PORTUGUÊS (PT)

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE CLUBE –
RECURSOS
Guia para implementação do Memorando de Entendimento de clube
O pedido de seu clube para receber Subsídios Globais demonstra o seu compromisso em servir
comunidades do mundo todo. Nossos subsídios apoiam projetos sustentáveis em uma das seis áreas de
enfoque e os clubes patrocinadores possuem grande responsabilidade sobre os fundos outorgados. O
Memorando de Entendimento de clube (MDE) descreve os requisitos que seu clube deve seguir a fim de
se qualificar para receber nossos subsídios. Use este guia em junto com a folha-tarefa do MDE.

SEÇÃO 1: QUALIFICAÇÃO
Para participar dos Subsídios Globais, é necessário que seu clube implemente os requisitos financeiros e
administrativos listados neste Memorando de Entendimento (MDE), e envie anualmente pelo menos um
associado ao Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios. Além disso, o distrito poderá
estipular outros requisitos para qualificação e/ou exigir que seus clubes se qualifiquem para participar
de Subsídios Distritais. Cumpridos os requisitos, o clube estará qualificado para trabalhar com nossos
subsídios.
A. Satisfeitos os requisitos de qualificação, seu clube permanece qualificado por 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 controlar.
D. A qualificação poderá ser suspensa ou revogada caso haja malversação ou gestão irresponsável de
fundos, como: fraude; falsificação de documentos, de relatórios ou de associação ao clube;
negligência; riscos à saúde, bem-estar ou segurança dos beneficiários; contribuições inelegíveis;
utilização de fundos para benefício próprio; conflitos de interesse não revelados; monopolização de
fundos de subsídio; superfaturamento; aceitação de pagamento dos beneficiários; atividades ilegais;
uso de fundos para propósitos inelegíveis.
E. Seu clube deve cooperar com qualquer auditoria financeira, operacional ou do subsídio.

Resumo
Os Rotary Clubs têm responsabilidade pela administração dos fundos. Portanto, eles devem estabelecer
medidas que assegurem o cumprimento das normas da Fundação e evitem a malversação dos fundos. Tais
medidas permitem que os clubes mantenham seu status de qualificados para receberem subsídios do
Rotary.
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Melhores práticas
•

Compartilhe o MDE com todos os associados envolvidos em subsídios do Rotary.

•

Faça uma análise anual para garantir que o clube esteja cumprindo as exigências do MDE.

•

Envie mais de um associado ao Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios.

SEÇÃO 2: RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES DE CLUBE
Os dirigentes são os principais responsáveis pela qualificação do clube e implementação apropriada dos
subsídios do Rotary.
Suas responsabilidades são:
A.

Indicar um associado para implementar, administrar e manter a qualificação do clube.

B.

Garantir o cumprimento de medidas de gestão responsável e gerenciamento dos subsídios do Rotary.

C.

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

Resumo
Embora os dirigentes de seu clube possam designar tarefas a outros associados, é responsabilidade do
presidente e do presidente eleito garantir o cumprimento do MDE, inclusive no que se refere à
implementação de normas e procedimentos para qualificação e gestão de subsídios.
Conflito de interesses
O conflito de interesses pode levar à má administração de fundos de subsídios. Um conflito de interesses
existe quando um rotariano ou pessoa com a qual tenha relacionamento (membro da família, amigo,
conhecido ou colega de trabalho) se beneficia financeira ou pessoalmente com o subsídio ou com as
atividades por ele financiadas. Um exemplo de benefício financeiro pode ser o recebimento de fundos do
subsídio por ter atuado como administrador do projeto ou fornecido materiais; o benefício pessoal pode
se dar quando há obtenção de promoção, recebimento de indicação para outros negócios ou aumento de
destaque no âmbito social.
Os conflitos de interesses podem afetar de forma negativa as atividades do projeto, o recebimento de
subsídios no futuro e as doações para a Fundação. Além disso, mesmo que não haja benefício algum
relacionado a um conflito de interesses em potencial, é essencial identificá-lo e relatá-lo para assegurar
transparência no envolvimento dos rotarianos e garantir futuros financiamentos e doações.
Um conflito de interesses real ou potencial nem sempre desqualifica um rotariano de participar dos
subsídios da Fundação. Cada caso é analisado individualmente.
Melhores práticas
• Defina claramente os papéis e responsabilidades que cada associado terá com relação à qualificação
do clube.
• Peça a um rotariano que tenha sido contato principal de subsídio anterior para analisar os subsídios
em aberto a fim de garantir que boas práticas estejam sendo adotadas para a gestão dos fundos.
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SEÇÃO 3: PLANO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO
Seu 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 fundos do subsídio.
B. Desembolsar os 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 das atividades.
E. Garantir que todas as atividades do projeto, inclusive conversão de moeda, obedeçam às leis locais.
Resumo
Os requisitos referentes ao monitoramento dos fundos de subsídio do Rotary vão além daqueles
estabelecidos por fontes privadas e corporativas. A implementação de um plano de gerenciamento
financeiro é essencial, pois garante supervisão adequada, gestão responsável e boa administração dos
fundos.
Seu plano deve incluir procedimentos detalhados e específicos aos clubes, os quais devem ser analisados
regularmente.
Melhores práticas
• Envolva rotarianos com experiência em contabilidade ou auditoria na criação do plano de
gerenciamento financeiro.
• Crie um plano de gerenciamento financeiro detalhado e fácil de entender, que possa ser seguido até
mesmo por rotarianos sem conhecimentos financeiros.
• Compare seu plano com os dos outros clubes e compartilhe melhores práticas.
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Tabela de plano de gerenciamento financeiro

