de rotarianos

Atende aos termos e condições

Atende aos termos e condições
Resultados mensuráveis

	Solicitação de subsídios e implementação de projetos
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Subsídios Distritais
Estes subsídios são administrados pelo distrito. Anualmente, os clubes
solicitam fundos ao distrito e a Comissão Distrital da Fundação Rotária
envia um pedido de Subsídio Distrital à Fundação. Depois que o subsídio
é aprovado e liberado, o distrito distribui os fundos aos clubes (fundos de
Subsídios Distritais também podem ser alocados para projetos do distrito).
Cada distrito estabelece seus próprios procedimentos e normas referentes
a envio e prazos para solicitações, alocação dos fundos, e outros requisitos.
Para mais detalhes sobre este processo, entre em contato com a Comissão
Distrital da Fundação Rotária.

Subsídios Globais
Subsídios que envolvam
projetos de microcrédito possuem requisitos
adicionais (listados nos
termos e condições
para outorga de subsídios), formulários de
solicitação e relatórios
separados.

Estes subsídios são administrados pela Fundação Rotária e possuem um
processo de solicitação composto por duas etapas: proposta e pedido.
As propostas e pedidos de Subsídio Global devem ser feitas através
do Portal do Associado,, um site que permite a rotarianos cadastrados
gerenciar informações pessoais, inscrever-se às Convenções do RI e
solicitar subsídios do Plano Visão de Futuro. O nível de acesso ao site
varia conforme a função rotária.

Primeira etapa: envio da proposta
Depois de receber a proposta, a Fundação Rotária envia seu feedback
sobre as atividades planejadas. Isto assegura que os parceiros cumpram
os requisitos de elegibilidade antes de finalizarem o plano do projeto e
preencherem o pedido de Subsídio Global. Os parceiros devem enviar as
seguintes informações:

• Necessidades que foram identificadas na comunidade
• Atividades planejadas e resultados esperados
• Explicação de como o projeto apoia a(s) área(s) de enfoque
• Orçamento geral e valor do subsídio solicitado
A proposta para bolsas de estudos patrocinadas por Subsídios Globais
também deve incluir:

• Universidade e área de estudo escolhidas pelo bolsista
• Metas profissionais do bolsista e explicação de como elas estão relacionadas à(s) área(s) de enfoque
Os clubes devem conversar com os integrantes da Comissão Distrital da
Fundação Rotária sobre o projeto e as opções de financiamento antes
de enviarem a proposta. Para mais informações, consulte a tabela sobre
as Áreas de Enfoque da Fundação Rotária (Apêndice 4) e o documento
Sustentabilidade e os Subsídios Globais (Apêndice 5), e acesse o módulo de
e-learning Proposta de Subsídio Global.
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Segunda etapa: envio do pedido
Depois de aceita a proposta, os parceiros devem finalizar os detalhes da
atividade e preencher o pedido no Portal do Associado. As seguintes informações devem ser fornecidas:

• Nomes dos três integrantes da Comissão de Subsídios do parceiro local
e do parceiro internacional, indicando uma pessoa de contato para
questões relativas ao subsídio

• Um plano detalhado do projeto, incluindo:
−− Local
−− Metas específicas do projeto
−− Descrição de como a atividade contribui para as metas da área de
enfoque em questão
−− Plano de implementação detalhado ou plano de treinamento das
equipes de formação profissional
−− Cronograma programado para a atividade
−− Currículos dos membros da equipe de formação profissional e itinerário da equipe (se for o caso)

• Explicação de como os rotarianos estarão ativamente envolvidos na
implementação do projeto

• Descrição de como a atividade terá resultados mensuráveis e como eles
serão medidos

• Memorando de Entendimento assinado pela organização colaboradora
(se for o caso)

• Orçamento detalhado
• Informações completas sobre o financiamento do subsídio (para mais
informações, veja “Financiamento de Subsídios Globais”)
Pedidos de Subsídios Globais para bolsistas devem incluir:

• Comprovante de admissão na universidade
• Identificação de um conselheiro anfitrião
• Formulário de inscrição do bolsista preenchido
Todos os pedidos de Subsídios Globais exigem autorização dos:

• Contatos principais locais e internacionais
• Presidentes de Comissão Distrital da Fundação Rotária dos distritos
parceiros (confirmando que os respectivos clubes são qualificados)

• Governadores e presidentes de Comissão Distrital da Fundação Rotária
de cada distrito que esteja contribuindo FDUC
Para mais informações sobre o pedido, assista ao módulo de e-learning
Pedido de Subsídio Global.

	Solicitação de subsídios e implementação de projetos
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Financiamento de Subsídios Globais
O pedido de Subsídio Global deve incluir os detalhes financeiros do projeto, que pode ser patrocinado através de:

• Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC)
• Contribuições em dinheiro de rotarianos (doações diretas ou verbas
obtidas com campanhas de arrecadação de fundos)

• Contribuições em dinheiro de não rotarianos (doações de terceiros e
de outras organizações, que não são enviadas à Fundação ou por ela
equiparadas)

• Doações em FDUC são equiparadas em 100% pela Fundação Rotária;
doações em dinheiro feitas por rotarianos são equiparadas em 50% pelo
Fundo Mundial (valor mínimo outorgado: US$15.000)
Contribuições à Fundação Rotária jamais devem ser coletadas na comunidade beneficiada. Os rotarianos não podem pedir doações aos
beneficiários do projeto em troca do recebimento do subsídio ou para
completar o valor que será equiparado pela Fundação.
Para aumentar o senso de propriedade entre os beneficiários, os parceiros
podem solicitar que contribuam uma quantia simbólica para uma conta
da comunidade, desde que os fundos não sejam destinados a cobrir custos
do projeto. Tais fundos devem ser usados para pagar por serviços adicionais (por exemplo, cobrando $1 de cada casa que recebe água de um poço
e usar o dinheiro para cobrir futuros consertos, depois de esgotados os
fundos do subsídio).
As doações em dinheiro enviadas à Fundação Rotária para financiar subsídios devem ser sempre creditadas em nome de quem faz a contribuição.
Os rotarianos só podem alegar que os fundos contribuídos por outras
pessoas sejam seus se tiverem recebido autorização dos doadores e enviarem um documento que comprove o acordo. Para mais informações, envie
e-mail a contact.center@rotary.org.

