
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:
Tubarão-
Cidade Azul

Desenvolvimento
comunitário:
reforma

O objetivo do projeto é proporcionar a
pessoas com deficiência, matriculada na
Associação Vida e Arte maior conforto,
tranquilidade e segurança no momento
da troca de fraldas ou roupas. Portanto, o
propósito deste projeto é reestruturar
uma repartição da entidade para adequa-
la a um fraldário. Que consiste em
reformar o forro, instalar divisórias
internas, é necessário uma maca com
regulagem de altura e pia com água
quente.

Brasil 730 730 

2:
Itajaí-Porta
do Vale

Desenvolvimento
comunitário:
reforma

O projeto tem o objetivo de adquirir
móveis e utensílios para o centro
obstétrico e para o alojamento conjunto
do Hospital e Maternidade Marieta
Konder Bornhausen, em Itajaí (SC),
visando proporcionar às gestantes um
atendimento mais qualificado e
humanizado, aprimorando o processo de
acolhimento. Com
os recursos do Subsídio Distrital, serão
adquiridas uma banqueta para parto de
cócoras – utilizada como método para o
parto natural humanizado – e quinze
mesas para refeição a serem utilizadas
pelas gestantes e parturientes nos leitos
de observação e internação do hospital.

Brasil 846 846 

3:
Laguna-
República
Juliana

Community
development:
general

O Rotary Club de Laguna - República
Juliana realizará através dos recursos
financeiros do Fundo Distrital de
Utilização Controlada (FDUC) a doação
de uma cadeira de rodas especial e três
cadeiras de rodas simples para a Apae
(Associação de Pais e amigos dos

Brasil 770 770 
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excepcionais) da cidade de Laguna.

4:
Santo Amaro
da Imperatriz

Community
development:
general

O Projeto desenvolvido pelo Rotary Club
de Santo Amaro da Imperatriz visa
atender a Escola de Música da Sociedade
Musical e Cultural Santo Amaro, que é
uma associação sem fins lucrativos que
tem como objetivo o ensino e a difusão
da arte musical e atende, atualmente,
cento e dez crianças, na formação
educacional, social, cultural, profissional
e intelectual através do ensino musical,
com a aquisição de três instrumentos
musicais, sendo uma clarineta, um
trompete e uma flauta transversal. Este
Clube participa do trabalho desenvolvido
na Escola de Música e na Banda
apoiando as aulas com dois rotarianos
que desenvolvem as atividades de
músicos e maestros na mesma. O apoio
do Rotary é essencial, pois propicia um
futuro melhor e um mundo mais justo aos
jovens.

Brasil 700 700 

5: Florianópolis
Community
development:
general

"O Projeto do RC Florianópolis objetiva
o fornecimento de 02 (dois) aparelhos de
Ar Condicionado Split 12.000 BTUs para
instalação nas salas de aula da Assistência
Social São Luiz - ASSL, localizada na
Rua Rui Barbosa, 01 - Agronômica, em
Florianópolis. ASSL é uma entidade de
assistência social, sem fins lucrativos,
fundada em 1950 que desenvolve projetos
junto às comunidades de baixa renda que
circundam os morros da Agronômica em
Florianópolis, como: Morro do Horácio,
Morro do 25, Santa Vitória, Santa Rosa,
Morro do Céu e Morro Santa Cruz.
Dentre esses projetos, priorizamos o
projeto Esperança que atende 120
crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, no
contra turno escolar, com atividades de
apoio pedagógico, alfabetização,
educação física e capoeira."

Brasil 730 730 

6:
Florianópolis-
Trindade

Desenvolvimento
comunitário:
reforma

O projeto visa atender uma das inúmeras
deficiências estruturais da Associação dos
moradores do Morro do Céu
AMORCEU. que é a revitalização da
fachada interna, ainda sem forro, dando
um maior conforto aos seus usuários. O
projeto surge para suprir uma deficiência
na sede da associação, que apesar do
tempo de existência ainda possui
dificuldades para custear a manutenção
de sua estrutura e atividades. Grande
parte dos recursos obtidos por ela é Brasil 700 700 
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através de doações. Logo, foi identificada
uma oportunidade de auxiliar a
associação, revitalizando a parte interna
do prédio, melhorando assim, seu
patrimônio e criando uma identificação
maior da mesma com a comunidade.
Além de ser uma grande oportunidade de
divulgarmos o Rotary e Rotaract na
comunidade e consequentemente em
Florianópolis.