Procedimento

1. Manter um

Implementação

Procedimento atual

Melhorias sugeridas

Prepare uma planilha

sistema contábil

para registrar os

que inclua o

fundos recebidos da

registro de todas

Fundação e de outras

as entradas e

fontes (coloque cada

saídas de fundos

despesa em uma linha,

do subsídio.

dando a cada
transação um número
de identificação).
Faturas e recibos
originais devem ser
identificados com o
mesmo número de
transação listado na
planilha e arquivados.
Envie uma cópia da
planilha e
documentação de
apoio ao parceiro no
projeto.

2.

Desembolsar os

Para Subsídios

fundos.

Globais, pague os
fornecedores duas
semanas depois de
receber a fatura. O
pagamento em
dinheiro só deve ser
feito se não houver
outro método.

3.

Manter separada

Peça uma pessoa para

as

aprovar as despesas do

responsabilidade

subsídio e a outras

s pela

duas para emitirem e

administração

assinarem cheques.

dos fundos.
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Procedimento

4.

Implementação

Estabelecer

Anote cada item em

sistema de

uma planilha, junto

inventário para

com o preço e atual

equipamentos e

proprietário, e arquive

itens adquiridos

as faturas e recibos

com fundos do

originais. Envie uma

subsídio, e

cópia dos registros ao

manter registro

parceiro no projeto.

Procedimento atual

Melhorias sugeridas

dos itens
comprados,
produzidos e/ou
distribuídos por
meio das
atividades.

5.

Garantir que

Encarregue alguém de

todas as

supervisionar este

atividades do

aspecto.

projeto,
inclusive
conversão de
moeda,
obedeçam às leis
locais.

SEÇÃO 4: 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:
a. Deve exigir a assinatura de pelo menos dois rotarianos (signatários oficiais) para saque de fundos.
b. 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 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.
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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.

RESUMO
Seu clube deve manter uma conta bancária que gere juros baixos ou nenhum juro para cada subsídio em
aberto, devendo ser usada exclusivamente para a entrada e saída dos fundos do subsídio da Fundação. Ao
abrirem uma conta separada, os clubes podem melhor gerenciar e monitorar as verbas.
Se o clube tiver que usar uma conta já existente caso as leis locais não autorizem a abertura de conta
separada, é preciso garantir que as verbas sejam monitoradas de forma apropriada.
Além disso, os clubes devem criar um plano de sucessão para os signatários da conta a fim de assegurar
uma boa transição de informações e documentação.
Melhores práticas
• Caso os pagamentos forem feitos eletronicamente por uma única pessoa, mantenha documentação
comprovando aprovação de pelo menos mais um signatário.
• Solicite fundos de subsídio apenas quando o projeto estiver pronto para ser implementado, para que
os fundos não fiquem parados na conta bancária.
• Use uma conta corrente que registre saques e documente as transações nos extratos.