Cumprimento do plano de implementação
Recebidos os fundos do subsídio, o cumprimento do plano de implementação contribui para que o projeto seja executado conforme o desejo dos
parceiros. Análises periódicas do plano fazem com que possíveis modificações e revisões sejam feitas com mais facilidade. Lembre-se de negociar
todas as alterações com os parceiros antes de modificar o plano.

Comunicação
A comunicação constante entre os parceiros do projeto, a comunidade
beneficiada, os associados e outras pessoas envolvidas na atividade é
essencial para que a iniciativa se desenvolva conforme planejada, permitindo que as partes colaborem entre si e resolvam imediatamente todos os
problemas ou dificuldades que encontrarem. Esta comunicação pode ser
através de e-mails, telefonemas, fax, visitas, apresentações, etc.
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O parceiro no país do projeto e o parceiro internacional devem:

• Comunicar-se com frequência sobre o andamento do projeto
• Contatar a Fundação Rotária assim que surgirem dúvidas
• Obter a pré-aprovação um do outro e da Fundação para todas as
mudanças relativas ao escopo do projeto ou ao orçamento

• Enviar relatórios à Fundação de acordo com os termos e condições
do subsídio
Como os Subsídios Globais requerem parceria, o parceiro internacional
de um subsídio para patrocínio de um bolsista precisa estabelecer contato com possíveis parceiros locais para assegurar a disponibilidade
de um conselheiro e decidir se o bolsista participará das atividades de
clube ou distrito no país anfitrião.
O planejamento de atividades de Subsídio Distrital fora do distrito é
sua responsabilidade. Por exemplo, se for enviar um bolsista ao exterior e quiser que ele tenha contato no Rotary, é sua obrigação tomar as
devidas providências.
Para subsídios que envolvam bolsistas e equipes de formação profissional,
é preciso informar os beneficiários não rotarianos sobre:
A Fundação exige a
realização de uma
sessão de orientação
com informações sobre
prevenção de abuso e
assédio sexual. Os beneficiários de subsídios
podem comparecer
a orientações locais
ou regionais, ou usar
os materiais eletrônicos fornecidos pela
Fundação.

• Os requisitos de participação em sessão de orientação, se disponível
• A exigência de guardar comprovantes de pagamento para compras de
pelo menos US$75

• Os requisitos de envio de relatórios (como descrito no Capítulo 3)
• O processo do clube para lidar com uma situação de crise

Avaliação do projeto
O projeto deve ser avaliado na fase de implementação e também após sua
conclusão. Durante o projeto, é necessário analisar até que ponto o plano
de implementação está sendo seguido, registrando todas as mudanças que
deverão ser feitas em futuras iniciativas ou os ajustes necessários para
que o atual projeto seja bem-sucedido. Se houver alterações no escopo ou
orçamento do projeto de Subsídio Global, os clubes devem obter a aprovação da Fundação Rotária antes de implementar qualquer mudança.
Utilize as metas estipuladas na fase de planejamento como base para avaliar o sucesso do projeto e seu impacto. Estabeleça um sistema de coleta
de dados durante o projeto, para que o progresso seja registrado de maneira organizada e consistente. Avaliações periódicas ajudam a identificar os
pontos fortes e fracos da atividade, possibilitando que melhores práticas
sejam usadas no planejamento de outras iniciativas.
Para subsídios de bolsas, entre em contato com o bolsista seis meses
depois da conclusão dos estudos acadêmicos para saber se ele está ocupando uma posição diretamente relacionada à área de enfoque. O contato
contínuo com o bolsista é a melhor maneira de avaliar o impacto da bolsa,
pois isso permite saber em primeira mão como esta influenciou a vida
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profissional do bolsista. Convém também fazer um levantamento entre os
bolsistas após os estudos para ver como é possível melhorar a experiência
de futuros bolsistas.
Os dados do levantamento o ajudará a relatar os resultados da atividade
aos beneficiários, doadores, associados, distritos e à Fundação Rotária,
também servindo para promover o bom trabalho dos rotarianos e demonstrar que as contribuições à Fundação são gerenciadas com o devido
cuidado, o que incentiva outras pessoas a doarem à Fundação.
Para saber como escolher um método de avaliação, escrever um resumo
do projeto e celebrar os sucessos, veja Comunidades em Ação (605A-PT).
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3

Supervisão e envio de
relatórios

As verbas da Fundação Rotária devem ser gerenciadas com o máximo de
cuidado e responsabilidade. Aprovado o subsídio, os fundos são liberados
para implementar o projeto, que deve ter um plano de gerenciamento
financeiro e um sistema eficiente de arquivamento de documentos para
facilitar a entrega de relatórios e possíveis auditorias feitas pela Fundação
Rotária.

Plano de gerenciamento financeiro
Fundos não podem
ser gerenciados ou
entregues a outros,
como beneficiários ou
organizações colaboradoras.

Os clubes devem ter um plano de gerenciamento financeiro antes de
receber fundos de subsídio para garantir a boa administração dos fundos (saiba mais). O plano de gerenciamento deve oferecer meios para
distribuição apropriada das verbas durante a implementação do projeto, cuidando para que haja registros financeiros completos e uma conta
bancária movimentada pelo clube. O gerenciamento financeiro apropriado
reduz possíveis erros e a possibilidade de malversação dos fundos, algo
que deve ser resolvido pelo clube caso ocorra (veja MDE do clube, Seção 1B).

Desembolso dos fundos
Aprovado o pedido de Subsídio Global, o clube recebe os fundos diretamente da Fundação Rotária e deve manter contato com o coordenador
do subsídio na Fundação. Se o clube solicitar verbas de Subsídio Distrital,
receberá os fundos diretamente do distrito e deverá manter contato com o
presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária.

	Supervisão e envio de relatórios
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Registros financeiros
Fundos de subsídio da Fundação devem ser distribuídos e usados aos fins
que se destinam de acordo com o plano de gastos. Despesas relativas ao
projeto devem ser pagas com cheque ou cartão de crédito, e nunca em dinheiro. Se o pagamento em dinheiro for inevitável, é imperativo ter recibos
comprovando cada gasto e a despesa deve ser registrada para que haja
transparência (veja MDE do clube, Seção 3B). Pagamentos não registrados
corretamente podem dar impressão de uso indevido dos fundos.

