PORTUGUÊS (PT)

NOVA FATURA PARA CLUBES:
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Qual a razão da mudança?
O Conselho Diretor aprovou a mudança para simplificar o processo. Ao reportar novos associados com
mais antecedência, você lhes dá a chance de se engajarem com a nossa organização desde o começo. Além
disso, não será mais necessário preencher planilhas, recalcular cotas ou incluir novos associados. Com a
mudança, seu clube receberá uma fatura de uma página mostrando claramente o valor devido.

Como esse novo sistema tornará o processo mais fácil?
A partir de janeiro de 2015, cada clube receberá uma fatura de uma página detalhando claramente o valor
das cotas per capita, as assinaturas de revistas e o saldo devedor. Ela substituirá a atual correspondência
que inclui uma folha de rosto, o Relatório Semestral, planilhas, formulários para novos associados, lista
de associados e instruções. Você não precisará mais recalcular o valor que o clube deve, pois para a
elaboração da fatura usaremos os números reportados ao Rotary até 1º de janeiro e 1º de julho de cada
ano.

Como posso reportar mudanças no quadro associativo?
Os dirigentes de clube podem atualizar os dados do quadro associativo em Meu Rotary, clicando em
GestãoAdministração de clubesAdicionar/alterar/excluirDados dos associados. Saiba como
adicionar, alterar e excluir dados de associados.
Se preferir, as mudanças podem ser enviadas por e-mail para data@rotary.org ou por fax ou correio para
o escritório do Rotary ou representante financeiro de sua região.

Quem é responsável por reportar mudanças no quadro associativo?
Os secretários são responsáveis por adicionar novos associados, excluir aqueles que derem baixa e fazer
quaisquer mudanças no quadro associativo dentro de 30 dias de sua ocorrência. Eles também devem
reportar os nomes dos dirigentes eleitos do clube até 1º de fevereiro de cada ano. Saiba como adicionar
um dirigente de clube.
Todos os dirigentes de clube (presidente, secretário, tesoureiro, presidente da Comissão da Fundação
Rotária e secretário executivo) podem editar os dados dos associados pelo nosso site. Se o seu clube não

tiver um secretário, ou se o secretário não puder fazer as atualizações necessárias, escolha outro dirigente
para ajudar.

Qual o prazo para reportar mudanças no quadro associativo de modo que
apareçam na fatura do clube?
Estamos pedindo para os secretários dos clubes reportarem mudanças dentro de 30 dias de sua
ocorrência; mas, em todos os casos, os prazos são 1º de janeiro e 1º de julho. Se um associado entrar ou
sair do clube entre 1º de dezembro e 1º de janeiro, ou entre 1º de junho e 1º de julho, seus dados devem
ser reportados o mais rápido possível para que o prazo de 1º de janeiro ou 1º de julho seja cumprido. Por
exemplo, se um associado for sair do clube em 1º de janeiro, você deve excluí-lo da lista de associados até
tal dia para evitar que o clube seja cobrado por cotas referentes à pessoa em questão no período que se
seguir. Da mesma forma, se alguém se associar em 1º de janeiro, acrescente seu nome à lista de associados
no mesmo dia.
Para novos associados adicionados por banco de dados local (veja as opções de integração no nosso site),
ou para qualquer outra mudança no quadro associativo que exija processamento manual (por exemplo,
aquelas enviadas por fax ou correio), recomendamos que os clubes enviem suas alterações com bastante
antecedência para que os dados possam ser atualizados dentro do prazo.
O número de associados será calculado com base na data de admissão ou baixa do associado, e não na
data em que as informações forem fornecidas. Por exemplo, se a baixa de um associado entrar em vigor
oficialmente em 27 de janeiro, mas a informação for inserida no dia 28 de dezembro, o associado será
incluso na fatura de janeiro.

Quando minhas atualizações aparecerão na lista de associados do clube?
Atualizações feitas em Meu Rotary aparecem no banco de dados do Rotary International imediatamente.
Atualizações feitas por bancos de dados integrados levam mais tempo (leia informações sobre integração
de dados acima).

Quando as assinaturas da revista devem ser atualizadas para que
apareçam na fatura?
Elas devem ser atualizadas até 1º de janeiro e 1º de julho.
Todas as alterações nas assinaturas (mudar da The Rotarian para a Brasil Rotário, ou vice-versa, ou
alterar o formato da entrega, inclusive distribuição em grandes volumes) devem ser enviadas para
data@rotary.org e para o escritório da revista regional, se for o caso. As assinaturas das revistas
escolhidas continuarão em vigor por todo o período da fatura.
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Como posso criar uma conta em meu Rotary para atualizar a lista de
associados do clube?
Acesse www.rotary.org/myrotary/pt e clique em Fazer login/Fazer cadastro. Depois, clique em Criar
conta, digite seu nome e e-mail, e confirme que tem pelo menos 18 anos. Veja este guia para entender o
processo. O sistema enviará uma mensagem para o endereço eletrônico fornecido, com um link para
concluir seu cadastro, criar uma senha e escolher sua pergunta secreta. Se precisar de ajuda, fale com a
nossa equipe de Suporte a Clubes e Distritos.

