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Capítulo V 
 

Operações do Clube 
 
As operações bem-sucedidas de clube são a chave para o aumento de associados, 
sendo críticas para o futuro de nossa associação. Existem várias ferramentas que 
ajudam os clubes a se adaptarem às crescentes necessidades comunitárias. 

 

Sucesso do Clube  
 
O seu clube, a sua maneira  
 
Este guia útil lhe orientará sobre como personalizar as reuniões de clube para que 
melhor atendam às necessidades e estilos de vida dos associados. Ele inclui um 
exercício simples e divertido para ajudá-lo a determinar quais os elementos da sua 
reunião que você deseja manter ou alterar, sendo ainda um processo para fazer 
mudanças graduais! 
 

 
Modelo para um Clube mais Forte 

 
Os Lions clubes mais eficazes identificam regularmente maneiras de expandir o 
impacto provocado pelo serviço, além de desenvolver novos líderes e atender às 
necessidades e expectativas dos associados do clube. Esta nova ferramenta ajuda os 
clubes a identificar oportunidades de expandir os serviços, melhorar as operações do 
clube, aumentar o número de associados e desenvolver novos líderes, ajudando o 
clube a criar um modelo para implementar as mudanças. Pequenas mudanças podem 
fazer uma grande diferença, sendo que esta ferramenta de fácil utilização traz ideias à 
tona.  

 

 
Processo de Excelência de Clube  (CEP)  
 
O Processo de Excelência de Clube (CEP) ajuda os clubes a se tornarem mais efetivos 
em serviço, comunicação, liderança e satisfação dos associados.  O CEP é um 
processo de quatro etapas que pode ser implementado de uma a quatro sessões em 
uma reunião do clube, retiro ou outro evento.   
 
Existem duas versões do CEP entre as quais os clubes podem escolher:   
   

1. CEP Pro é um workshop liderado por um facilitador. Ele foi criado para clubes 
que gostariam de ter um facilitador Leão treinado comparecendo e guiando os 
associados durante o workshop. 

 

2. CEP Lite é um workshop auto-guiado. Ele foi criado para clubes que gostariam 
de ter um facilitador companheiro do clube liderando o workshop. 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/blueprint-for-a-stronger-club.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
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Independente do formato, o clube participante examinará as necessidades 
comunitárias, verificando a experiência dos associados e identificando os recursos do 
clube e de LCI, para então desenvolver planos de ação. 

 

Informe Mensal de Movimento de Associados 

Todos os Lions Clubes devem reportar mensalmente as alterações relativas ao quadro 
de associados.  Mesmo quando não há mudanças, os clubes devem informar 
“Nenhuma alteração no mês.”  O envio de relatórios mensais garante precisão nos 
boletos de cobrança, envio de revistas e correspondências diversas, bem como 
exatidão nos critérios de prêmios e outros benefícios. 
 
Para acessar o website do MyLCI, siga o atalho abaixo ou clique em  
                                http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/mylci.php  

 Acesse a página inicial de LCI em www.lionsclubs.org ou 
http://www.lionsclubs.org/PO/index.php   

 Clique no link MyLCI no topo da página 

Os presidentes e secretários de clube podem enviar as alterações no quadro de 
associados usando o website MyLCI. As alterações de associados reportadas através 
do MyLCI são registradas imediatamente e disponíveis para visualização pela sede de 
LCI, dirigentes e assessores de distrito e distrito múltiplo. O mês vigente do relatório é 
aberto para o envio de relatórios durante todo o mês - do dia 1º ao último dia. Quando 
se seleciona "Não há alterações no mês", permite-se a entrada de dados 
subsequentes para o mesmo mês.  Os relatórios serão adequadamente atualizados.  O 
mês do relatório é encerrado no último dia calendário de cada mês à meia noite, 
horário de Chicago (CST - Horário padrão central dos EUA). 
 
Observação: o site do MyLCI aceita apenas o mês vigente do relatório.  Você pode 
retroceder até 2 (dois) meses para fazer transações, mas elas serão exibidas na seção 
detalhada do relatório do mês calendário vigente.  Para os relatórios retrocedendo 
mais de dois (2) meses, relatórios impressos do MMR (c23a) deverão ser enviados 
para o Centro de Atendimento aos Associados no endereço abaixo. 
 
Os informes de associados não podem ser enviados antecipadamente para meses 
futuros.  
 