Utilize sistema manual
ou eletrônico para a
escrituração contábil.

Todas as transações, incluindo data, valor e descrição do gasto, devem
ser registradas no livro-diário (saiba mais). Documentos discriminando
receitas e despesas devem ser guardados, inclusive comprovantes de juros
obtidos. Deve haver conciliação bancária mensal para monitorar receitas e
despesas, pois isso ajuda a resolver possíveis erros.

Conta bancária
O clube deve ter uma conta bancária exclusiva para os fundos do subsídio,
o que facilita o gerenciamento das verbas e o preparo de relatórios. Como
os fundos de subsídio não se destinam a gerar renda, eles devem ser mantidos em conta que não renda juros ou renda juros muito baixos. O clube
deve ser o titular da conta corrente e dois rotarianos devem servir como
procuradores para autorizar todas as transações financeiras feitas com a
conta (veja MDE do clube, Seção 3A).
Para evitar atrasos desnecessários na implementação do projeto, deve
haver um plano para transferência de direito de gerenciamento da conta
bancária (leia a respeito) no caso de um dos procuradores não poder mais
servir na função (veja MDE do clube, Seção 3B7). A Fundação Rotária deve
ser notificada sempre que houver mudança de procuradores.

Leis locais
O acordo sobre subsídios é feito entre a
Fundação e clubes/distritos, estando sujeito às
leis do Estado de Illinois
e dos Estados Unidos.
Os parceiros também
devem seguir as leis de
seus países.

Em alguns países e regiões, a legislação local pode ser mais rígida do que
os requisitos da Fundação. Nestes casos, os clubes/distritos anfitrião e internacional devem seguir os regulamentos locais. Se a lei local for menos
severa do que os requisitos da Fundação, estes requisitos então devem ser
seguidos à risca (veja MDE do clube, Seção 3B8).
Serão tratadas caso a caso as situações em que a legislação local não for
compatível com os requisitos da Fundação. Contate a Fundação para mais
informações.

Arquivamento de documentos
Ao guardar os documentos, o clube age de acordo com o MDE, leis locais
e práticas comerciais. Isto também faz com que o clube aplique a gestão
responsável caso haja mudanças na comissão do projeto. Faça cópias de
todos os documentos para garantir que as atividades do clube continuem
independentemente de qualquer mudança ou transtorno. Se as leis locais
exigirem a entrega de documentos originais à Fundação, ainda assim será
necessário manter cópias destes.
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Arquive todos os documentos exigidos pelo plano de gerenciamento
financeiro em lugar de fácil acesso. Esta prática dá transparência ao clube
ao permitir que qualquer malversação de fundos seja imediatamente corrigida, facilita a elaboração de relatórios e informa qualquer pessoa sobre
o andamento do projeto, ainda mais no caso dos responsáveis não estarem mais disponíveis. Todos os documentos originais relativos a despesas
cobertas com fundos do subsídio, incluindo recibos e extratos bancários,
devem ser mantidos por no mínimo cinco anos (veja Seção 4A do MDE).
O clube deve ter um sistema de inventário para controle de equipamentos
e itens adquiridos, produzidos ou distribuídos com fundos do subsídio,
identificando quem passou a ser o proprietário de tais itens. Somente
beneficiários podem ser proprietários de artigos comprados com fundos
do subsídio (veja Seções 3 e 4 do MDE). É recomendável manter registro
de onde os bens se encontram na comunidade. Por exemplo, tubulações
subterrâneas de poços se desgastam com o tempo o que pode causar a
contaminação por arsênico; portanto, é preciso que o governo saiba a localização destes poços para testar a qualidade da água.
Para bolsistas e membros de equipe de formação profissional:

• Os parceiros devem guardar comprovantes válidos de pagamento de
todas as despesas de valor igual ou superior a US$75

• Recibos também podem ser exigidos para prestar contas com o fisco.
Cheque as leis locais que regem fundos de subsídios

• Incentive recebedores de subsídio que não sejam rotarianos a usarem
cartão bancário para saques e operações da conta, de forma a deixar registradas on-line todas as despesas, o que facilita a prestação de contas
ao clube/distrito
Exemplos de arquivamento de documentos:
Arquive os documentos de acordo com o ano fiscal ou por subsídio.
Use divisórias para separar os documentos relacionados na Seção 4
do MDE.
Escaneie os documentos para arquivá-los eletronicamente, colocando
os originais em lugar seguro.

Envio de relatórios
Quem recebe fundos de subsídio tem a responsabilidade de prestar contas
quanto a seu uso de acordo com os termos e condições do subsídio.
Fundos não utilizados devem ser devolvidos para a Fundação Rotária
(assim que devolvidos, fundos de Subsídio Global são destinados ao Fundo
Mundial, e de Subsídio Distrital ao FDUC). O extrato bancário entregue junto com o relatório final deve indicar se a conta foi fechada (no caso desta
ter sido aberta somente para um projeto específico) ou mostrar claramente que os fundos e quaisquer juros ganhos foram totalmente utilizados.
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Para subsídios envolvendo bolsistas e equipes de formação profissional,
o clube ou distrito patrocinador é responsável pelo uso dos fundos por
parte de não rotarianos e pelo envio dos respectivos relatórios à Fundação.
Os rotarianos devem garantir que os recebedores de fundos do subsídio
estejam cientes destas responsabilidades e devem manter contato regular
com eles para se certificar que os fundos estão sendo usados conforme
aprovados.
Outros requisitos sobre relatórios estão listados abaixo.

Subsídios Distritais
Clubes que recebem fundos de Subsídio Distrital devem entregar ao
distrito um relatório acompanhado de recibos logo após o término do
projeto. Cabe ao distrito entregar à Fundação relatório sobre o desembolso
dos fundos e arquivar os documentos conforme estipulado no MDE.
O distrito deve comunicar anualmente aos clubes como os fundos foram
utilizados. Para o bem da transparência fiscal, todos os associados devem
ler o relatório para se certificar que os fundos foram utilizados de acordo
com as diretrizes do distrito.

Subsídios Globais
Relatórios intermediários sobre o andamento do projeto devem ser entregues dentro de 12 meses após o recebimento do primeiro pagamento, e a
cada 12 meses a partir de então. O relatório final deve ser entregue dentro
de dois meses após a conclusão do projeto. Relatórios intermediário e final
devem ser apresentados através do Portal do Associado.