SESSÃO 5: RELATÓRIO SOBRE USO DOS FUNDOS
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 estão sendo utilizados.
Resumo
O clube deve cumprir todos os requisitos da Fundação quanto ao envio de relatórios de Subsídios Globais.
Os relatórios intermediários devem ser enviados de 12 em 12 meses a partir do recebimento dos fundos,
até o relatório final ser aceito; o relatório final deve ser enviado dentro de dois meses após a conclusão do
projeto. O não cumprimento das normas pode impedir que o clube participe dos subsídios do Rotary.
Ele também deve cumprir os requisitos do distrito para Subsídios Distritais. Nestes casos, o distrito fica
encarregado de passar as informações sobre o uso dos fundos à Fundação.
Melhores práticas
• Mantenha uma lista de prazos para os relatórios do clube e escolha alguém para monitorar o
processo.
• Garanta que os relatórios sejam escritos à medida que o projeto for implementado.

SESSÃO 6: ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
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Seu clube deve criar e manter um sistema para guardar documentos importantes relacionados à sua
qualificação e aos subsídios. O arquivamento destes documentos garante a transparência no
gerenciamento de subsídios e ajuda nas auditorias financeiras ou avaliações.
A.

B.
C.

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, como:
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.
Os documentos devem ser guardados em local de fácil acesso e estar disponíveis aos associados do
clube e ao distrito.
Os documentos devem ser guardados por pelo menos cinco anos, ou por período maior se exigido
pelas leis locais.

RESUMO
Seu clube deve estabelecer um sistema de arquivamento para guardar documentação referente à
qualificação e subsídios da Fundação Rotária. O sistema pode ser uma combinação de arquivos
eletrônicos e documentos impressos. Os documentos a ser guardados são: extratos bancários, recibos,
procedimentos relacionados ao MDE, entre outros.
Manter essa documentação ajuda os clubes a cumprirem as leis locais, assegura transparência
administrativa e facilita o preparo de relatórios, auditorias e avaliações financeiras. Com isso em mãos, o
clube pode responder a perguntas da Fundação, do distrito e de rotarianos de maneira mais rápida.
Melhores práticas
• Arquive documentos impressos em um só local.
• Faça cópias eletrônicas que possam ser enviadas por e-mail ou facilmente acessadas por outras
pessoas compartilhando a mesma rede.
• Faça backups dos arquivos eletrônicos com frequência, copiando-os em CDs, pen drives ou sites
seguros.
• Guarde cópias de documentos em um local diferente de onde mantém os originais.
• Use um serviço gratuito de armazenamento on-line para que os documentos possam ser acessados de
qualquer lugar e compartilhados e editados por diversas pessoas.
• Crie um sistema de arquivamento de documentos que atenda às necessidades do seu clube.
• Adapte o exemplo de lista de arquivos e compartilhe-o com outros clubes.
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Exemplo de lista de arquivos

Documentos para qualificação do clube

Cópia do MDE assinado
Plano de gerenciamento financeiro e
procedimentos afins
Informações bancárias
o Dados da conta
o Extratos bancários
o Lista de signatários
o Procedimento bancário para troca
de signatários

Documentos para Subsídios Distritais e Globais

Toda correspondência relacionada ao
subsídio, inclusive e-mails
Documentação de beneficiários, como:
o Avaliação das necessidades
o Acordos
Documentação de fornecedores, como:
o Cotações de materiais
o Acordos

Livro-razão e declaração de contas

Documentação de bolsistas, como:
o Recibos e faturas
o Acordos

Procedimentos para retenção de

Documentação de equipes de formação

documentos

profissional, como:
o Recibos e faturas
o Acordos

Documentos jurídicos

Plano de sucessão
Correspondências sobre qualificação
Outros documentos

Documentação do subsídio, como:
o Extratos bancários
o Cotações de fornecedores
o Recibos e faturas
o Inventário
o Fotos
Informações de Subsídios Distritais, como:
o Solicitação de fundos e formulários
o Cotações de fornecedores
o Recibos e faturas
o Relatórios
o Informações adicionais exigidas pelo
distrito
Outros documentos
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SEÇÃO 7: DENÚNCIA DE MALVERSAÇÃO DE FUNDOS
O clube deve informar o distrito sobre 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.
RESUMO
A malversação ou má administração de fundos de subsídios, potencial ou real, deve ser reportada ao
distrito. Os distritos devem trabalhar ativamente para evitar que os fundos sejam usados de maneira
errônea e investigar toda e qualquer alegação.
Os distritos devem estabelecer diretrizes para assegurar que as investigações sejam conduzidas de forma
uniforme e justa. No entanto, como cada situação é diferente, é possível que os procedimentos tenham
que ser ajustados no decorrer de uma investigação. Os distritos devem informar a Fundação Rotária sobre
toda e qualquer suspeita ou ocorrência de uso inadequado de fundos.
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