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SUBSÍDIO DISTRITAL DG 21100159 

Critérios para o recebimento de  

Subsídio Distrital 2020-21 

 

A Fundação Rotária do Rotary International aprovou o montante de US$ 

58.490,00 para uso em projetos distritais do Distrito 4470, durante o ano 

rotário 2020-21. Para se habilitarem a um auxílio deste recurso, os clubes 

ficam sujeitos aos critérios estabelecidos pelo Governador 2020-21, 

Governador Eleito Edilson Bigatão, em comum acordo com o Presidente da 

Comissão Distrital da Fundação Rotária e o Presidente da Subcomissão de 

Subsídios Distritais que são:  

 

1) O auxílio estará limitado ao montante de US$ 1.949,66 (hum mil, 

novecentos e quarenta e nove dólares e sessenta e seis centavos) por 

clube qualificado, distribuídos em 28 Rotary Clubs e 2 Rotaract Clubs 

e de acordo com os critérios abaixo: 

a) Que o projeto seja no valor mínimo total de US$ 3.899,33 (três 

mil, oitocentos e noventa nove dólares e trinta e três centavos) 

e que o clube patrocinador, que recebe o SD de US$ 1.949,66 

(hum mil, novecentos e quarenta e nove dólares e sessenta 

e seis centavos) da FR, estabeleça no mínimo 2 (duas) 

parcerias com outras instituições, entidades, pessoas físicas ou 

jurídicas, visando completar o valor do projeto.  

b) Caso haja união de dois ou mais clubes no mesmo projeto, 

esses não serão considerados parceiros, os mesmos poderão 

ser participantes com recursos próprios, não se dispensando a 

participação mínima dos dois parceiros, pessoa física ou 

jurídica por clube envolvido, cuja contribuição deverá totalizar 

no mínimo de US$ 1.949,66 (hum mil, novecentos e quarenta 

e nove dólares e sessenta e seis centavos) por clube 

parceiro. 

c) Os clubes de Rotary poderão configurar como um dos parceiros 

no projeto para complementar o valor mínimo de US$ 1.949,66 

(hum mil, novecentos e quarenta e nove dólares e sessenta 

e seis centavos). Desde que, participem destes mínimos dois 

parceiros da comunidade. 
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• Poderão configurar como parceiros o Rotary Club 

responsável pelo projeto ou Rotary Club de outro 

Distrito. 

d) Os projetos deverão ser acompanhados de carta assinada 

pelos parceiros, atestando essas parcerias e garantindo o 

pagamento dos valores combinados. (Inclusive do clube 

caso este configure como um dos parceiros) 

e) Que não esteja em débito com o Rotary International, 

Associação de Rotary Clubs do Distrito 4470 de Rotary 

International – ARCD - 4470 RI e nem com a Revista Rotary 

Brasil, em 30 de junho de 2020. 

f) Que tenha realizado contribuição para a FR de no mínimo US$ 

1.000,00 (mil dólares) no ano rotário 2017-18, ou tenha 

conquistado 2 (duas) Empresas Cidadãs no ano rotário 2019 -

20. (a conquista da empresa e confirmação de pagamento 

inicial deverá ocorrer obrigatoriamente até 30 de junho 2020), 

g)Os Rotary Clubs constituídos nos últimos três anos rotários, 

deverão comprovar a conquista de no mínimo 1 (uma) empresa 

cidadã até o ano rotário 2019-20, bem como seguir os critérios 

de participação de um representante na sala da Fundação 

Rotaria em uma das assembleias distritais a serem realizadas 

em Araçatuba dia 05/04/2020, bem como em Dourados-MS em 

26/04/2020, além disto, não estarem em debito com o percapita 

do Rotary International, com a Associação de Rotary Clubs do 

Distrito 4470 de Rotary International – ARCD - 4470 RI e nem 

com a Revista Rotary Brasil, em 30 de junho de 2020 e com a 

Revista Rotary Brasil.  

* a conquista da empresa e confirmação de pagamento inicial 

deverá ocorrer obrigatoriamente até 30 de junho 2020).  

h) O clube deverá ter CNPJ regular e conta corrente bancária, 

dados estes que deverão ser informados no envio do projeto. 

Caso haja participação de mais de um clube no projeto, indicar 

um deste para receber o total do subsidio da Fundação Rotária. 

(A critério da Comissão Distrital de Fundação Rotária em 

conjunto com o governador, em caráter excepcional caso o 

clube não tenha conta corrente regular, deverá providenciar a 

abertura de uma conta corrente conjunta em nome do 
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PRESIDENTE e TESOUREIRO única e exclusivamente para 

recebimento e execução dos recursos dos projetos de 

subsídios distrital); 

 

2) Do montante estabelecido para o Subsidio Distrital 2020-21, será 

rateado da seguinte forma: 

1. 28 projetos para Rotary Clubs 

2.   2 projetos para Rotaract Clubs 

 

3) As regras para contemplação do Subsídio Distrital para o clube de 

Rotaract serão: 

a) O parceiro ou patrocinador do Rotaract, sempre constituído 

por um Rotary Club, deverá atender as normas 

estabelecidas, não sendo possível um Rotaract apresentar 

quaisquer projetos sem este pré-requisito. 

b) Os projetos deverão ser acompanhados de carta assinada 

pelos parceiros, atestando essas parcerias e garantindo o 

pagamento dos valores combinados. 

c) O Rotaract Club deve trabalhar com algum Rotary Club, 
seu clube patrocinador ou outro do distrito, e o Rotary Club 
que fará o pedido sendo o responsável perante a Fundação 
Rotária e o Distrito 4470, pelo projeto. 

d) O Rotary Club que apresenta o projeto com Rotaract 

deverá obedecer a todos os critérios acima citados para 

fazer jus a patrocinar o pedido de subsidio. 