Os presidentes e secretários de clube podem também enviar as alterações no quadro 
de associados usando o formulário impresso do MMR (c23a).  Os formulários de 
relatório do quadro de associados recebidos até o dia 20 do mês calendário (por 
exemplo, 20 de julho, 20 de agosto) serão registrados neste mesmo mês.  Os 
formulários impressos do MMR estão disponíveis para download, fazendo a busca por 
MMR ou c23a no website de LCIwww.lionsclubs.org ou obtidos do Centro de 
Atendimento aos Associados no endereço abaixo. 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/mylci.php
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/PO/index.php
http://www.lionsclubs.org/
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Os formulários impressos do MMR podem ser enviados por correio, fax ou email para o 
Centro de Atendimento aos Associados no seguinte endereço. 

 
Lions Clubs International 
Centro de Atendimento aos Associados 
300 W. 22

nd
 Street  

Oak Brook, Illinois, 60523, EUA 
Fone:   630-203-3830 
Fax:     630-706-9295  
Email:   memberservicecenter@lionsclubs.org  

 

 

Relatório de Dirigente de Clube 
A cada ano, após a eleição dos novos dirigentes do clube, eles devem ser reportados à 
Sede Internacional.  Quando os novos dirigentes são reportados:   
 

 Encontre um Clube (o localizador no website da associação) refletirá os novos 
dirigentes 

 Os novos dirigentes poderão receber correspondência em tempo hábil da sede 
e do distrito. 

 Os novos dirigentes poderão acessar e utilizar o site do MyLCI 
 
Por esta razão, pedimos que os clubes também reportem qualquer alteração relativa a 
dirigentes que ocorram durante o ano.  Solicitamos que todos os clubes reportem 
anualmente os dirigentes recém eleitos ou reeleitos à Sede Internacional até 15 de maio. 
 
Os presidentes e secretários de clube podem reportar as informações e alterações dos 
novos dirigentes usando o website MyLCI. Os dirigentes reportados através do MyLCI 
estarão imediatamente disponíveis para visualização pela sede de LCI e pelos 
dirigentes e assessores de clube, distrito e distrito múltiplo.  
 
Os presidentes e secretários de clube também podem reportar informações de novos 
dirigentes e/ou alterações usando o formulário impresso do Relatório de Dirigente de 
Clube (PU101).  O formulário PU101 impresso também está disponível para download 
através da busca por Relatório de Dirigente de Clube no website de LCI em 
www.lionsclubs.org . 
 
Os formulários impressos do Relatório de Dirigente de Clube podem ser enviados por 
correio, fax ou email para o Centro de Atendimento aos Associados no seguinte 
endereço. 
 

Lions Clubs International  
Centro de Atendimento aos Associados 
300 W. 22

nd
 Street 

Oak Brook, Illinois, 60523, EUA 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
https://directory.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
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Fone: 630-203-3830 
Fax:   630-706-9295  
Email:   memberservicecenter@lionsclubs.org  

 

 

Relatórios Úteis Online 

Há 4 relatórios importantes disponíveis online que não requerem logon ou cadastro 
para visualizar.   
 
Estes são:  

• Registros de Associados (selecionado por nome de clube, dentro do 
nome do distrito, contendo uma o número de associados acrescentados, 
baixados ou transferidos desde o início do ano fiscal para cada clube do 
distrito.) 

 
•  

Relatório de Dirigente de Clube Faltante (selecionado pelo nome do 
distrito, o relatório lista os clubes que ainda não relataram os seus 
dirigentes.)   

 
• Sumário de Tipos de Associados e Gênero por Clube (Selecionado pelo 

nome do clube, dentro do nome do distrito, o relatório lista o número de 
associados por gênero e afiliações por desconto (unidade familiar, Leo a 
Leão, estudante e jovem adulto.) 

 
• Relatório Cumulativo de Associados (organizado por nome de distrito, 

este relatório lista o número de clubes do distrito e o número cumulativo 
de associados adicionados, baixados e transferidos desde o início do ano 
Leonístico.) 

 
Para acessar tais relatórios, vá a página do MyLCI em http://mylci.lionsclubs.org/.  A 
partir do painel da Centro de Atendimento no lado direito da tela, selecione Relatórios 
de Sócios. 

Suporte para o MyLCI 

Para mais informações ou assistência para o site MyLCI, entre em contato com o 
Centro de Atendimento aos Associados pelo telefone 630-468-6900 ou por email 
mylci@lionsclubs.org . 