Devo continuar usando o sistema de integração de dados local para fazer
as atualizações do quadro associativo?
Sim. Se o seu clube usa um sistema de integração de dados, faça as atualizações do quadro associativo por
este meio, e não pelo site do Rotary. As atualizações também deverão ser feitas dentro de 30 dias da
ocorrência da mudança. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, veja as opções de integração no nosso
site.

Por que o banco de dados do Rotary não mostra as mudanças que eu
reportei usando o sistema local de integração de dados?
Geralmente isso acontece pois o banco de dados local não foi oficialmente integrado. Para que a
integração de dados funcione da maneira correta, um dirigente do clube deve escolher esta opção
selecionando seu provedor em Meu Rotary (GestãoAdministração de
clubesAdicionar/alterar/excluirProvedores parceiros). O clube também deve optar pela integração
direta através do banco de dados local (as instruções variam conforme o sistema usado). Além disso, os
números do clube e dos associados devem ser os mesmos que os listados no banco de dados do Rotary. Se
tiver alguma pergunta, contate o provedor do seu banco de dados local.

Quando receberemos a fatura?
As faturas serão enviadas aos clubes no final de janeiro e de julho.

Quem receberá a fatura?
Todos os dirigentes de clube receberão a fatura por e-mail se tiverem um endereço eletrônico válido no
nosso banco de dados. Adicione ri.clubfinance@rotary.org à sua lista de contatos para que nossos e-mails
não sejam bloqueados ou classificados como spam. O clube também receberá a fatura pelo correio se não
tiver optado por deixar de receber a versão impressa. Saiba como atualizar o e-mail ou endereço de seu
clube e a cancelar a versão impressa da fatura.
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Eu poderei fazer mudanças na fatura?
Não. Todas as alterações no quadro associativo devem ser feitas pelo site www.rotary.org/pt para que
constem dos nossos registros em 1º de janeiro e 1º de julho de cada ano. Isso garantirá que a fatura inclua
os números atualizados. Os clubes serão cobrados com base em todos os seus associados representativos
em 1º de janeiro e 1º de julho, e deverão pagar o valor que constar da fatura.

Eu receberei crédito ou reembolso por um associado que foi reportado,
mas acabou decidindo não se associar ao clube?
Não. Nós não fazemos reembolso de cotas. Por isso, reporte os associados apenas depois que forem
oficialmente admitidos e tiverem efetuado o pagamento das taxas/cotas do clube.
Se precisar de assistência com a fatura, fale com o seu representante financeiro.

Eu receberei uma lista de associados com a fatura?
Não. A lista de associados não será mais enviada a partir de julho de 2015. Como dirigente de clube, se
precisar da lista oficial usada para os cálculos, acesse nosso site e clique em GestãoAdministração de
clubesFaturamento para clubesDetalhes da fatura.

Quanto tempo terei para conferir a fatura e efetuar o pagamento?
O saldo devedor deverá ser pago mediante o recebimento da fatura.

O que acontecerá se não pudermos pagar a fatura de imediato?
A partir de janeiro de 2015, os clubes estarão sujeitos à desativação pelo não pagamento das cotas 120
dias após a emissão da fatura.

Qual a taxa de câmbio usada para o pagamento?
As taxas de câmbio do Rotary International, que são avaliadas mensalmente. Os pagamentos serão
creditados na taxa oficial quando forem recebidos. Para consultar os valores atuais, acesse
www.rotary.org/myrotary/pt/exchange-rates. O uso da taxa incorreta gerará um pagamento acima ou
abaixo do valor, que será computado na próxima fatura do clube.
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Como um associado transferido de outro clube é computado na nossa
fatura?
Isso dependerá se o associado foi (ou não) incluso na fatura de seu antigo clube no último ciclo de
pagamento. Se o antigo clube pagou as cotas de tal associado no último mês de janeiro ou julho, seu clube
não precisará pagar as cotas do rotariano em questão até a próxima fatura. Se o associado não foi incluso
na fatura de seu antigo clube, você deverá pagar cotas pró-rateadas referentes ao rotariano na próxima
fatura.

Como o novo processo de atualizações do quadro associativo se aplica a
clubes satélites?
Clubes satélites ficam sob a jurisdição administrativa dos clubes padrinhos. Portanto, os dirigentes destes
clubes devem enviar quaisquer mudanças para data@rotary.org e pagar as cotas do clube satélite.

Os números oficiais do quadro associativo no início do ano rotário serão
disponibilizados mais cedo?
Sim. Como os números serão considerados oficiais em 1º de julho, os dados iniciais serão disponibilizados
até 15 de agosto. Além disso, a partir de junho de 2015, os dados oficiais de final de ano referentes ao
quadro associativo não serão mais publicados. De julho de 2015 em diante, os clubes e distritos deverão
usar os dados iniciais do quadro associativo para monitorarem seu progresso e índices de retenção.

Com quem devo falar se tiver outras perguntas sobre a nova fatura?
Se tiver perguntas gerais, envie um e-mail para clubinvoice@rotary.org. No caso de perguntas específicas,
fale com a equipe de Suporte a Clubes e Distritos ou seu representante financeiro.
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