Elementos de um relatório de Subsídio Global
• Propósito do subsídio
• Metas do projeto/atividade
• Avaliação das metas e como elas se relacionam a cada área
de enfoque
• Descrição de como os parceiros se envolveram no subsídio
• Número de beneficiários e como foram beneficiados
• Lista pormenorizada de como os fundos foram gastos,
inclusive pagamento a fornecedores
• Papel da organização colaboradora

Além disso, bolsistas e membros de
equipe de formação profissional devem:
• Entregar relatório ao clube/distrito
patrocinador a cada 12 meses pela
duração do subsídio
• Entregar relatório final um mês antes
do término da viagem

Os formulários para os relatórios estão em www.rotary.org/pt. O clube/distrito patrocinador deverá
fazer o upload do formulário em seu relatório para a Fundação.
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Cadre de Consultores Técnicos: análises, visitas, auditorias
A Cadre de Consultores Técnicos da Fundação Rotária é composta de
rotarianos voluntários com o conhecimento técnico necessário para
ajudar a Fundação e os rotarianos responsáveis pelo projeto na implementação de iniciativas de subsídios no mundo inteiro. A Cadre ajuda a
Fundação garantir que os fundos sejam encaminhados a projetos viáveis
e bem-planejados, e usados aos fins que se destinam. Isto é alcançado
pelos seguintes meios:

• Fornecimento de opinião técnica aos curadores da Fundação que estão
avaliando pedidos de Subsídio Global

• Avaliação da implementação de projetos que receberam fundos de subsídio da Fundação para garantir que as diretrizes de gestão responsável
sejam seguidas

• Fornecimento de assistência e consultoria para rotarianos que estejam
planejando e implementando projetos

• Programação de análises, visitas e auditorias rotineiras de membros da
Cadre em projetos de Subsídio Global selecionados
As atividades abaixo podem ocorrer durante o projeto:

• Análise técnica para avaliar a viabilidade técnica do projeto, que consiste de análise de documentos e informações sem envolver viagens ou
comunicação com os parceiros no projeto.

• Visita ao local para avaliar a viabilidade do projeto proposto (visitante
que faz a visita preliminar), a implementação de projeto em andamento (monitor intermediário, pessoa que visita o local do projeto durante
sua implementação), impacto e resolução do projeto concluído (monitor
pós-projeto, pessoa que visita o local do projeto após sua conclusão).
Esta tarefa muitas vezes envolve viagens ao local do projeto, reuniões
com os parceiros e a comunidade beneficiada.

• Auditoria para avaliar a gestão financeira e verificação do uso dos
recursos do subsídio, envolvendo auditorias aleatórias e programadas.
Essa tarefa envolve viagens ao local do projeto, reuniões com os parceiros e comunidade beneficiada.

• Auditoria operacional para avaliar o sistema de guarda de documentos
e qualquer medida que sustente a implementação do Memorando de
Entendimento.
Pedidos de Subsídio Global acima de US$100.000 passam automaticamente por análise da Cadre para depois serem discutidos pelo Conselho
de Curadores. Pedidos de Subsídio Global entre $15.000 e $100.000 podem
passar por análise da Cadre dependendo do tamanho e da dificuldade
técnica do subsídio.
Além de análises rotineiras, os curadores exigem que um número de
subsídios passe por auditoria a cada ano. O envolvimento da Cadre visa
ajudar os rotarianos e não quer dizer que há suspeita de gerenciamento
ineficaz ou malversação de fundos. Se o clube implementar o MDE integralmente, estará bem preparado para uma auditoria (veja Seção 1D
do MDE).
	Supervisão e envio de relatórios
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4

Qualificação

A qualificação garante à Fundação Rotária que o clube e o distrito possuem procedimentos financeiros e gestão responsável dos subsídios da
Fundação. Para receberem Subsídios Globais, os clubes devem ser qualificados pelo distrito. Além disso, é o distrito que determina se os clubes
precisarão se qualificar para receber Subsídios Distritais.
Para se qualificar aos Subsídios Globais, o clube deve:

• Enviar o presidente eleito ou um representante para participar do
Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios

• Concordar em seguir os termos do MDE (o presidente e presidente eleito
devem ler, assinar e encaminhar ao distrito uma cópia assinada do
documento)

• Seguir diretrizes adicionais requisitadas pelo distrito
Por causa da mudança anual de líderes do RI, o clube obterá o status de
qualificado por um ano rotário e deverá se requalificar anualmente. Para
mais informações sobre o processo de qualificação, entre em contato com
a Comissão Distrital da Fundação Rotária.

MDE do clube

Após participar do
Seminário sobre
Gerenciamento de
Subsídios, faça uma
apresentação sobre o
que aprendeu em uma
reunião do clube.
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O Memorando de Entendimento do clube é um acordo firmado entre o
clube e o respectivo distrito, detalhando os requisitos mínimos exigidos
pela Fundação para o gerenciamento apropriado dos Subsídios Globais.
Além dos requisitos estipulados pelo MDE, os clubes devem seguir as leis
locais e manter procedimentos adicionais para gerenciamento de fundos,
caso os tenham. Veja o MDE do clube no Apêndice 1 deste manual.
Faça o download do MDE do clube em www.rotary.org/pt/members
/runningaclub/fv ou peça uma cópia à Comissão Distrital da Fundação
Rotária.
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Manutenção do status de qualificado
Para manter o status de qualificado, o clube deve seguir os termos
do Memorando de Entendimento, os Códigos Normativos do RI e da
Fundação, e os termos e condições do subsídio (todos os documentos
estão em www.rotary.org/pt). Segundo o MDE, o clube deve indicar um
ou mais associados para administrar o processo de qualificação do
clube e garantir a implementação de medidas para gestão responsável
do subsídio. No entanto, o uso apropriado dos fundos de subsídios é de
responsabilidade do clube como um todo (veja MDE do clube, Seção 1B).

Se possível, mais
de um associado do
clube deve comparecer ao Seminário
sobre Gerenciamento
de Subsídios para
aumentar o número de
rotarianos envolvidos
no processo e com
conhecimento sobre gerenciamento financeiro
e gestão responsável
dos fundos.