 
 

Relatório de Atividades de Serviço de Clube 
O Informe de Atividades de Serviço de Clube é um sistema que fornece ferramentas 
importantes para medir o impacto global do serviço humanitário dos Leões. As 
tabulações globais dos relatórios individuais dos clubes identificam tendências de 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org
http://mylci.lionsclubs.org/
mailto:mylci@lionsclubs.org
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serviços que influenciam o desenvolvimento dos programas da associação incluindo 
recursos de planejamento de atividades de serviço. 

 

O Informe de Atividades de Serviço também fornece aos clubes variadas ferramentas 

para monitorar suas atividades de serviços e compartilhar informações com outras 

pessoas.  Os clubes podem:  

 Oferece uma descrição narrativa de cada atividade.    

 Fazer o upload de fotografias. 

 Fazer buscas de atividades usando palavras-chave e vários critérios de busca.  

 Designa atividades de destaque recorrentes.  

 Compartilha informações sobre as atividades de serviço com outros clubes.  

 Estabelecer objetivos e rastrear o progresso para atingi-los. 

 
Em nível de distrito, os líderes Leões podem usar o aplicativo do relatório para gerar 
relatórios customizados sobre as atividades do distrito, monitorar a participação dos 
clubes nas campanhas de serviços globais, áreas específicas de serviço e designar 
atividades de destaque, estabelecer metas abrangentes e rastrear o progresso 
alcançado. 
 
Os líderes do distrito devem incentivar os secretários de clubes a enviarem os 
relatórios de Atividades de Serviço de Clubes mensalmente através do MyLCI. Porém 
quando não há nenhuma atividade de serviço efetuada em um dado mês, não é 
necessário registrar nenhuma informação naquele mês. Os secretários de clube têm 
até dia 15 de julho para enviar o relatório de atividades para aquele ano fiscal. Os 
secretários de clube que enviarem os relatórios online até a data máxima de 15 de 
julho podem baixar um Certificado de Excelência personalizado e assinado pelo 
Presidente Internacional (a começar em junho).  
 

Observação: Os Relatórios de Atividade de Serviço só podem ser enviados online 
(site MyLCI). Os relatórios impressos não mais serão aceitos. 
 

Para mais informações, contate activityreports@lionsclubs.org ou telefone para a 
sede internacional, ramal 6924. 
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CONTAS DE CLUBES 
 

Contas Atrasadas e Suspensão de Clubes 
O governador recebe extratos mensais ("Recap of Accounts Report") com informações 
detalhadas das contas em dia e atrasadas de todos os clubes no distrito.  Este extrato 
pode ser utilizado como um instrumento para lembrar todos clubes que as quotas e 
cobranças de materiais para clubes devem ser pagas regularmente e dentro do prazo. 
Os saldos dos clubes nos Estados Unidos que não foram pagos dentro de 60 dias ou 
mais são considerados atrasados. Nos demais países, os saldos devedores por mais 
de 90 dias são considerados atrasados.  
 
O governador pode ser contatado para apresentar opções para resolver problemas de 
saldos atrasados de clubes que estão apresentando uma tendência negativa de 
pagamento. A interação do governador com os clubes pode ter uma boa influência no 
pagamento dos clubes dentro do prazo. Contate o Departamento de Contas a Receber 
e Serviços Contábeis na sede internacional para assistência, 

accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 

Suspensão Financeira do Clube 
Em vigor a partir de 2 de julho de 2010, um clube é automaticamente suspenso, 
incluindo sua carta constitutiva, todos os seus direitos, privilégios e obrigações como 
Lions clube, se tiver um saldo devedor em excesso de US$ 20 por sócio ou US$ 1000 
por clube, o que for menor, inadimplente por mais de 90 dias. Nesta condição, o clube 
terá suspensa sua carta constitutiva, direitos, privilégios e obrigações. Os clubes que 
obtiverem a aprovação da Divisão Financeira para um plano de pagamento não serão 
suspensos. 
 
Caso o clube não volte a estar em dia com suas obrigações, conforme definição das 
normas da diretoria, antes ou no dia 28 do mês seguinte a sua suspensão, terá sua 
carta constitutiva automaticamente cancelada.  
 
