Estatutos e Regimento Interno para Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário
ARTIGO 1 — Propósito e Objetivos
O propósito do programa Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDCs) é dar às comunidades
condições de sanarem suas próprias necessidades através da criação e participação de iniciativas
humanitárias sustentáveis.
Os objetivos do programa são:
1) Formar parcerias entre rotarianos e não rotarianos com o intuito de aprimorar a comunidade.
2) Apoiar pessoas que trabalham ativamente em prol da comunidade, reconhecendo sua habilidade para
identificar as necessidades prioritárias e as formas mais adequadas para implementar iniciativas.
3) Promover soluções sustentáveis para as necessidades da comunidade, envolvendo uma faixa mais
ampla da sociedade no desenvolvimento e implementação de projetos humanitários.

ARTIGO 2 — Patrocínio
Cada NRDC deverá ser patrocinado por um ou mais Rotary Clubs, os quais, por intermédio de uma comissão
composta por rotarianos, oferecem aconselhamento em relação a todas as atividades, programas e diretrizes
do NRDC. O Rotary Club patrocinador deverá participar ativamente do Núcleo.
Membros de Núcleo não são associados do clube patrocinador e não devem ser considerados como rotarianos
associados ou em treinamento.
ARTIGO 3 — Membros
a) Cada Núcleo deverá ser composto por adultos de bom caráter, capazes de contribuir ao
aprimoramento da comunidade, levando-se em consideração seu potencial de liderança. Homens e
mulheres residindo, trabalhando ou estudando na comunidade ou áreas próximas ao Núcleo poderão
se afiliar a ele.
b) Cada Núcleo, em consulta com seu respectivo Rotary Club patrocinador, determinará os métodos para
eleição dos seus membros.
c) A afiliação ao Núcleo poderá ser cancelada por:
(1) não satisfação das qualificações exigidas, ou
(2) determinação do Núcleo mediante o voto de pelo menos 2/3 dos membros em dia com suas
obrigações.
ARTIGO 4— Reuniões
a) A assiduidade deve ser prioridade de todos os membros. Cada Núcleo deverá se reunir pelo menos
uma vez ao mês, em local e hora mais convenientes aos seus membros.
b) O grupo de liderança do Núcleo deverá se reunir no mínimo uma vez ao mês, ou quantas vezes forem
necessárias para garantir gerenciamento e supervisão responsável das atividades do NRDC.
c) Nenhuma reunião do Núcleo ou de seu grupo de liderança será considerada oficial se não contar com a