O status de qualificado do clube pode ser suspenso ou revogado se este
não seguir os requisitos determinados no MDE, ou se uma investigação
feita pelo distrito ou pela Fundação Rotária comprovar malversação ou
mau gerenciamento dos fundos do subsídio. O clube que for suspenso ou
tiver sua qualificação revogada deverá receber mais treinamento sobre
gerenciamento financeiro, conforme determinado pela Fundação. Todos
os documentos de qualificação devem ser guardados, incluindo cópias
assinadas do Memorando de Entendimento do clube do ano anterior
(veja MDE do clube, Seção 4A).

Planejamento da sucessão
Para garantir a retenção de documentos e informações, os clubes devem
criar um plano de sucessão estipulando quem cuidará da qualificação do
clube e como os registros serão transferidos (veja MDE do clube, Seção 2B).
Ao formar uma comissão para se encarregar do processo de qualificação, é
menos provável que o clube perca documentos e informações importantes
caso um dos responsáveis não estiver mais disponível. Recomenda-se que
os membros da comissão tenham mandatos escalonados para manter a
continuidade.

Qualificação
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Apêndice 1: Memorando de
Entendimento do clube
Esta folha-tarefa relaciona e explica os requisitos estipulados no Memorando de Entendimento
do clube e oferece diretrizes para ajudar o clube a implementá-los. Utilize os espaços fornecidos
nesta folha para anotar ideias durante o Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios da Fundação
Rotária.
O MDE oficial, fornecido pela Fundação Rotária aos participantes da fase experimental do Plano
Visão de Futuro, é um acordo firmado entre o clube e o respectivo distrito, detalhando as medidas
que o clube implementará para assegurar transparência administrativa e gestão responsável dos
fundos do subsídio. Ao assinar este documento, o clube concorda em cumprir todos os requisitos da
Fundação Rotária.

Requisitos

Explicação

Termos de qualificação
A. Uma vez cumpridos os requisitos de qualificação,
o clube estará qualificado pelo período de um
ano.
B. Após firmar este acordo e receber da Fundação
Rotária os fundos do subsídio, o clube confirma
que tem inteira responsabilidade sobre tais
fundos, independente de quem (pessoa ou grupo)
os controla.
C. O clube qualificado deve tornar público quaisquer
conflitos de interesses que possam existir e cumprir as Diretrizes sobre Conflito de Interesses da
seção 7.030. do Código Normativo da Fundação
Rotária.
D. O clube deve cooperar com todas as auditorias da
Fundação e do distrito.

Quando um Subsídio Global da Fundação Rotária
é outorgado a um clube, todo o seu quadro
associativo, e não apenas um único associado, é
responsável pelos fundos do subsídio e resultados do projeto.
Como comunicará aos associados que o clube,
como um todo, é responsável pelos fundos do
subsídio?

Quando um projeto for planejado, quem será
encarregado de assegurar que não haja nenhum conflito de interesses?

Anotações
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Requisitos
Responsabilidades dos dirigentes do clube quanto
à qualificação
A. Um associado do clube deve ser indicado para
administrar o processo de qualificação e garantir
que sejam implementadas medidas para a gestão
responsável de todos os subsídios outorgados
pela Fundação.
B. O clube deve estabelecer um plano de sucessão
para garantir o arquivamento adequado de toda
documentação.
C. O presidente eleito ou um representante do clube
deve comparecer ao treinamento distrital sobre
qualificação e gerenciamento de subsídios.

Explicação
Embora o clube como um todo seja responsável
pelos fundos dos subsídios, os líderes do clube
são responsáveis por assegurar o cumprimento dos requisitos do MDE, devendo indicar um
rotariano ou comissão para supervisionar a
implementação deste acordo.
Quem será encarregado de supervisionar o
processo de qualificação no clube?

Qual o plano de sucessão do clube para garantir continuidade caso outra pessoa passe a
desempenhar esta função?

Anotações
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Requisitos

Explicação

Gerenciamento financeiro
A. O clube deve manter uma conta corrente exclusiva para os fundos do Subsídio Global da
Fundação Rotária, de acordo com as leis locais.
1. Se a conta corrente for do tipo que rende juros,
todos os ganhos devem ser documentados
e usados para custear atividades elegíveis
e pré-aprovadas do projeto financiado pelo
subsídio, ou então remetidos à Fundação ou ao
distrito.
2. Os fundos do subsídio não podem ser
investidos nem depositados em contas de investimento, como CDBs, ações, bonds, fundos
de investimento, entre outras.
3. A assinatura de dois rotarianos deve ser exigida para cheques e saques.
B. O clube deve instituir um plano de gerenciamento financeiro com procedimentos para:
1. Manter um sistema contábil que inclua o
registro de entradas e saídas monetárias, com
arquivamento de recibos de valor igual ou
superior a US$75, ou de qualquer outro valor
se exigido pelas leis locais.
2. Liberar fundos, se apropriado, diretamente a
rotarianos, fornecedores e beneficiários, conforme aprovado no pedido de subsídio. Fundos
não empregados imediatamente devem ser
mantidos na conta do projeto até que sejam
utilizados para pagar despesas do projeto ou
devolvidos à Fundação Rotária ou ao distrito.
3. Manter registros separados de entrada e saída
de fundos, marcando ganhos ou recuperações
financeiras.
4. Manter um livro caixa registrando os fundos
separadamente para cada projeto.
5. Estabelecer sistema de inventário para controle de equipamentos e itens adquiridos com
fundos do subsídio, e manter inventário dos
itens comprados, produzidos e/ou distribuídos
por meio da atividade.
6. Garantir a conciliação mensal da conta
bancária.
7. Estabelecer um plano para transferência de direito de gerenciamento da conta corrente caso
haja mudança nos líderes com esta responsabilidade.
8. Garantir que todas as atividades do projeto,
inclusive conversão de moeda, estejam de
acordo com a legislação local.
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O plano de gerenciamento financeiro permite
que todos os associados do clube saibam como
os fundos do subsídio estão sendo usados e ajuda o clube a cumprir os requisitos referentes ao
envio de relatórios.
Quem será responsável pela conta em que
serão mantidos os fundos do subsídio? Como o
conselho diretor do clube e todos os associados
ficarão sabendo do status desta conta?

Quem será encarregado de supervisionar o plano de gerenciamento financeiro? De que forma
isso será feito?

Qual será o papel do tesoureiro do clube?

