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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE CLUBE – FOLHA-
TAREFA 
Guia para implementação dos requisitos de qualificação 

Graças aos nossos subsídios, nós servimos a diferentes comunidades ao redor do mundo através de projetos 

cuidadosamente planejados e sustentáveis. Use esta folha-tarefa para criar um plano de qualificação para o seu 

clube e siga o Memorando de Entendimento de qualificação de clube oficial, para que você possa participar de 

Subsídios do Rotary.  

Trecho do MDE Explicação 

Qualificação de clube 
Para participar de nosso subsídios, é necessário 
que seu clube concorde em implementar os 
requisitos financeiros e de gestão responsável 
constantes deste Memorando de Entendimento 
(MDE), e enviar anualmente pelo menos um 
associado do clube ao Seminário Distrital sobre 
Gerenciamento de Subsídios da Fundação Rotária. 
Além disso, o distrito poderá acrescentar 
requisitos de qualificação e/ou exigir que seus 
clubes também se qualifiquem para poderem 
participar dos Subsídios Distritais da Fundação 
Rotária. Cumpridos os requisitos, o clube estará 
qualificado a participar do programa de subsídios 
da Fundação. 
 
A. Satisfeitos os requisitos de qualificação, o 

clube estará qualificado pelo período de um 
ano rotário. 

B.   Para manter a condição de qualificado, seu 
clube precisa cumprir os dispositivos deste 
MDE, qualquer requisito adicional estipulado 
pelo distrito, e todas as normas da Fundação 
Rotária. 

C.   O clube tem inteira responsabilidade sobre os 
fundos de subsídio que receber, independente 
de quem os controlam. 

D. A qualificação poderá ser suspensa ou 
revogada caso haja malversação ou gestão 
irresponsável de fundos envolvendo atos de 
fraude; falsificação de documentos, relatórios 
ou associação ao clube; negligência; riscos à 
saúde, bem-estar ou segurança dos 
beneficiários; contribuições inelegíveis; 
utilização de fundos visando benefícios 
pessoais; conflito de interesses não revelados; 
monopolização de fundos de subsídio por 
pessoas; superfaturação; aceitação de 

 
Qualificação é processo estabelecido pelo seu clube  
para atender às normas da Fundação, evitar o uso 
indevido de fundos do subsídio e assegurar que os 
associados recebam o treinamento e os recursos 
apropriados. Estas medidas ajudam a garantir a 
existência de controles fiduciários e permite que o clube 
mantenha seu status de qualificado. 
 
O clube que não atender a este requisito corre o risco de 
perder o direito de participar do nosso programa de 
subsídios. 
 
 
Como o clube vai se certificar de que atende aos 
requisitos do MDE? 
 
 
Como você comunicará as responsabilidades 
pela administração de Subsídios Globais a 
todos os associados do clube? 
 
 
 

 

Anotações 

PORTUGUÊS (PT) 
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pagamento dos beneficiários; atividades 
ilegais; uso de fundos para propósitos 
inelegíveis, entre outros.  

E. O clube deve cooperar com qualquer auditoria 
financeira, operacional ou do subsídio. 

 
 

Responsabilidades dos dirigentes de clube 
Os dirigentes são os principais responsáveis pela 
qualificação do clube e implementação apropriada 
dos subsídios da Fundação Rotária. 
 
Suas responsabilidades incluem: 
A. Indicar um associado do clube para 

implementar, administrar e manter a 
qualificação do clube. 

B. Garantir o cumprimento de medidas de gestão 
responsável e gerenciamento dos subsídios da 
Fundação Rotária. 

C. Assegurar que todos os envolvidos ajam de 
forma a evitar suspeita ou real conflito de 
interesses.  

 

 

 
Dentre as responsabilidades dos dirigentes de clube 
estão a implementação de normas e procedimentos 
para qualificação e gestão de subsídios. Os dirigentes 
devem indicar pelo menos um associado do clube para 
gerenciar a implementação do MDE de clube. 
 
Os dirigentes de clube também são responsáveis por 
limitar e revelar qualquer possível conflito de 
interesses. Um conflito de interesses não revelado 
prejudica a transparência financeira, deixando a 
Fundação e os rotarianos vulneráveis ao uso 
inapropriado de fundos. 
 
 
Quem ficará encarregado de supervisionar o 
processo de qualificação no clube? 
 
 
 
 
 
Qual o plano de sucessão de seu clube para 
garantir continuidade caso outra pessoa passe 
a desempenhar esta função? 
 
