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QUALIFICAÇÃO DE CLUBES PARA RECEBER SUBSÍDIOS 
DO ROTARY  
Perguntas mais frequentes 

Todo ano, nós servimos comunidades ao redor do mundo através de projetos cuidadosamente planejados e 

sustentáveis. Os fundos de subsídios nos ajudam a apoiar esses projetos, e são controlados através da qualificação 

do clube. Veja a seguir as respostas às perguntas mais frequentes sobre este assunto. 

P:  Por que meu clube deve estar qualificado para solicitar subsídios da Fundação Rotária? 

R: A qualificação é o processo pelo qual seu clube garante possuir os controles financeiros e de gestão 

responsável necessários para administrar os fundos de subsídios. Os clubes que desejam ser 

patrocinadores principais de um Subsídios Global deverão estar qualificados. Além disso, os distritos 

também podem exigir que seus clubes estejam qualificados para receber fundos de Subsídios Distritais.     

 

P: Como meu clube pode se tornar qualificado?   

R: Para se qualificar, seu clube deve assinar o Memorando de Entendimento (MDE) e enviar pelo menos um 

representante ao Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios organizado pelo distrito. Para 

manter sua qualificação, clubes devem cumprir este requisito todo ano. 

 Faça download do Memorando de Entendimento para clubes, do Guia para líderes do Seminário sobre 

Gerenciamento de Subsídios, do Manual sobre Gerenciamento de Subsídios, e de documentos 

relacionados em www.rotary.org/pt/grants. 

 

P: Quem é o responsável por assinar o Memorando de Entendimento para clubes? 

R: O presidente e o presidente eleito serão os encarregados de assinar o MDE a cada ano rotário. Por 

exemplo, o MDE para 2013-14 deve ser assinado pelo presidente de 2013-14 e pelo presidente de 2014-15.  

 

P: Quando o Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios deve ser realizado? 

R: A Fundação recomenda que ele ocorra paralelamente ao Seminário de Treinamento para Presidentes 

Eleitos (PETS), Assembleia ou Conferência Distrital, contudo, o distrito pode realizá-lo em qualquer 

época.  Para garantir que os distritos entendam claramente os requisitos de qualificação, eles devem estar 

qualificados antes de realizarem os seminários para seus clubes.  É interessante que vários seminários 

sejam oferecidos sequencialmente, por exemplo, junto com o PETS, a Assembleia Distrital e no restante 

do ano. 
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P: O Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios pode ser realizado via webinar ou 

por meio de outro formato virtual? 

R: Antigamente, este Seminário exigia a presença física de seus participantes, porém, os instrutores têm 

agora a opção de realizá-lo via webinar. As instruções sobre como isso pode ser feito estão no Guia para 

líderes do Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios em www.rotary.org/pt/grants. 

Para mais informações sobre como organizar e realizar um webinar, visite nossa Central de Aprendizagem 

em www.rotary.org/pt/myrotary, e faça o curso sobre como organizar um webinar.   

 

P: Meu clube pode participar de treinamentos em outros distritos? 

R: Com a permissão do distrito, os clubes poderão participar de outro treinamento em outro distrito ou em 

evento de treinamento multidistrital. 

• Tais decisões devem ser tomadas pelo distrito. 

• Distritos que permitem que seus clubes participem de treinamentos em outros distritos ou 

eventos multidistritais devem certificar-se de que cada clube receba treinamento sobre os 

requisitos de qualificação específicos ao distrito.  

• Cada distrito é responsável por seus clubes, independente de onde ocorre o treinamento. 

 

P: Quem deve participar do Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios? 

R: Pelo menos um representante de cada clube que deseja ser qualificado. Recomenda-se que o 

representante seja o presidente eleito, um dirigente do clube ou um rotariano envolvido com 

gerenciamento de subsídios.   

• O distrito define os outros participantes que devem ir. 

• Se possível, todos os associados interessados em trabalhar com subsídios do Rotary devem 

comparecer ao seminário. 

 

P: Meu distrito pode adicionar requisitos de qualificação àqueles determinados pela 

Fundação? 

R: Os distritos podem incluir requisitos adicionais para a qualificação dos clubes aos requisitos do Rotary. Os 

requisitos adicionais deverão ser incluídos em anexo ao Memorando de Entendimento para clubes. 

 

P: Que tipos de requisitos extras meu distrito pode estabelecer? 

R: Ao estabelecer sua lista de requisitos, seu distrito pode levar em consideração leis locais ou circunstâncias 

específicas (por exemplo, padrões de gestão responsável). 

• A qualificação deve ser alcançada por todos os clubes que desejem desenvolver projetos de 

Subsídios Globais, portanto, seu distrito não pode criar exigências sem sentido.  

• Os requisitos devem ser os mesmos para todos os clubes do distrito. 

• A qualificação do distrito pode vir a ser cancelada se ele criar requisitos que excluam alguns 

clubes do processo. 
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P: Como meu distrito deve tratar pedidos de clubes não qualificados que desejam receber 

Subsídios Distritais? 

R: É decisão do seu distrito outorgar ou não subsídios a clubes não qualificados. O distrito é o responsável 

corporativo pela distribuição dos fundos disponíveis. Os clubes não qualificados que não seguirem as 

normas estabelecidas pela Fundação, inclusive os termos e condições para concessão de Subsídios 

Distritais, poderão perder seu status de qualificado. 

 

P: Quem é responsável por decidir se um clube é qualificado? 

R: O governador, governador eleito, presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária e da Comissão de 

Gerenciamento de Fundos são os responsáveis pela supervisão da qualificação dos clubes. O presidente da 

Comissão Distrital da Fundação Rotária confirma se o clube está qualificado e mantém contato com a 

Fundação. 

Seu distrito deve manter um registro com os Memorandos de Entendimento e uma lista dos participantes 

dos treinamentos. Não é necessário o envio destes documentos à Fundação. 
 