Anotações

Requisitos
Arquivamento de documentação
A. O clube deve criar um sistema de arquivamento
para garantir que os seguintes documentos originais sejam guardados por no mínimo cinco anos,
ou mais se exigido pelas leis locais (a lista não se
limita a estes documentos):
1. Documentos relacionados à qualificação;
2. Registros e documentação referentes a normas
e procedimentos exigidos pelo Memorando de
Entendimento do clube;
3. Documentação referente a todos os subsídios recebidos, como propostas e pedidos de
subsídios, acordos relacionados aos subsídios,
relatórios enviados à Fundação e ao distrito,
comprovantes válidos de pagamento e faturas
para todas as compras feitas com fundos do
subsídio, além de correspondências eletrônicas e impressas.
B. Os documentos devem ser arquivados em local
conhecido pelos associados do clube e de fácil acesso, e devem ser entregues à Fundação
Rotária ou ao distrito sempre que requisitados ou
por ocasião de auditoria

Explicação
O atraso no envio de relatórios é, na maioria
das vezes, resultado da falta de um sistema de
arquivamento de documentos sobre o projeto ou
atividade. A implementação de tal sistema ajuda
o clube a centralizar e organizar as informações
necessárias para envio de relatórios.
Onde o clube guardará os documentos relacionados ao processo de qualificação e à atividade
do subsídio? Será usado o sistema atual de
arquivamento ou adotado um sistema novo?

Quem será encarregado de supervisionar este
processo?

Como poderá assegurar que o clube mantenha
um inventário de todos os itens financiados
com o subsídio?

Por quanto tempo as leis locais exigem que os
documentos sejam guardados?

Anotações
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Requisitos

Explicação

Relatório sobre o uso de fundos dos subsídios
O clube deve elaborar um relatório sobre o uso dos
subsídios, conforme determinado nos Termos e
Condições para Outorga de Subsídios Distritais e
Subsídios Globais da Fundação Rotária.

Os relatórios sobre as atividades dos subsídios
permitem que a Fundação, o distrito e os rotarianos saibam como os fundos são utilizados. Além
disso, estas informações ajudam a Fundação a
avaliar a fase piloto do Plano Visão de Futuro.
Quem será encarregado dos relatórios sobre
as atividades do subsídio ao clube, distrito e
Fundação?

Como e com que frequência serão enviados
estes relatórios?

De que forma este relatório será incorporado ao
relatório mensal do tesoureiro do clube?

Anotações
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Requisitos
Sistema para informar e solucionar questões de
malversação de fundos
O clube deve relatar ao distrito qualquer potencial
malversação ou irregularidade no uso dos fundos do
subsídio.

Explicação
Todos os rotarianos são responsáveis por assegurar que os fundos da Fundação Rotária sejam
usados corretamente. O relato imediato de
irregularidades acelera a resolução do problema (permitindo que a comunidade continue se
beneficiando do projeto) e diminui o risco do
clube ter que devolver à Fundação os fundos do
subsídio. O clube deve monitorar, investigar e
resolver alegações de malversação de fundos antes de pedir a intervenção da Fundação. Se você
suspeitar que exista um problema, entre imediatamente em contato com a Comissão Distrital da
Fundação Rotária.
Como você pode assegurar que todos os associados entendam a importância de relatarem
qualquer suspeita de uso inadequado de fundos do subsídio?

Quem poderá supervisionar atividades referentes aos fundos do subsídio?

A quem os associados do clube ou membros da
comunidade deverão relatar alguma suspeita
de uso inadequado de fundos do subsídio?

Com quem no distrito você compartilha alegações de malversação de fundos?

Anotações
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Requisitos

Explicação

Autorização e acordo

O MDE do clube é um acordo firmado entre o
clube e o distrito. Ao assiná-lo, o presidente e
presidente eleito do clube autorizam a implementação do MDE, certificando que o clube
cumprirá os requisitos e seguirá todas as normas estipuladas pela Fundação Rotária e Rotary
International.
Como garantirá que todos os associados do
clube estejam cientes de suas responsabilidades, conforme estipuladas no MDE?

Anotações
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Apêndice 2

PORTUGUÊS (PT)

GLOSSÁRIO DO PLANO VISÃO DE FUTURO

Áreas de enfoque As seis prioridades mundiais às quais a Fundação Rotária está direcionando seus
recursos financeiros e voluntários para causar um impacto mensurável e sustentável. São elas:
–– Paz e prevenção/ Resolução de conflitos;
–– Prevenção e tratamento de doenças;
–– Recursos hídricos e saneamento;
–– Saúde materno-infantil;
–– Educação básica e alfabetização;
–– Desenvolvimento econômico e comunitário.
Beneficiário Grupo ou pessoa diretamente beneficiada por subsídio da Fundação. Fazem parte desta
categoria bolsistas, integrantes de equipe de formação profissional e comunidades.
Capacitação Processo de aumentar o conhecimento, talento e habilidades necessários para que pessoas
e comunidades alcancem desenvolvimento sustentável.
Contato principal Rotariano que serve como contato entre o clube ou distrito parceiro e a Fundação
Rotária. Cada subsídio tem dois contatos principais: um local e um internacional.
Contribuintes Clubes ou distritos que fornecem dinheiro mas não são os parceiros principais do
subsídio.
Formulário de acordo Documento jurídico que descreve as responsabilidades dos parceiros do projeto
e da Fundação Rotária.
Memorando de Entendimento — Clube Acordo firmado entre o clube e o respectivo distrito
detalhando as medidas que o clube implementará para assegurar transparência administrativa e
gerenciamento financeiro apropriado. Ao assinar este documento, o clube concorda em adotar
procedimentos para cumprir com todos os requisitos da Fundação Rotária.
Memorando de Entendimento — Distrito Acordo jurídico entre o distrito e a Fundação Rotária com os
termos de qualificação e requisitos para assegurar o gerenciamento apropriado dos fundos do subsídio.
Mensurável O projeto/atividade é considerado mensurável se permitir coleta e interpretação de dados
que demonstrem resultados quantificáveis e o impacto causado.
Organização colaboradora Organização sem fins lucrativos ou governamental diretamente envolvida
na implementação do projeto e que oferece experiência técnica e ajuda à sua coordenação, sendo que o
projeto deve ser controlado pelos clubes e distritos rotários parceiros. É vetado o envio direto de
fundos da Fundação Rotária a qualquer organização colaboradora.

