
Os Subsídios Distritais dão aos rotarianos a flexibilidade de escolher como querem usar os fundos doados à Fundação Rotária em seus distritos. Cada
distrito pode solicitar um subsídio deste tipo por ano rotário, o qual pode ser usado em apoio a um ou mais projetos, dependendo dos interesses e das
necessidades distritais.

A Fundação Rotária financia Subsídios Distritais com verbas do FDUC. O distrito pode solicitar, por ano, até metade do FDUC disponível, o que
representa metade das doações distritais ao Fundo Anual feitas três anos atrás. Este sistema, conhecido como SHARE, permite que os rotarianos se
beneficiem do investimento de suas doações a curto prazo.

A solicitação de Subsídios Distritais é um processo fácil. No entanto, como o pedido requer dados específicos sobre o plano de gastos, conta bancária e
signatários, é conveniente ter tais informações em mãos antes de começar.

Lembre-se de que os pedidos de Subsídios Distritais devem ter autorização do governador, do presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária e
do presidente da Subcomissão Distrital de Subsídios. Antes de fazer o pedido, certifique-se de que o governador tenha nomeado tais dirigentes e que
eles estejam cadastrados no Portal do Associado.

Plano de gastos - detalhes

Nº Distrito/Clube Tipo de
atividade

Descrição da atividade Local da
atividade

Valor
planejado
(USD)

Valor
utilizado
(USD)

1: Florianópolis Education:
General

Aquisição de material para a realização
de 4 oficinas de Grafitti para 80 alunos
como parte da campanha CRACK NEM
PENSAR na Escola Autonomia de
Florianópolis.

Brasil 1715 1715 

2:
Florianópolis-
Ingleses

Education:
General

Aquisição de material para a realização
de 4 Oficinas de Grafiti da Campanha
CRACK NEM PENSAR, a ser realizada
na Escola Estadual Básica Intendente
José Fernandes, em Florianópolis.

Brasil 1690 1690 

3:
Florianópolis-
Trindade

Community
Development:
General

Aquisição de uma máquina para a
confecção de fraldas descartáveis para
adultos e crianças atendidos pela entidade
'Ação Social de Barreiros', município de
São José.

Brasil 1715 1715 

4:
Itajaí-Porta
do Vale

Education:
General

Aquisição de móveis para a Associação
Pássaros da Luz, em Itajaí.
A entidade atende crianças e adolescentes
com seqüelas de paralisia cerebral

Brasil 1170 1170 

5: Orleans Education:
General

Aquição de equipamentos (freezer e
computador) para a Creche Santa Rita de
Cássia, Orleans, SC.

Brasil 1170 1170 

6:
São José-
Kobrasol

Health: Medical
Equipment

Apoiar a Associação Amigos do Hospital
Regional de São José com a aquisição de
equipamentos hospitalares: muletas (2
pares), andadores reguláveis (2), cadeira
de roda(2).

Brasil 1450 1450 

Total: 8910
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Signatários da conta

# Nome Sobrenome

Acordo de Subsídio Distrital
Este Acordo de Subsídio Distrital (“Acordo”) é estabelecido entre a Fundação Rotária do Rotary International ("Fundação”) e o Distrito. No que diz
respeito ao recebimento deste Subsídio Distrital da Fundação Rotária (“Subsídio”), o Distrito atesta que:

Recebeu e leu os Termos e Condições para Outorga de Subsídios Distritais e Globais da Fundação Rotária, que estão integrados a este1.
Acordo, e se compromete a cumprir o estipulado no documento.
Defenderá, indenizará e isentará o Rotary International (“RI”), a Fundação , seus diretores, curadores, administradores, membros de2.
comissões, funcionários, agentes, fundações associadas e representantes (coletivamente conhecidos como “RI/TRF”) de toda e qualquer ação
judicial, inclusive pedidos de sub-rogação, exigências, ações, perdas, danos, prejuízos, responsabilidades, despesas (inclusive honorários
advocatícios e outros custos judiciais), adjudicações e multas reivindicadas ou ressarcidas do RI/TRF e contra quaisquer obrigações e
imputações decorrentes de qualquer ato, conduta, omissão, negligência, falta ou atos ilícitos (ou quaisquer atos contrários a leis ou
regulamentos governamentais) resultantes direta ou indiretamente das atividades financiadas por este Subsídio.
A responsabilidade do RI/TRF é expressamente limitada ao pagamento do Subsídio. O RI e a Fundação não assumem qualquer3.
responsabilidade adicional relacionada a este Subsídio, inclusive relacionada a viajantes não financiados.
A Fundação reserva-se o direito de cancelar este Acordo sem aviso prévio na eventualidade de o Distrito não cumprir os termos aqui4.
estabelecidos e os Termos e Condições para Outorga de Subsídios Distritais e Globais. Ocorrido o cancelamento, a Fundação tem o direito de
ser ressarcida dos fundos não utilizados do Subsídio, inclusive ganhos de investimentos.
O não cumprimento com o estabelecido no Acordo devido a atos fortuitos, greves, guerras, incêndios, guerrilhas, conflitos civis, furacões,5.
terremotos ou outros desastres naturais, atentados públicos, meios de transporte insuficientes, irrompimento político, atos de terrorismo ou
quaisquer razões fora do controle das partes envolvidas não deverá ser considerado motivo de violação deste Acordo. Neste caso, o Acordo
será cancelado e o Distrito deverá devolver todos os fundos não utilizados dentro de 30 dias após o cancelamento.
TERMOS ADICIONAIS DO ACORDO PARA SUBSÍDIOS DISTRITAIS QUE ENVOLVAM VIAJANTES FINANCIADOS As seções
6 a 11 se aplicam às pessoas cujas viagens são financiadas por Subsídios Distritais ("viajantes financiados")
Os rotarianos integrantes da comissão de seleção foram transparentes em suas decisões e informaram a Fundação Rotária sobre qualquer6.
possível conflito de interesses resultante da associação de um dos membros da comissão com um candidato ou uma instituição participante.
Os viajantes financiados são qualificados para dar e/ou receber treinamento e foram endossados pelo distrito. Além disso, o distrito afirma7.
que a atividade/bolsa de estudos foi planejada com o aval da comunidade beneficiada.
A Fundação Rotária deverá ser informada caso um ou mais dos viajantes financiados não estiverem desincumbindo suas funções8.
adequadamente. A entidade reserva-se o direito de cancelar este Acordo e providenciar o imediato retorno dos viajantes financiados ao seu
país de origem.
Independente do previsto neste Acordo, na eventualidade dos serviços prestados pelos viajantes financiados encerrarem-se antes da data9.
estabelecida por motivos alheios a problemas graves de saúde ou questões de segurança sofridas pelos viajantes financiados, ou problemas
graves de saúde sofridos por seus familiares, a Fundação Rotária terá o direito de ser ressarcida de todos os fundos outorgados, inclusive
ganhos provindos de aplicações do subsídio, que não tenham sido utilizados, de acordo com os termos deste Acordo. Todo viajante financiado
que encerre sua participação antes do prazo determinado no pedido, por qualquer outro motivo que não problemas graves de saúde ou risco
de segurança, responsabilizar-se-á pelo seu próprio transporte de retorno. Além do acima disposto, qualquer viajante financiado que, por
opção própria, não viajar ou participar das atividades financiadas pelo subsídio deverá devolver o valor integral outorgado, inclusive ganhos
provenientes de aplicações, dentro de 30 dias após a notificação.
Exige-se que viajantes financiados adquiram apólice de seguro-viagem, com cobertura médica em casos de acidente e doença, transporte10.
médico de emergência e repatriação de restos mortais, respeitando os limites determinados nos termos e condições. O seguro deve ser válido
nos países de destino do viajante financiado, desde a data de partida até seu retorno. Quando solicitado, o viajante financiado deve mostrar
evidência da obtenção da apólice, e das coberturas exigidas, ao distrito e à Fundação.
O distrito reconhece e compreende que os viajantes financiados não são funcionários do RI/TRF e não têm o direito ou são elegíveis, de11.
forma alguma, a receber honorários, pensão empregatícia, plano de saúde (médico ou odontológico), direitos trabalhistas, seguro de vida,
seguro por invalidez, ou qualquer outro seguro ou benefício oferecido pela Fundação Rotária ou Rotary International. Este Acordo não
sugere a formação de relacionamentos de parceria ou empreendimento conjunto entre viajantes financiados, beneficiários, distrito, RI e/ou
Fundação Rotária.
Todas as questões relacionadas a este Acordo serão regidas apenas pelas leis do estado de Illinois, sem fazer referência aos seus princípios de12.
conflitos de legislações, incluindo, sem restrições, sua interpretação, elaboração, execução e vigência.
Qualquer ação judicial iniciada por uma das Partes contra a outra Parte, relacionada a este Acordo, deve ser tomada na Comarca de Cook13.
County, Estado de Illinois, EUA, ou Vara Federal da Circunscrição do Norte de Illinois, EUA. Ambas as Partes consentem à jurisdição
exclusiva destes foros e de seus respectivos tribunais, para o propósito de tais ações. Nada neste documento proíbe a Parte que obtiver um
julgamento em um dos tribunais designados, de compelir o julgamento em qualquer outro tribunal. No entanto, a Fundação também pode
abrir ação judicial contra o distrito em qualquer tribunal que exerça jurisdição sobre ele.
Este Acordo vincula e beneficia as partes nele dispostas e seus respectivos herdeiros, testamenteiros, administradores de espólio,14.
representantes legais e sucessores e cessionários autorizados.
Se qualquer dispositivo deste Acordo for determinado como sendo ilegal, inválido ou inexequível, os dispositivos remanescentes deste Acordo15.
permanecerão em pleno vigor e efeito.
O Distrito não poderá transferir qualquer direito determinado neste Acordo, exceto sob consentimento prévio por escrito da Fundação16.
Rotária. O Distrito não poderá delegar qualquer execução determinada neste Acordo, exceto sob consentimento prévio por escrito da
Fundação. Qualquer suposta transferência de direitos ou delegação de execução do Distrito sem o consentimento prévio, por escrito, da
Fundação Rotária será considerada nula.
A Fundação poderá transferir alguns ou todos os seus direitos relacionados neste Acordo a uma de suas fundações associadas, também17.
podendo delegar a uma delas qualquer atividade mencionada neste Acordo. Qualquer outra suposta designação dos direitos da Fundação
Rotária ou delegação de seus poderes sem o consentimento prévio do Distrito, por escrito, será considerada nula.

DG1125389

Distrito - 4651

- 2 -



O Distrito deverá obedecer a todas as sanções econômicas e comerciais, inclusive aquelas impostas pelo Escritório de Controle de Bens18.
Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e usar medidas básicas para assegurar que não apoie ou promova
violência, atividades terroristas ou treinamentos afins, e lavagem de dinheiro.
Este Acordo constitui o acordo final entre as Partes. Nenhuma emenda ou dispensa a qualquer dispositivo deste Acordo terá efeito, a menos19.
que esteja determinada por escrito e assinada pelo Distrito e a Fundação.

Atuais administradores do distrito

Função Nome Status da autorização Data da autorização

Relatórios

Fundos a ser devolvidos  

Certified By:  

Certified Date: 13/03/2012 
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