presença de um integrante da Comissão de NRDC do Rotary Club patrocinador, ou de outro rotariano
designado pelo presidente do clube.
ARTIGO 5 — Grupo de Liderança
a) O número de integrantes do grupo de liderança de cada Núcleo será determinado pelo Núcleo em
consulta com o Rotary Club patrocinador, os quais serão eleitos dentre os membros em dia com suas
obrigações.
b) Os integrantes do grupo de liderança serão eleitos utilizando-se métodos compatíveis com os costumes
e procedimentos locais, mas em nenhum caso será necessário mais do que o voto de uma simples
maioria para esta eleição.
c) O grupo elegerá um representante dentre seus integrantes, o qual deverá representar o Núcleo em
suas relações com o Rotary Club patrocinador e o público.
d) O mandato de todos os líderes do Núcleo será de um ano, a não ser que um mandato mais curto seja
estabelecido pelo Núcleo em consulta com o seu Rotary Club patrocinador.
ARTIGO 6 — Atividades e Projetos
a) Cada Núcleo será responsável pelo planejamento, organização, financiamento e realização de suas
próprias atividades, exceto quando se tratar de atividades ou projetos conjuntos implementados em
cooperação com outras organizações, caso este em que a responsabilidade deverá ser de todas as
organizações envolvidas. Qualquer lucro obtido por meio de projetos ou atividades do Núcleo será
usado para cobrir despesas deste.
b) Entre as atividades desenvolvidas por um Núcleo, inclui-se a implementação de pelo menos dois
projetos principais ao ano: Um para servir à comunidade e o outro para oferecer aos membros a
oportunidade de servirem por meio de suas profissões ou desenvolverem as habilidades dos membros
do Núcleo. Tais projetos devem envolver todos ou a maioria dos membros do Núcleo.
Esta comissão será responsável por promover a integridade em todo o Núcleo e iniciar projetos
profissionais.
c) Cada Núcleo deverá arrecadar os fundos necessários para a implementação de seus projetos e
atividades. O Núcleo não deverá solicitar ou aceitar mais do que uma ajuda financeira ocasional ou
esporádica de seu Rotary Club patrocinador, nem deverá fazer pedidos em geral a outros Rotary Clubs
ou NRDCs. Ademais, o Núcleo não solicitará assistência financeira a moradores, empresas ou
organizações da comunidade antes de obter a aprovação de seu Rotary Club patrocinador. Qualquer
lucro gerado por projetos ou atividades do Núcleo deverá ser usado para pagar as despesas do projeto
deste.
ARTIGO 7 — Comissões
O representante do Núcleo, com a aprovação do grupo de liderança, poderá nomear as comissões que
julgar necessárias, estabelecendo as responsabilidades de cada uma por ocasião de sua nomeação.
Recomenda-se que cada Núcleo indique Comissões de Administração, Serviços Profissionais, Serviços
à Comunidade e Financeira. Tais comissões deixarão de existir após a conclusão de seus trabalhos,
mediante dispensa de suas responsabilidades pelo representante do Núcleo que as indicou, ou por
ocasião da conclusão do mandato do representante, o que ocorrer primeiro.
ARTIGO 8 — Joia de Admissão e Cota
a) Qualquer joia ou cota cobrada dos membros do Núcleo será módica e com a finalidade única de cobrir
gastos administrativos.

b) Fundos destinados a atividades e projetos implementados serão arrecadados por outros meios.
c) Uma vez por ano, uma pessoa devidamente qualificada deverá fazer auditoria completa de todas as
transações financeiras e apresentar um relatório aos membros do Núcleo e ao Rotary Club
patrocinador.
ARTIGO 9 — Aceitação dos Estatutos
Todos os membros de NRDC, ao concordarem em participar deste e enquanto conservarem a sua qualidade
de membros, aceitam os princípios do Núcleo expressados neste documento e concordam em cumprir e
seguir estes Estatutos.
ARTIGO 10 — Adoção do Regimento Interno
Cada Núcleo adotará um Regimento Interno para sua administração e funcionamento, o qual deverá ser
semelhante ao “Regimento Interno Recomendado para os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário”,
conforme aprovado pelo Conselho Diretor do Rotary International, sofrendo, porém, as modificações que se
fizerem necessárias para adaptá-lo aos costumes e procedimentos locais.
ARTIGO 11 — Emblema
O emblema do NRDC será reservado para benefício e uso exclusivo de seus membros, os quais terão o direito
de portar ou exibir o emblema de forma digna e apropriada durante o período de sua afiliação. Cada membro
renunciará a este direito quando se desligar do Núcleo ou quando este for dissolvido.
ARTIGO 12 — Duração
a) Cada Núcleo existirá desde que continue a agir de acordo com os dispositivos destes Estatutos ou até
que seja dissolvido:
1) pelo Núcleo, por sua própria determinação e deliberação;
2) pelo Rotary Club patrocinador, por causa do cancelamento de seu patrocínio ao Núcleo; ou
3) pelo Rotary International, como consequência do Núcleo não agir de acordo com estes Estatutos ou
por outras razões.
b) Após a dissolução do Núcleo, todos os seus membros, individual ou coletivamente, renunciarão a
quaisquer direitos e privilégios relacionados ao nome e emblema do Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário.
ARTIGO 13 — Emendas
Estes Estatutos podem ser emendados somente por deliberação do Conselho Diretor do Rotary International.
Todas as emendas aos Estatutos e Regimento Interno Recomendado para Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário, aprovadas pelo Conselho Diretor do RI, entram em vigor automaticamente.