Glossário do Plano Visão de Futuro (Abril de 2010)
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Parceria estratégica Relação aprovada pelos curadores, entre a Fundação Rotária e outra organização,
seja uma ONG, corporação ou universidade, para trabalho mútuo em pelo menos uma das seis áreas de
enfoque. Esta parceria pode dividir custos fornecendo fundos, conhecimento técnico ou suporte de
aproximadamente US$1 milhão ou mais, além de aumentar as oportunidades e o impacto do serviço
prestado pelos rotarianos. Espera-se que as parcerias estratégicas conduzam a Subsídios Globais prédefinidos em projetos humanitários, equipes de formação profissional e bolsas de estudos.
Parceiro estratégico Organização em parceria estratégica com a Fundação Rotária.
Parceiro internacional Clube ou distrito fora da região/país onde a atividade ou o projeto é conduzido.
Parceiro local Clube ou distrito do local onde a atividade ou o projeto é conduzido.
Participação Envolvimento prático pela duração do subsídio, desde o planejamento e implementação
até a avaliação.
Parceiros principais Clube/distrito local e clube/distrito internacional que juntos se responsabilizam
pelo pedido de Subsídio Global, implementação do projeto/atividade e prestação de contas à Fundação
Rotária.
Qualificação Processo destinado a verificar e assegurar que clubes e distritos tenham o controle
financeiro e fiduciário necessários para administrar subsídios da Fundação.
Relatório Documento que apresenta detalhes do andamento da implementação do projeto. A cada 12
meses deve ser entregue um relatório, pela duração do projeto.
Responsabilidade fiduciária Exercício do uso correto das verbas da Fundação Rotária de acordo com
os termos de qualificação.
Subsídios Distritais da Fundação Rotária Subsídios agrupados outorgados a distritos para apoiar
projetos de menor porte, locais ou internacionais, relacionados à Missão da Fundação Rotária. Distritos
podem solicitar até 50% do Fundo Distrital de Utilização Controlada (FDUC) disponível na forma de
um Subsídio Distrital por ano. É o próprio distrito que determina como os fundos serão distribuídos
para custear atividades desenvolvidas por ele ou seus clubes, sejam em viagens de equipes de

formação profissional, bolsas de estudos e/ou projetos humanitários.

Subsídios Globais da Fundação Rotária Subsídio que financia projetos sustentáveis de grande impacto
em uma das seis áreas de enfoque. Clubes e distritos têm a opção de empreender seu próprio projeto de
Subsídio Global, financiado pelos parceiros e equiparado pelo Fundo Mundial, ou escolher participar
de um Subsídio Global pré-definido, desenvolvido pela Fundação e seus parceiros estratégicos. O
Fundo Mundial e o parceiro estratégico financiam 100% da iniciativa, a qual é implementada por
rotarianos.
Sustentável Resultado que pode ser mantido a longo prazo para atender às contínuas necessidades da
comunidade após o esgotamento dos fundos do subsídio.

Glossário do Plano Visão de Futuro (Abril de 2010)

32

Manual sobre Gerenciamento de Subsídios

2

Apêndice 3: Lista de verificação para
planejamento do projeto
Use esta lista para garantir que todos os passos do processo de planejamento tenham sido tomados
e para designar tarefas e responsabilidades aos membros da comissão.
Indique três associados para fazer parte da comissão.
Informe possíveis conflitos de interesses.
Estabeleça as responsabilidades de cada membro da comissão.

Responsabilidades

Nome do rotariano responsável

Avaliação de necessidades
Comunicação com o parceiro do
subsídio
Gerenciamento financeiro
Arquivamento de documentos
Avaliação
Relatórios

Recolha dados que poderá usar como base para o estabelecimento de metas.
Estabeleça metas e objetivos mensuráveis, sustentáveis e alcançáveis.
Determine os métodos que utilizará para coletar os dados.
Estabeleça um cronograma para a aquisição e distribuição dos materiais, treinamento e financiamento.
Analise suas responsabilidades civis referentes ao subsídio e considere formas para se proteger
(o seu clube, como entidade, é responsável pela forma como os fundos do subsídio são usados).
Crie um sistema de arquivamento de documentos em local de fácil acesso a todos os associados
do clube.
Estabeleça um orçamento e:
Pesquise os custos para garantir que o orçamento seja realista (uma vez encaminhado à
Fundação, o orçamento não deverá mudar)
Use um processo de licitação para determinar o preço dos materiais e serviços
Informe possíveis conflitos de interesse

Qualificação
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Apêndice 4: Áreas de Enfoque da Fundação
Rotária
Áreas de enfoque da Fundação Rotária
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MISSÃO DA
FUNDAÇÃO
ROTÁRIA

A Missão da Fundação Rotária do Rotary International é capacitar os rotarianos para promover a boa vontade, paz e compreensão
mundial por meio de apoio a iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza.

ÁREAS DE
ENFOQUE

Paz e prevenção/
resolução de
conflitos

Prevenção e
tratamento de
doenças

Recursos hídricos e
saneamento

Saúde materno ‐
infantil

Educação básica e
alfabetização

Desenvolvimento
econômico e
comunitário

DECLARAÇÃO
DE
PROPÓSITO

Para promover a paz e
resolução/prevenção de
conflitos a Fundação
Rotária:

Para reduzir as causas e
efeitos de doenças, a
Fundação Rotária:

Para assegurar que as
pessoas tenham acesso
sustentável a água
potável e saneamento, a
Fundação Rotária:

Para melhorar a vida das
mães e seus filhos, a
Fundação Rotária:

Para promover educação
e alfabetização, a
Fundação Rotária:

Para proporcionar
melhoras econômicas
mensuráveis e
duradouras nas
comunidades, a
Fundação Rotária:

METAS

Fortalecer os esforços
locais de paz.

Melhorar a capacitação
de funcionários locais da
área de saúde.

Promover o acesso a
água potável e
saneamento básico para
todos os membros da
comunidade.

Reduzir a taxa de
mortalidade infantil de
crianças de menos de
cinco anos.

Assegurar que as crianças
tenham acesso à
educação básica de
qualidade.

Promover a redução da
taxa de mortalidade
materna.

Reduzir a disparidade
entre os sexos no acesso
à educação.