7: Tubarão
Community
development:
general

O projeto visa fornecer uniformes a 62
crianças assistidas pela Combemtu —
entidade filantrópica que provê educação
complementar para crianças de famílias
de baixa renda em Tubarão — para a
prática de capoeira, onde as crianças
poderão treinar e competir com
vestimentas apropriadas. Atualmente, as
crianças utilizam suas próprias roupas (de
uso comum) para treinos e
apresentações.

Brasil 730 730 

8:
Capivarí de
Baixo

Community
development:
general

O Grupo de Escoteiros Carijós foi
fundado em 1957 em Capivari de Baixo,
com o objetivo de aprimorar a educação
de crianças e jovens. Atualmente,
reunem-se em sua sede todos os sábados,
para desenvolverem suas atividades
diárias.
A parceria com o Rotary Club de
Capivari de Baixo acontece desde a
fundação do Club em 1993, onde os
escoteiros auxiliam nos eventos
realizados.
O Grupo de Escoteiros Carijós passa por
dificuldades para manterem suas
atividades, principalmente, no que tange
ao uso correto dos uniformes, que se
apresentam usados, desbotados e, muitos,
sem condições de uso. Este projeto visa a
aquisição de uniformes para uso dos
escoteiros, bem como, fortalecer as ações
do grupo através da imagem institucional,
da disciplina e da história já construída
pela entidade, na sociedade.

Brasil 700 700 

9:
Florianópolis-
Leste

Community
development:
general

O projeto do RC de Florianópolis Leste
consiste no fornecimento de recursos
para a aquisição de um aparelho de TV e
Home Theater
para beneficiar a CVV - Centro de
Valorização da Vida, instituição mantida
e administrada pela AMA - Associação
Mantenedora de Apoio, estabelecida
nesta cidade de Florianópolis, que busca
contato com pessoas em qualquer

Brasil 730 730 
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momento defícil, é uma entidade que
congrega instituições de apoio emocional
e prevenção do suicídio em todo o
mundo.

10:
Florianópolis-
Estreito

Community
development:
general

O Projeto Forças no Esporte faz parte do
Programa Segundo Tempo, criado em
2003, onde a MB, o EB e a FAB ajudam
a melhorar a qualidade de vida de
crianças e jovens com vulnerabilidade
social. O programa promove a inclusão
social por meio da prática de esportes e é
uma parceria entre os Ministérios da
Defesa e do Esporte. Atualmente, a
estrutura física da Escola de Aprendizes
Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)
permite apoiar o Projeto com a prática de
esportes e oficinas, onde são ministrados
os conhecimentos acerca das regras
esportivas, benefícios dos esportes,
disciplina, organização, respeito,
segurança e noções de civismo. No
momento, 140 crianças são atendidas e a
previsão para 2015 são 200 crianças. A
parte social e pedagógica do projeto vem
sendo desenvolvida por intermédio da
Divisão de Educação Física e Esportes da
EAMSC, juntamente com as entidades
parceiras: Figueirense Futebol Clube,
Associação Gandolfi de Karatê e
Federação Catarinense de Muay Thai. Os
resultados esperados com a execução
desse Programa estão voltados a
despertar nas crianças e adolescentes o
interesse pela atividade esportiva, o
resgate de valores familiares, sociais e
cívicos, a melhoria da disciplina, a
melhoria do rendimento escolar, o
resgate da cidadania e a melhoria da
qualidade de vida, propiciando-lhes
oportunidades para que possam galgar
um futuro mais digno e promissor.

Brasil 700 700 

11: Palhoça
Community
development:
general

O objetivo do projeto “Maior Conforto”
é atender pacientes necessitando fraldas
geriátricas. Considerando a parceria já
existente entre as entidades Grupo de
Cursilhistas, Ação Social da Igreja São
Francisco de Assis, Casa
da Amizade e Rotary Club de Palhoça e
considerando a utilização de um
equipamento instalado nas dependências
da Igreja São Francisco de Assis, temos o
objetivo de adquirir matéria prima para a
confecção de um quantitativo de 3.000
fraldas ou mais /mês, visto demanda
crescente. Importante salientar

Brasil 770 770 
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que o familiar do paciente, ao engajar-se
na confecção, incentivamos o
voluntariado como representantes do
terceiro setor e que os rotarianos
envolvem-se na logística de orçamento e
compra, auxiliam na confecção e
distribuição das fraldas junto a
comunidade.