 

4) Os clubes satélites poderão submeter pedidos de projetos com aval e 

patrocínio do CLUBE PADRINHO, devendo obrigatoriamente seguir as 

mesmas regras para qualificação. Neste caso será permitido ao clube 

padrinho a apresentação de dois projetos para avaliação, deixando 

expresso que um deste é do Clube Satélite. 

 

a) O Clube Padrinho e patrocinador do clube satélite, deverá 

atender as normas estabelecidas, não sendo possível um 

clube satélite apresentar quaisquer projetos sem este pré-

requisito. 
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b) Os projetos deverão ser acompanhados de carta assinada 

pelos parceiros, atestando essas parcerias e garantindo o 

pagamento dos valores combinados. 

c) O Rotary Club padrinho fará o pedido e será o responsável 
perante a Fundação Rotária e Distrito 4470 pelo projeto. 

d) O Rotary Club padrinho terá que obedecer a todos os 

critérios acima qualificados para fazer jus a patrocinar o 

pedido ao Subsidio Distrital do clube satélite. 

 

5) Somente serão aceitos pedidos de projetos cujos clubes tenham se 

qualificado, participando do Seminário de Gerenciamento de 

Subsídios durante as Assembleias Distritais Seccionais de 

Treinamento em Araçatuba-SP no dia 05/04/2020, ou em Dourados-

MS no dia 26/04/2020 e, que tenham entregue o Memorando de 

Entendimento (MDE) devidamente preenchido, assinado pelos 

signatários e que seja comprovada a participação do Presidente da 

Comissão da Fundação Rotária do clube em uma das referidas 

assembleias. 

a) E obrigatório a participação de um Rotaractiano e de um 

representante do Clube Satélite na sala da Fundação 

Rotária em uma das Assembleias Distritais Seccionais para 

ficar habilitado para requerer um SD 

b) Será entregue um formulário de entendimento dos 

Rotaracts e dos clubes Satélites com o distrito, com as 

normas e condições ali inseridas. 

 

6) A solicitação deve estar fundamentada em projeto de atendimento a 

uma necessidade específica da comunidade, dentro de pelo menos 

uma das 6 (seis) áreas de enfoque: 

 

• Consolidação da Paz e Prevenção de Conflitos 

• Prevenção e Tratamento de Doenças 

• Água, Saneamento e Higiene 

• Saúde materno-infantil 

• Educação básica e alfabetização 

• Desenvolvimento econômico comunitário  
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Os projetos deverão ser elaborados no formulário adaptado do 

International Service Project Summary (ISPS), ao qual deverá ser 

anexado um orçamento completo e os dados da conta bancária que 

receberá o recurso, com 2 (dois) responsáveis pelo projeto e seus 

devidos contatos. 

Não serão aceitos formulários incompletos ou sem a assinatura 

dos signatários. 

 

7) O prazo para apresentação do pedido à Comissão Distrital de 

Fundação Rotária, é a partir de 01 de maio de 2020 até 31 de agosto 

de 2020, encaminhados para o e-mail sidney@sgcorretora.com não 

sendo necessários envio de documentos físicos.   

 

8) O auxílio ao clube será concedido com base em análises técnicas, do 

mérito, áreas de enfoque e dentro dos limites de recursos estipulados 

para cada projeto e normas vigentes, bem como as orientações neste 

documento de orientação. 

 

9) O clube que atrasar a prestação de contas estará automaticamente 

impossibilitado de realizar outro pedido no ano subsequente, podendo 

inclusive provocar a suspensão do distrito em solicitações futuras.  

 

• O clube nesta situação será notificado pela comissão distrital da 

Fundação Rotaria. 

 
10) Ao final, o clube receberá e deverá preencher de forma completa 

o formulário: Relatório de Projeto Individual para finalizar o projeto, e 

enviar, via e-mail, juntamente com as notas fiscais das despesas, até 

o dia 15/01/2021, para sidney@sgcorretora.com  não haverá 

necessidade de via impressa. 

 
Edilson Bigatão                            

Governador 2020-21 - Distrito 4470 

edilson@moveisplazza.com.br  

 

Comissão Distrital da Fundação Rotária - D-

4470 2019-22 

Sidney Garcia de Sousa – Gov. 2014-15 

sidney@sgcorretora.com  

(18) 98114-8969 

Subcomissão Distrital de SD da Fundação Rotária 
Rildon Vaz da Silva 
rildon2709@gmail.com 
(67) 99614 552
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