Treinar e dar apoio a
empresários e líderes
comunitários locais,
especialmente mulheres,
em comunidades
carentes.

Facilitar o acesso a
atendimento e
tratamento médico
essencial para mães e
filhos.

Aumentar as taxas de
alfabetização entre
adultos.

Treinar líderes locais para
prevenir e mediar
conflitos.
Apoiar esforços de longo
prazo em prol da paz em
regiões afetadas por
conflitos.
Ajudar grupos
populacionais mais
vulneráveis afetados por
conflitos, especialmente
crianças e jovens.
Apoiar estudos
relacionados à paz e
resolução de conflitos.

Combater a disseminação
de HIV/aids, malária e
outras doenças.
Aprimorar a
infraestrutura de saúde
de comunidades locais.
Informar e mobilizar
comunidades de forma a
evitar a disseminação de
doenças.
Apoiar estudos ligados à
prevenção e ao
tratamento de doenças.

Fortalecer nas
comunidades a
habilidade de
desenvolverem e
manterem sistemas de
água e saneamento.
Informar as comunidades
sobre a importância de
saneamento básico,
consumo de água potável
e hábitos de higiene.

Apoiar estudos ligados à
saúde de mães e filhos.

Apoiar estudos ligados a
recursos hídricos e
saneamento.

* Sob o Plano Visão de Futuro , as áreas de enfoque se relacionam diretamente aos subsídios globais.

Fortalecer a capacidade
das comunidades de
fornecer educação básica
e alfabetização.
Apoiar estudos
relacionados a educação
básica e alfabetização.

Desenvolver
oportunidades de
trabalho decente e
produtivo, especialmente
para os jovens.
Aprimorar a capacidade
de organizações locais e
redes comunitárias
darem suporte ao
desenvolvimento
econômico.
Apoiar estudos
relacionados ao
desenvolvimento
econômico e
comunitário.

Apêndice 5
Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária
Sustentabilidade e os Subsídios Globais
Os subsídios globais da Fundação Rotária dão suporte a atividades de grande porte, relacionadas a uma ou mais das
seis áreas de enfoque e com impacto de longo prazo. Clubes e distritos podem criar seus próprios projetos de
subsídios globais ou participar de projetos pré‐definidos executados pela Fundação Rotária em colaboração com
parceiros estratégicos. Um dos requisitos obrigatórios dos subsídios globais é que os resultados da atividade sejam
sustentáveis e mensuráveis.

O que é sustentabilidade?

A Fundação Rotária define sustentabilidade como a capacidade de o resultado do projeto ser mantido a longo
prazo, continuando a atender às necessidades da comunidade mesmo após o esgotamento dos fundos do subsídio.

O que são os princípios de sustentabilidade da Fundação?

São os princípios que orientam os rotarianos sobre como incorporar sustentabilidade em seus projetos e
atividades. Eles são oito e estão descritos abaixo.
1) Os subsídios globais incorporam atividades e medidas de proteção para assegurar que o impacto causado
pelo projeto seja mantido após o término dos fundos da Fundação Rotária.
Rotarianos desenvolvendo um projeto de recursos hídricos e saneamento básico devem incluir a
cobrança dos beneficiários de uma taxa de uso para garantir que a comunidade se sinta responsável
pela instalação e que haja fundo disponível para manter o sistema em operação a longo prazo.

2) Os subsídios globais abrangem vários níveis de sustentabilidade.
Recursos

Econômico
Cultural
Social

Rotarianos desenvolvendo um projeto hídrico devem assegurar que serão usados
recursos disponíveis na comunidade, de fácil acesso e que não danifiquem o meio
ambiente.
A fonte contínua de fundos para o projeto deve cobrir gastos com manutenção e
melhorias necessárias.
Rotarianos devem levar em consideração as regras culturais locais, através da
inclusão de líderes comunitários no processo de tomada de decisão.
Rotarianos devem levar em conta normas sociais, inclusive como diferentes sexos
podem colaborar em projetos de maneira mais eficaz.

3) Os subsídios globais otimizam o uso de recursos e conhecimentos locais.
Rotarianos desenvolvendo um projeto de saúde materno‐infantil em uma área rural devem incluir no
treinamento das parteiras não só métodos tradicionais de parto, mas também abordagens
inovadoras. Em geral, os beneficiários aceitam novas técnicas se os sistemas mais tradicionais são
também respeitados.
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4) Os subsídios globais respeitam os recursos naturais e evitam a deterioração ou destruição do meio ambiente.
Rotarianos planejando um projeto dedicado a pequenas empresas devem dar preferência àquelas
cujos processos produtivos utilizam materiais sustentáveis e são menos poluentes.

5) Os subsídios globais procuram beneficiar o maior número possível de pessoas.
Rotarianos desenvolvendo um projeto de prevenção de malária devem selecionar uma área para
distribuir os mosquiteiros impregnados com inseticida onde haja mais pessoas sob risco de infecção,
ou onde o número de mosquiteiros disponíveis à população seja baixo.
6) Os subsídios globais preparam bolsistas e indivíduos para aplicar métodos inovadores em campos
profissionais concernentes às áreas de enfoque da Fundação.
Rotarianos desenvolvendo um projeto de alfabetização e educação básica podem selecionar um
estudante para estudar métodos de alfabetização de adultos, discutindo as metas das áreas de
enfoque com os candidatos e pedindo que expliquem como a bolsa e sua futura carreira profissional
irão ajudar a cumprir tais metas.

7) Os subsídios globais preparam os participantes para aumentar a eficácia de seus trabalhos e o impacto em suas
comunidades e profissões.
Rotarianos desenvolvendo um projeto de desenvolvimento econômico e comunitário que desejem
enviar uma equipe de formação profissional a um país em desenvolvimento, devem procurar treinar
pequenos empresários sobre como divulgar seus serviços e como treinar outras pessoas sobre o
assunto. O grupo escolhido para ser treinado deve ser comprovadamente capaz de aplicar o
aprendido.
8) Os subsídios globais fazem uso de habilidades e sugestões de pessoas e grupos de base, como os
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, para assegurar a continuidade dos projetos e
atividades.
Rotarianos podem incorporar a assistência de membros de Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário para ajudar a criar interesse nas atividades do projeto e a supervisionar e avaliar seu
andamento.
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