12: Orleans
Community
development:
general

O educandário SANTO ANTONIO
(creche Santa Rita de Cássia) é uma
instituição sem fins lucrativos, que tem
por objetivo receber, amparar e educar
crianças de 2 a 10 anos, filhos de mães de
baixa renda, que por advento do trabalho,
não tem com que deixar seus filhos
durante o horário comercial. AS crianças
são atendidas em período integral, das
8.00 as 17.00 h quando é servido uma
última refeição antes das mães virem
buscar seus filhos para levá-los para casa.
Após uma visita as dependências da
creche, os companheiros do Rotary Club
de Orleans constataram a necessidade de
um computador e uma impressora para a
secretaria da creche e uma geladeira para
acondicionar alimentos preparados na
cozinha. Este ítens serão adquiridos pelo
projeto submetido.

Brasil 700 700 

13:
Criciúma-
Oeste

Community
development:
general

O presente projeto tem por objetivo a
aquisição de caminhas para o
atendimento de crianças de 3 (três) meses
a 5 (cinco) anos que são acolhidas no
Centro Maternal Santo Antônio, do
Bairro da Juventude dos padres
Rogacionistas.
O atendimento é prestado a 200 crianças
no Centro de Educação Infantil das
06h30min às 18h30min, das 2ªs às 6ªs
feiras e precisam de cuidados essenciais
para o seu desenvolvimento, com
atividades pedagógicas e alimentação e
certamente, a qualidade do sono é
importante.
A Instituição, ainda carece de adequação
de material, pois oferece colchões e
colchonetes para o descanso das crianças,
este material e com a aquisição das
caminhas, será oferecido maior conforto,
segurança, qualidade no sono que reflete
na saúde, bem estar, razão da
necessidade, importância e relevância do
projeto apresentado.

Brasil 846 846 

O propósito do projeto é a reforma dos
banheiros da instituição SEOVE-
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14: 4651
Desenvolvimento
comunitário:
reforma

Sociedade Espírita Obreiros Vida Eterna.
A SEOVE é uma entidade filantrópica de
amparo à velhice e de trabalhos com a
comunidade, fundada em 10 de fevereiro
de 1972.
O primeiro trabalho do nosso club
começou na Seove em maio de 2000,
quando a Presidente Regina de Abreu,
através do Governador Everton Jorge da
Luz, vieram nos pedir ajuda para a
reforma do Asilo que abrigava 25 vovós
carentes. Fizemos algumas parcerias e
alguns eventos, e começamos a reforma
em agosto e a obra ficou pronta e
dezembro e as vovós já puderam passar o
Natal de casa nova.

Brasil 730 730 

Total: 10382 10382

Conta bancária

País Brazil [BRA] .

Moeda do pagamento BRL .

Método de pagamento EFT .

Pago a District .

Tipo de conta Checking .

Titular da conta Associacao dos Rot Clubs do D4651 Subsidios distritais .

Nº da conta 338311 .

Nome do banco Banco do Brasil .

Endereço 1 Rua Presidente Coutinho n 603 Bairro Centro .

Cidade Florianopolis .

Código postal 88015231 .

Código fiscal 10906177000105 .

Estado Santa Catarina .

Nº da agência 1808-2 .
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Signatários da conta

# Nome Sobrenome

1 Silvio Rosa

2 Carlos Fernandes de Alcântara

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
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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.
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

District Rotary Foundation Chair (DRFC) Luciano da Silva Approved 19/02/2015 

District Governor (DG) Silvio Rosa Approved 19/02/2015 

District Grants Subcommittee Chair Francisco Haas Approved 20/02/2015 

Relatórios

Fundos a ser devolvidos  

Certified By: Luciano da Silva 

Certified Date: 28/10/2015 

DG1520541

Distrito - 4651

- 8 -


