
 
 

EXECUÇÃO DE PROJETO DE SUBSÍDIO DISTRITAL 

                ANO ROTARIO 2020/2021 
      

PARTES  E  PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO: 
01- CLUBE...................PRESIDENTES E  CONTATOS DO PROJETO  

 

02- DISTRITO......... GESTOR FINANCEIRO:  Sebastião Valim – Tesoureiro Distrital 

        SDS4560: Nino Sergio de Rezende ( ninosergio@ninoseguros.com.br ) – RC Guaxupé 

        CDFR 4560: Gov Angelo Antonio de Freitas 

        GOVERNADORIA 2020/2021: Gov. Silveira Umbelino Dantas 

 

VALOR DO CRÉDITO DO PROJETO EM DÓLARES (ORÇAMENTO): VIDE ANEXO 

VALOR DO CRÉDITO DO  PROJETO EM REAIS (ORÇAMENTO): VIDE ANEXO 

VALOR DO DÓLAR ROTÁRIO EM  JULHO 2020: R$5,48 

  

CRONOGRAMA 
  

A PARTIR DE  27/08/2020 a 10/09/2020 (CUIDADOS PRELIMINARES) 

O CLUBE deverá atualizar o orçamento do projeto junto ao(s) fornecedor(es) dos produtos. Para os 

casos em que se apontar valor excedente, ou seja, o valor do orçamento atualizado ultrapassar o 

valor do subsídio destinado ao clube em reais, deverá ser feita a COMPOSIÇAO DE VALORES. 

COMPOSIÇÃO DE VALORES:  O CLUBE, NA FORMA DE DEPÓSITO  IDENTIFICADO, deverá creditar 

o valor excedente na conta-corrente gestora dos projetos administrada pelo Distrito 4560, e 

informar também por e-mail à SDS 4560 a realização do depósito. 

Dados da conta-corrente gestora dos projetos:  
 
Banco do Brasil Agência: 0364-6 Conta: 73398-9 
 
Titular: Rotary International Distrito 4560 Governadoria  - CNPJ: 01.285.871/0001-61 

 

De 10/09/2020 a 30/10/2020 (ETAPA 01 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS) 

Cumprida a ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO e, se for o caso, cumprida também a COMPOSIÇÃO 

DE VALORES, O CLUBE fará a aquisição dos bens de acordo com o orçamento que consta do 

projeto, mediante emissão de: 

01-  Nota Fiscal em nome do CLUBE e 

02- Boleto de Pagamento correspondente à NF COM PRAZO  DE 

VENCIMENTO NÃO INFERIOR A 05 DIAS.  
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Cada Nota Fiscal com o seu correspondente boleto de pagamento, com prazo de vencimento 

mínimo de 05 dias,  deverão ser enviados por email à SDS 4560, para monitoramento e autorização 

de pagamento dos itens do projeto: 

ninosergio@ninoseguros.com.br..............Nino Sergio de Rezende (SDS 4560)                

A SDS4560 cruzará as informações da NF com o orçamento do projeto e verificada a 

correspondência dos itens da NF com o orçamento do projeto, enviará a autorização de pagamento 

do boleto, por email, ao Gestor Financeiro. 

Feito o pagamento, o GESTOR FINANCEIRO arquivará os documentos (NFs, cópias de cheques ou 

comprovantes de pagamentos)  para a prestação de contas. 

Em caso de incompatibilidade entre os produtos da NOTA FISCAL e o ORÇAMENTO DO PROJETO, 

a SDS4560 notificará o clube para a devida adequação ou exclusão da operação. 

De 01/11/2020 a 15/11/2020 (ETAPA 02) 

Concluídos os pagamentos até 01/11/2020, O GESTOR FINANCEIRO encaminhará  os documentos 

(extratos bancários, comprovantes de depósitos, cópias de cheques e/ou comprovantes de 

pagamentos) à SUBCOMISSÃO DISTRITAL DE SUBSÍDIOS (SDS 4560), para ser providenciado o 

Relatório Geral da Gestão Financeira do Projeto.  

De 01/11/2020 a 30/11/2020 (ETAPA 03 - CONCLUSÃO – RELATÓRIO FINAL) 

O CLUBE submete à SUBCOMISSÃO DISTRITAL DE SUBSIDIOS (SDS4560): 

01-  Relatório Final do Projeto de Subsidio Distrital (formulário disponível no site distrital), 

relatando as experiências da implantação do projeto com imagens e outros documentos 

pertinentes; 

02- Termo de Doação (formulário disponível no site distrital) preenchido e assinado pelo 

presidente do clube e pelo representante legal da entidade beneficiária. 

_____________________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 

01-  Os prazos estipulados acima são razoáveis para a execução dos projetos. É muito 

importante a observância deles. Os projetos cuja execução exigir o prolongamento dos 

prazos, deverão ser informados previamente à SDS 4560; 

02-  Os itens a serem adquiridos pelos clubes deverão corresponder exatamente àqueles 

informados no orçamento do projeto submetido originalmente e aprovado pelo Distrito; 

03- A NOTA FISCAL deverá ser emitida prioritariamente em nome do clube. Para os casos em 

que EXCEPCIONALMENTE a NF for emitida em nome da entidade beneficiaria ficará 

dispensada a apresentação do Termo de Doação. 

 

Em 24/08/2020  

Nino Sérgio de Rezende 

SDS 4560 

mailto:ninosergio@ninoseguros.com.br..............Nino