Os clubes suspensos podem realizar reuniões para discutir o futuro do clube e 
identificar passos para reconquistar sua condição de clube ativo. O clube poderá fazer 
pagamentos de seu saldo devedor ou solicitar um plano de parcelamento. Entretanto, 
um clube suspenso não poderá se envolver nas seguintes atividades:  
 

(a) Implementar atividades de serviços ou de levantamento de fundos;  
(b) Participar de funções de distrito e distrito múltiplo ou seminários;  
(c) Endossar ou nomear um candidato para ocupar cargo no distrito, distrito 
múltiplo ou internacional;  
(d) Apresentar Informe Mensal de Movimento de Sócios;  
(e) Patrocinar um Lions clube ou organizar um Leo ou Lioness clube.  

 

Reativação de Clube Colocado em Suspensão Financeira 
Para um clube reconquistar seu status de clube ativo, quando colocado em suspensão 
financeira, ele deve: 

mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
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 Pagar integralmente o seu saldo devedor e enviar uma cópia do recibo de 
pagamento para o Departamento de Contas a Receber e Serviços Contábeis 
pelo e-mail: accountsreceivable@lionsclubs.org 

 Enviar relatórios mensais de atividades de sócios regularmente para assegurar 
que o quadro de sócios esteja correto. Não é necessário um relatório de 
reativação se a lista de sócios for analisada regularmente. 

 Caso não seja possível quitar integralmente a dívida, solicitar um plano de 
pagamento e proceder os pagamentos conforme acordado. O clube será 
reativado quando o saldo devedor for totalmente quitado. 

 

Cancelamento da Carta Constitutiva Devido à Suspensão Financeira 
 
Um clube é automaticamente cancelado se a sede internacional não receber 
pagamento antes do dia 28 do mês seguinte a sua suspensão. Entretanto, um clube 
poderá ser reativado quando recebido o pagamento do total da dívida mais o 
formulário de reativação preenchido e assinado pelo governador de distrito. Pode-se 
pedir ao primeiro vice-governador de distrito que assine o Formulário de Reativação, se 
as Suspensões Financeiras excederem 10 clubes durante o período. Deve-se receber 
todas os formulário aprovados dentro de 12 meses contatos da data do cancelamento.  
 
O governador de distrito deve enviar o formulário Relatório de Reativação de Clube 
(DA-970) ao Departamento de Contas a Receber e Serviços Contábeis na sede 
internacional. Este formulário está disponível no website da associação.  

 

 

CLUBES EM STATUS QUO E STATUS PRIORITÁRIO 

 
A condição de status quo representa a suspensão temporária da carta constitutiva, dos 

direitos, privilégios e obrigações de um Lions clube. O administrador executivo e 

divisões, conforme determinado pelo administrador executivo, agindo em nome da 

Diretoria Internacional, tem a autoridade de colocar determinado Lions clube em status 

quo ou de retirá-lo desta condição. O objetivo do status quo é interromper a atividade 

do clube que não esteja cumprindo as obrigações de um clube constituído até que a 

razão de o ter colocado em status quo seja resolvida ou o clube seja cancelado.   

Os Lions clubes podem ser colocados nas seguintes categorias de status quo:  

1. O não cumprimento aos propósitos da associação: Quando se reporta que 

um clube ou os seus sócios tenham cometido uma ação grave, tal como, mas não 

limitada a, abertura de um processo ou a incapacidade de resolver disputas de 

clube, o clube pode ser colocado imediatamente em status quo.  

a. Enquanto estiver em status quo o clube não pode  

1. Realizar atividades de serviço  

mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
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2. Realizar atividades de angariação de fundos  

3. Participar dos eventos ou seminários distritais, de distrito múltiplo e 

internacionais  

4. Participar de qualquer procedimento de voto que não seja do clube  

5. Endossar ou indicar candidatos para ocupar cargo em nível de distrito, 

distrito múltiplo ou internacional 

6. Enviar o Informe Mensal de Movimento de Sócios e formulários de 

relatório  

7. Patrocinar um Lions clube, ou organizar um Leo ou Lioness clube  

b. Para que um clube em status quo volte a estar em dia com as suas 

obrigações, ele deve:  

1. Corrigir todas as razões pelas quais o clube foi colocado em status quo  

2. Fazer pagamentos para quitar o saldo devedor nas contas junto ao distrito, 

distrito múltiplo e LCI  

3. Enviar um Relatório de Reativação preenchido para relatar as mudanças 

no quadro associativo e de liderança, se necessário  

4. A recomendação de liberar um clube da condição de status quo deverá 

ser feita em qualquer época do ano  

c. Cancelamento: Quando a infração for severa e o cancelamento do clube 

for de interesse da associação, a carta constitutiva pode ser cancelada por 

solicitação do Administrador Executivo ou quem seja por ele designado em 

consulta com a Divisão Jurídica. 