 
 
 
 
Quando um projeto for planejado, quem ficará 
encarregado de assegurar que não haja 
nenhum conflito de interesses? 
 
 
 
 
 

Anotações 

 

 

 

Plano de gerenciamento financeiro 
O clube deve instituir um plano de gerenciamento 
financeiro com os seguintes procedimentos: 
  

A. Manter um sistema contábil que inclua o 
registro de todas as entradas e saídas de 

 
A criação e implementação de um plano financeiro é 
essencial para que haja supervisão apropriada, além de 
boa gestão e administração dos fundos.  
 
Tal plano deve incluir procedimentos detalhados e 
específicos que sejam reavaliados frequentemente. 
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fundos do subsídio. 
B. Proporcionar entrega de fundos, conforme 

apropriado. 
C. Manter separadas as responsabilidades 

pela administração dos fundos. 
D. Estabelecer sistema de inventário para 

equipamentos e itens adquiridos com 
fundos do subsídio, e manter registro dos 
itens comprados, produzidos e/ou 
distribuídos por meio da atividade.  

E. Garantir que todas as atividades do 
projeto, inclusive conversão de moeda, 
obedeçam às leis locais. 

 
 

 
Quem elaborará e supervisionará o plano de 
gerenciamento financeiro?  
 
 
 
Como o plano será monitorado regularmente?  
 
 
 
Como o clube irá dividir as responsabilidades 
de aprovar e pagar despesas relacionadas ao 
projeto? 

 

 

 

Anotações 

 

 

 

Requisitos para conta bancária 
O clube deve manter uma conta bancária exclusiva 
para a entrada e saída dos fundos do subsídio da 
Fundação Rotária. 
 
A. A conta: 

1. Deve exigir a assinatura de pelo menos dois 
rotarianos (signatários oficiais) para saque 
de fundos.  

2. Se gerar fundos, estes devem ser baixos. 
B. Em caso de conta corrente que gere juros, todo 

juro ganho deve ser documentado e usado para 
custear atividades elegíveis e aprovadas para o 
projeto de subsídio, ou então remetido à 
Fundação. 

C. O clube deve abrir uma conta corrente 
separada para cada subsídio que receber, 
dando a cada uma um nome específico que 
identifique claramente o projeto de subsídio a 
que se refere.  

D. Os fundos do subsídio não podem ser 
investidos nem depositados em contas de 
investimento, como CDBs, ações, bonds, 
fundos de investimento, entre outras  

E. O clube deve guardar extratos bancários 
documentando a entrada e saída dos fundos do 
subsídio da Fundação Rotária. 

F. O clube deve manter por escrito um plano para 
transferência de direito de gerenciamento da 
conta, caso haja mudança dos rotarianos que 
servem como signatários. 

 

 

 
Para receber fundos da Fundação Rotária, seu clube 
deve manter uma conta bancária que renda juros 
baixos ou nenhum juro, e sobre a qual apenas ele tenha 
controle. Cada Subsídio Global em aberto deve ter sua 
própria conta, a qual deve ser usada somente para 
entrada e saída de fundos do subsídio. Ao abrir uma 
conta separada, o clube pode administrar e manter 
registros dos fundos recebidos com mais eficácia.   
 
Além disso, seu clube deve ter um plano de sucessão 
para os signatários da conta, a fim de assegurar uma 
boa transição de informações e documentos quando 
novas pessoas passarem a desempenhar essa função. 
 

 
Quem será o responsável por gerenciar as 
contas bancárias usadas para fundos de 
subsídios?  
 
 
 
O seu distrito exige que os clubes tenham uma 
conta bancária separada para projetos 
financiados por Subsídios Distritais? 
 
 
 
Como o conselho diretor do clube e todos os 
associados ficarão sabendo do status de tais 
contas? 
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Relatório sobre o uso dos fundos dos subsídios 
Seu clube deve cumprir todos os requisitos da 
Fundação Rotária referentes à entrega de relatórios. 
Os relatórios são essenciais para garantir a gestão 
responsável do subsídio, pois informam a Fundação 
sobre o progresso do projeto e explicam como os 
fundos do subsídio estão sendo utilizados. 

 
O clube deve cumprir todos os requisitos da Fundação 
Rotária com relação a relatórios de Subsídios Globais, 
devendo enviar relatórios intermediários a cada 12 
meses a contar do pagamento do subsídio (até que o 
relatório final seja aceito), e relatórios finais dentro de 
dois meses da conclusão do projeto.    
 
Além disso, seu clube deve atender aos requisitos do 
distrito para envio de relatórios referentes a Subsídios 
Distritais.  
 