Regimento Interno Recomendado para Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário
SEÇÃO A — Nome
O nome desta organização será Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário de ____________________________,
patrocinado pelo Rotary Club de ________________________.
SEÇÃO B — Aprovação dos Estatutos
Esta organização funcionará de acordo com os “Estatutos para os Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário”, adotados pelo Conselho Diretor do Rotary International.
SEÇÃO C — Eleições
1) A eleição dos integrantes do grupo de liderança será realizada anualmente antes do dia ______ de_________
de cada ano. O representante será eleito pelo grupo de liderança dentro de uma semana após a eleição
deste. O representante e aqueles que forem eleitos para integrar o grupo de liderança tomarão posse no
dia _________ do mês de ________________ seguinte à sua eleição.
2) As indicações de candidatos a integrantes do grupo de liderança serão feitas por escrito e submetidas
ao representante pelo menos uma semana antes da reunião regular na qual a eleição será realizada. A
notificação a respeito da votação deverá ser feita durante a reunião regular anterior à eleição, a qual
será realizada por voto secreto. Os candidatos que receberem a maioria dos votos dos membros
presentes e em dia com suas obrigações serão considerados eleitos, desde que haja quorum nesta
reunião.
SEÇÃO D — Obrigações dos Dirigentes
1) Representante. O representante presidirá todas as reuniões regulares e especiais do Núcleo e do grupo
de liderança. Poderá, com a aprovação deste grupo, preencher qualquer vaga existente no grupo
utilizando-se de nomeação, a qual vigorará até a realização da próxima eleição regular do Núcleo. O
representante será um membro ex officio de todas as comissões, com direito a voto.
2) Tesoureiro. Um dos membros do grupo de liderança será tesoureiro e terá sob sua custódia todos os
fundos do Núcleo, sendo responsável pela contabilidade e depósito desses fundos, por informar a
situação financeira aos demais membros do NRDC e disponibilizar documentação a qualquer membro
que queira fazer inspeção de documentos. Todos os desembolsos serão feitos por cheque com a
assinatura de dois integrantes autorizados do grupo de liderança.
SEÇÃO E — Reuniões
1) O Núcleo e o grupo de liderança conduzirão reuniões regulares em local e hora por eles determinados. O
Núcleo deverá se reunir pelo menos uma vez por mês, e o mesmo vale para o grupo de liderança.
2) Uma maioria dos membros em dia com suas obrigações constituirá quorum para realização de
qualquer reunião regular e especial do Núcleo. Quatro integrantes do grupo de liderança constituem

quorum para uma reunião.
SEÇÃO F — Joia de Admissão e Cotas
1) A joia de admissão de novos membros será de __________.
A cota anual será de __________, paga em mensalidades de ________.
2) Todo membro deverá pagar a joia de admissão e as cotas para estar em dia com suas obrigações.
SEÇÃO G — Comissões
O representante, com a aprovação do grupo de liderança, nomeará as seguintes comissões permanentes:
1) Administração. Responsável pela frequência, programas, companheirismo, atividades de imagem
pública e outros assuntos pertinentes.
2) Serviços à Comunidade. Responsável por elaborar e desenvolver projetos destinados a servir à
comunidade.
3) Serviços Profissionais. Responsável por promover integridade em todos os trabalhos e negociações do
Núcleo, e por iniciar projetos de Serviços Profissionais.
4) Finanças. Responsável pela arrecadação de fundos para o financiamento de atividades do Núcleo,
trabalhando em colaboração com a respectiva comissão responsável pela atividade.
SEÇÃO H — Emendas
1) Este Regimento Interno poderá ser emendado em qualquer reunião regular ou especial do Núcleo, na
qual haja quorum presente, pelo voto da maioria dos membros em dia com suas obrigações, desde que
a votação sobre a emenda tenha sido notificada com pelo menos 14 dias de antecedência durante uma
reunião do Núcleo em que tenha havido quorum, e desde que a emenda conte com a aprovação do
Rotary Club patrocinador.
2) Este Regimento Interno não poderá contradizer quaisquer dispositivos dos “Estatutos para os Núcleos
Rotary de Desenvolvimento Comunitário” adotados pelo Conselho Diretor do Rotary International.