2. O não cumprimento de alguma obrigação de um clube constituído, que 

pode incluir, mas não limitado a, falta de envio de informes mensais de movimento 

de sócios por três ou mais meses consecutivos, não pagamento de quotas de 

distrito ou distrito múltiplo ou qualquer outra obrigação conforme consta no item A. 

1. deste capítulo ou conforme conta no Estatuto e Regulamentos Internacionais.  

A solicitação para colocar um Lions clube em status quo por falta de cumprimento 

das obrigações de um Lions Clube deverá ser feita pelo governador de distrito, com 

aprovação do primeiro vice-governador de distrito e presidente de divisão. É 

necessário haver documentação suficiente demonstrando que o clube não está em 

conformidade com o Estatuto e Regulamentos Internacionais ou as Normas da 
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Diretoria e as ações tomadas pela Equipe do DG para incentivar o cumprimento 

devem ser enviadas juntamente com o pedido.  As solicitações devem ser 

recebidas com pelo menos 90 dias de antecipação antes das convenções de 

distrito e/ou distrito múltiplo. O clube será colocado em status quo, uma vez que 

haja documentação significativa de que o clube não está cumprindo com o Estatuto 

e Regulamentos Internacionais.  

a. Enquanto estiver em status quo o clube não pode  

1. Realizar atividades de serviço;  

2. Realizar atividades de angariação de fundos;  

3. Participar dos eventos ou seminários distritais, de distrito múltiplo e 

internacionais;  

4. Participar de qualquer procedimento de voto que não seja do clube;  

5. Endossar ou indicar candidatos para ocupar cargos em nível de distrito, 

distrito múltiplo ou internacional;  

6. Enviar o Informe Mensal de Movimento de Sócios e formulários de 

relatórios;  

7. Patrocinar um Lions clube, ou organizar um Leo ou Lioness clube.  

b. Todos os esforços devem ser envidados para dar assistência aos clubes 

em status quo antes de chegarem ao ponto de cancelamento da carta 

constitutiva. Os seguintes procedimentos são recomendados para dar 

assistência e apoio a um clube em status quo:  

1. Assim que um clube for colocado em status quo por falta de cumprimento 

das suas obrigações de clube, a Equipe do Governador de Distrito ou o 

Leão Coordenador deverá começar a trabalhar imediatamente para 

reverter a situação de status quo do clube. A equipe do governador de 

distrito deverá manter o governador de distrito informado sobre o 

progresso dos clubes em status quo na divisão.  

2. Se for de valia, o governador de distrito pode designar um Leão 

Orientador Certificado para ajudar o clube a ficar novamente em dia com 

as suas obrigações. O Leão Orientador Certificado tem que ter a 

aprovação tanto do clube como da Equipe do DG.    
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3. O governador de distrito ou o Leão Coordenador deverá analisar o 

progresso do clube e informar à sede internacional de LCI por escrito 

sobre o progresso feito ou uma recomendação de cancelamento.   

c. Para que um clube em status quo volte a estar em dia com as suas 

obrigações, ele deve:  

1. Corrigir todas as razões pelas quais o clube foi colocado em status quo;   

2. Fazer pagamentos para quitar o saldo devedor nas contas junto ao 

distrito, distrito múltiplo e LCI;   

3. Enviar um Relatório de Reativação preenchido para relatar as mudanças 

no quadro associativo e de liderança, se necessário;  

4. A recomendação de liberar um clube da condição de status quo deverá 

ser feita em qualquer época do ano;  

5. Assim que restabelecido, o clube poderá atualizar a lista de sócios e os 

registros de dirigentes   

d. Cancelamento: Os clubes que não apresentam melhora ou não fazem 

uma tentativa adequada para cumprir o Estatuto e Regulamentos 

Internacionais ou as Norma da Diretoria dentro do prazo especificado será 

colocado diante da Diretoria Internacional, que determinará se o clube deve 

ser cancelado, permanecer em status quo ou voltar a estar em dia com as 

sua obrigações ou em status ativo.  