Se não cumprir com o envio de relatórios dos subsídios, 
o clube pode perder o direito de participar de nossos 
subsídios. 
 
 
Quem será responsável por relatar as 
atividades de subsídios aos associados do clube, 
ao distrito e à Fundação Rotária? 
 
 
 
 
 
 
Como este relatório será integrado ao relatório 
mensal que o tesoureiro entrega ao conselho 
diretor do clube? 
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Arquivamento da documentação 
O clube deve criar e manter um sistema para 
guardar documentos importantes relacionados à 
sua qualificação e aos subsídios recebidos da 
Fundação. O arquivamento destes documentos 
garante a transparência no gerenciamento de 
subsídios e ajuda nas auditorias financeiras ou 
avaliações.  
 
A. Os seguintes documentos devem ser guardados 

(se precisar, inclua mais documentos a esta 
lista): 
1. Informações bancárias, incluindo cópias de 

extratos anteriores. 
2. Documentos relacionados à qualificação do 

clube, incluindo cópia do MDE assinado. 
3. Documentação de planos e normas, 

incluindo: 

a. Plano de gerenciamento financeiro 

b. Procedimento para arquivamento de 
documentação 

c. Plano para transferência de direito de 
gerenciamento de conta corrente e 
responsabilidade pelo arquivamento de 
informações e documentação 

4. Informações relacionadas a todos os 
subsídios recebidos, inclusive recibos e 
faturas para todas as compras. 

B. Os documentos devem ser guardados em local 
de fácil acesso e estar disponíveis aos 
associados do clube e ao distrito.  

C. Os documentos devem ser guardados por pelo 
menos cinco anos, ou por período maior, se 
exigido pelas leis locais. 

 
 

 
O clube deve estabelecer um sistema de arquivamento 
para documentos relativos à qualificação e aos 
subsídios. O sistema pode ser uma combinação de 
arquivos impressos e eletrônicos, conforme for melhor 
para o clube. Dentre os documentos que devem ser 
mantidos estão extratos bancários, recibos, 
comprovantes de pagamento, materiais de qualificação 
do clube e documentos sobre procedimentos referentes 
ao MDE. 
 
Manter os documentos ajuda o clube a obedecer às leis 
locais, assegurar a transparência administrativa e 
melhor se preparar para relatórios, auditorias e 
análises financeiras. O arquivamento de documentos 
contribui para que o clube possa atender a pedidos e 
responder a perguntas da Fundação, do distrito ou dos 
rotarianos de forma mais rápida. 
 
 
Onde o clube guardará os documentos 
relacionados à qualificação e atividades 
financiadas por subsídios? 
 
 
 
 
 
Você usará o atual sistema de arquivamento do 
clube ou criará outro? 
 
 
 
 
Quem ficará responsável por este processo? 
 
 
 
 
 
Como você irá garantir que o clube tenha um 
inventário dos bens comprados com o subsídio? 
 
 
 
 
 
De acordo com as leis locais, por quanto tempo 
os documentos devem ser arquivados? 
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Denúncia de malversação de fundos 

O clube deve informar ao distrito qualquer 
malversação, ou potencial de malversação, e 
irregularidade no uso de fundos de subsídio, para que 
fique claro a todos que práticas do gênero não serão 
toleradas. 

 
Como muito esforço, tempo e dedicação são colocados 
na arrecadação de fundos, todos os rotarianos são 
responsáveis por assegurar que as verbas da Fundação 
sejam usadas de forma correta. O relato imediato de 
problemas e irregularidades aumenta a probabilidade 
de uma solução rápida (o que permite à comunidade 
continuar se beneficiando do projeto) e diminui as 
chances de o clube ter que devolver os fundos. É exigido 
que seu clube reporte o mau uso ou má-administração 
dos fundos do subsídio ao distrito. 
 

 
Como você pode assegurar que todos os 
associados do seu clube entendam a 
responsabilidade de relatar suspeitas de mau 
uso ou má-administração de fundos? 
 
 
 
 
 
 
Para onde os relatórios devem se enviados?  
 
 
 
 

Anotações 

 

 
 

 
Autorização e acordo  

 

 
O MDE de clube é um acordo entre o clube e o distrito. 
Ao assinar este documento, o presidente e vice-
presidente do clube dão sua autorização por um ano; o 
clube estabelece um acordo com a Fundação Rotária 
para obedecer a todas as normas do RI e da Fundação. 
 

 
Como você irá assegurar que todos os 
associados de seu clube entendam sua 
responsabilidade, conforme explicado neste 
acordo? 
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