3. Clube não existente ou fictício 

a. Se houver uma suspeita de que um Lions clube não esteja funcionando e de 

que seja fictício, exige-se que o clube seja cuidadosamente investigado, o que 

pode incluir:  

1. Revisão do relatório mensal de sócios e variações ou padrões de ganho 

ou perda de sócios 

2. Coleta de provas das reuniões e atividades do clube  

3. Verificação do pagamento das quotas (de distrito, distrito múltiplo e 

internacionais)  

4. Confirmação de participação em eventos de âmbito de divisão, região e 

distrito  
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5. Verificação da existência de diversas solicitações de carta constitutiva 

enviadas de uma só vez por um distrito  

6. Coleta dos relatórios do governador de distrito, primeiro e segundo vice-

governadores de distrito, presidentes de divisão, presidentes de região em 

questão, Coordenador da GMT ou GLT e qualquer outro líder de distrito ou 

distrito múltiplo.  

7. Contato com os Diretores Internacionais da área para verificar a 

existência deste clube e solicitar as suas opiniões.  

8. Coleta de outras informações que possam ser relevantes  

9. Ao mesmo tempo, uma notificação por escrito será enviada ao clube, por 

carta registrada ou por qualquer outro meio que possa comprovar o envio 

das notificações, com cópias para os dirigentes mencionados acima, para 

informar o presidente do clube que a situação de seu clube está sendo  

examinada pela associação e para solicitar uma resposta. Se nenhuma 

resposta for recebida dentro de duas semanas, o processo será repetido 

mais uma vez. 

b. Se, dentro de três semanas, nenhuma resposta for recebida do clube à segunda 

notificação dentro de duas semanas, outra notificação por escrito será enviada 

ao governador, primeiro e segundo vice-governadores de distrito e assessor 

distrital de extensão para informá-los que o clube será colocado em status quo e 

que o Comitê de Serviços a Distritos e Clubes analisará a informação reunida e 

recomendará medidas à diretoria, que podem incluir:  

1. Cancelamento do clube 

2. Desqualificação automática dos governadores que aprovaram o clube a 

qualquer e a todos os prêmios outorgados pela associação, perda do status 

de ex-governador de distrito e possibilidade de ter exigida a sua demissão da 

associação.  

3. O Lions clube patrocinador pode ser colocado em status quo 

4. Outras medidas podem ser tomadas conforme for apropriado   

c. Devido ao tempo necessário para a investigação, as notificações de um clube 

que se acredite ser fictício devem ser recebidas pela Divisão de Administração 

de Distritos e Clubes, o mais tardar 90 dias antes da convenção do distrito ou do 

distrito múltiplo.  
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d. O clube será colocado em status quo, ao se receber documentação significativa 

de que o clube não exista.     

e. Cancelamento: Os clubes que se acredita serem fictícios serão apresentados 

para a Diretoria Internacional, que determinará se o clube deve ser cancelado, 

permanecer em status quo ou voltar a estar em dia com as sua obrigações ou 

em status ativo.  

4. Abandono das atividades ou fusão de clubes -- Quando um Lions clube notificar 

a Sede Internacional do fato de estar abandonando as atividades ou fazendo uma 

fusão com outro clube e o governador de distrito apoiar a ação e não haver nenhuma 

outra opção viável, a carta constitutiva do clube será automaticamente cancelada.   

Recomendação de Status Quo para um clube 
Os governadores de Distrito enviam o formulário de recomendação de Status Quo (DA-
971) para colocar um clube em status quo. Este documento está disponível no website 
da associação http://www.lionsclubs.org.  Envie o formulário para: 
 

 Lions Clubs International  
 Departamento Ibero Americano 
 300 W. 22

nd
 Street 

 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA 
 Fax: 630-706-9204 

 Email: iberoamerican@lionsclubs.org 

 

RESCISÃO DE CANCELAMENTO 

O cancelamento de um clube poderá ser rescindido dentro de 12 meses da data de 

cancelamento se as razões para o cancelamento forem resolvidas. Todas as quotas 

anteriores devem ser quitadas. O governador de distrito ou o Leão que estiver 

coordenando deverão enviar o Relatório de Reativação para a rescisão do 

cancelamento da carta constitutiva. Os pedidos de reativação que são recebidos 

menos de 90 dias antes de uma convenção de distrito ou distrito múltiplo podem ficar 

retidos até o encerramento da convenção.   

 

STATUS PROIORITÁRIO DO CLUBE   

Os clubes em status prioritário são aqueles que precisam de atenção especial, mas 

permanecem em status ativo, com todos os direitos e responsabilidades de um Lions 

clube ativo. Os clubes podem ser colocados em status prioritário a qualquer momento 

durante o ano. Para colocar o clube em status prioritário, a equipe do GD deve indicar 

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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por que a reestruturação é necessária e fornecer um plano que define as atividades 

para a mesma.  

Cada distrito pode colocar até cinco clubes em status prioritário. Mais clubes podem 

ser colocados em status prioritário com a aprovação do Comitê de Serviços a Distritos 

e Clubes.  

O plano apresentado em apoio à colocação de um clube em status prioritário deve ser 

aprovado pelo clube, o governador de distrito, e o primeiro vice-governador de distrito, 

em então, encaminhado ao Departamento Ibero Americano. É fundamental que haja 

um progresso mensurável para que o clube permaneça em status prioritário. Se o 

progresso mensurável ou um aumento líquido no número de associados não for 

alcançado dentro de seis meses, o clube pode perder seu status prioritário.   

O status prioritário permite que os membros da Equipe do Governador de Distrito 

façam até duas visitas adicionais (pelo governador de distrito ou um membro aprovado 

da Equipe do DG) ao clube, as quais são financiadas pelo orçamento do governador 

de distrito em exercício.   

O clube em status prioritário é considerado um clube ativo com todos os direitos e 

responsabilidades de um Lions clube e deve:  

a. Designar um Leão Orientador para o clube por dois anos e trabalhar em estreita 

colaboração com a liderança distrital para a reestruturação do clube. O Leão 

Orientador deve ter a aprovação tanto do clube como da Equipe do DG.  

b. Realizar reuniões para discutir formas de melhorar o gerenciamento do clube, 

desenvolver liderança e aumentar o número de associados.  

c. Reportar à liderança do distrito e à Divisão de Administração de Distritos e 

Clubes o progresso feito para voltar a estar em dia com a associação.  

d. Conduzir as atividades de serviço e de angariação de fundos;   

e. Participar de funções ou seminários no distrito, distrito múltiplo ou internacionais, 

incluindo a votação e endosso ou nomeação de um candidato para um cargo de 

distrito, distrito múltiplo ou internacional, patrocinar um Lions clube ou organizar 

um Leo clube.  

f. Enviar o Informe Mensal de Movimento de Sócios e formulários de relatórios; 

Os clubes em status prioritário devem continuar a pagar quotas e a cumprir suas 

responsabilidades de Lions Clube ou correm o risco de serem colocados em status quo 

e cancelados. Considera-se que um clube tenha alcançado sucesso quando atingir as 

metas estabelecidas e quando o status prioritário for concedido.   



V–14 

Status protetor  

1. Um Lions clube poderá ser colocado em status protetor quando solicitado pelo 

governador de distrito e quando a área ou país onde o Lions clube está 

localizado esteja passando por:  

a. Guerra ou insurreição civil;   

b. Agitação política;  

c. Catástrofe natural;  

d. Outras circunstâncias especiais que impeçam um Lions clube de 

funcionar adequadamente.  

2. Um Lions clube deverá permanecer em status protetor por um período inicial de 

90 dias e dias adicionais, se permitido.  

3. Um clube em status protetor deverá ter a permissão de funcionar normalmente, 

tendo como base a definição das funções de um Lions clube contidas no 

Manual de Normas da Diretoria, porém, estará isento de:  

a. Pagamento das quotas de distrito, distrito múltiplo e internacional;  

b. Envio do Informe Mensal de Movimento de Associados e formulários 

pertinentes.  

O clube está liberado do status protetor quando ele estiver em plenas condições de 
funcionamento, pagar as pendências junto ao distrito, distrito múltiplo e as contas 
internacionais, além de enviar um relatório de reativação. A recomendação para liberar 
um clube de status protegido pode ser feita em qualquer época do ano. Em casos de 
extrema dificuldade, a Diretoria Internacional, a pedido do Comitê de Serviços a 
Distritos e Clubes, pode proporcionar alívio parcial às quotas. 
 

Prêmio de Reestruturação de Clube 
Outorga-se este prêmio a um Leão que atuar colaborando para reestruturação de um 
pequeno clube existente ou trouxer um Lions clube cancelado ou em status quo de 
volta à atividade e viáveis. Este prêmio não pode ser concedido ao governador de 
distrito. É concedido um prêmio para cada clube reestruturado.  
 
Para o clube que ainda não estiver cancelado, em suspensão ou status quo, o prêmio 
é conferido quando o Leão ajuda a reestruturar o clube com menos de 15 sócios, que 
consegue atingir 20 sócios ativos dentro do ano Leonístico vigente. O clube deve estar 
em dia com suas obrigações, ter iniciado um novo projeto de serviço, ter enviado 
relatórios mensais de atividades de sócios por doze meses consecutivos para ser 
conferido. 
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Para um clube que já estiver cancelado, em suspensão ou status quo, o prêmio é 
conferido depois que o clube for reativado e tiver pelo menos 20 sócios.  O clube deve 
estar em dia com suas obrigações, ter iniciado um novo projeto de serviço, ter enviado 
relatórios mensais de atividades de sócios por doze meses consecutivos para ser 
conferido. 
 

Apoio aos Novos Clubes   

 

Programa Leão Orientador e Leão Orientador Certificado 

O Programa Leão Orientador oferece orientação durante os dois primeiros meses do 

novo clube. Ele reconhece a necessidade que os novos clubes têm de se tornarem 

organizações de serviço em pleno funcionamento nas suas respectivas comunidades. 

 
Incentive o Leão orientador, o qual você indicou, para participar do Curso Leão 

Orientador Certificado. O Curso Leão Orientador Certificado oferece um treinamento 

do tipo auto-aprendizado ou em grupo para tornar o Leão orientador mais eficaz. Os 

materiais estão disponíveis online no link www.lionssclubs.org. Digite “Leão Orientador 

Certificado” na caixa de busca para localizar os materiais, ou entre em contato com a 

Administração de Distritos e Clubes para informar-se sobre o Programa Leão 

Orientador Certificado e receber o kit Leão Orientador Certificado juntamente com os 

materiais do programa.  Para as apresentações a grupos ofercemos uma apresentação 

em PowerPoint e o manual do instrutor. 

 

Favor observar: 
 

1. Um Leão Orientador poderá ser nomeado para no máximo dois clubes em 
qualquer momento.  

2. Para manter a certificação como Leão Orientador Certificado, o Leão deverá 
fazer novamente o curso a cada três anos.  

 

 
Quando se funda um novo clube, o governador de distrito irá nomear até dois Leões 

orientadores por clube. Os Leões orientadores serão normalmente de clubes 

patrocinadores, mas isto não é um requisito. Eles devem ser Leões experientes, mas 

não poderão ser sócios de clubes recém organizados. Os seus nomes e endereços 

devem ser enviados no pedido de Carta Constitutiva de Lions Clube. 

Os Leões orientadores irão: 

 receber os materiais do novo clube e entregá-los ao novo clube. 

 participar das reuniões do novo clube nos dois primeiros anos de 
funcionamento. 

 oferecer orientação quando necessário. 

http://www.lionssclubs.org/
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 receber um distintivo de Leão orientador durante a cerimônia de fundação do 
novo clube 

 promover reuniões conjuntas anuais entre o clube patrocinador e o novo clube. 

 incentivar o novo clube a participar das funções distritais. 

 enviar relatórios de status em formulários fornecidos por Lions Clubs 
International.  

 
O prêmio para Leão orientador certificado é oferecido por Lions Clubs International 

após o Leão Orientador Certificado ter servido ao clube com êxito por dois anos e ter 

relatado o progresso feito à Divisão de Administração de Distritos e Clubes.  

 

Para mais informações sobre os Programas Leão Orientador e Leão Orientador 

Certificado, entre em contato com o Departamento Ibero-Americano em:  

Lions Clubs International 

Departamento Ibero-Americano 

300 W. 22
nd

 Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 

Fax: 630-571-1693 

       Email: iberoamerican@lionsclubs.org  
 
 

Fusão e Mudança de Nome de Clubes 
Dois ou mais Lions clubes poderão tornar-se um só clube. Para isso, o governador de 
distrito encaminha o Formulário de Fusão de Clubes (DA-979) ao Departamento Ibero-
Americano.   
 
O novo clube resultante de uma fusão pode solicitar um Certificado de Fusão para que 
seja feito o reconhecimento dos seus sócios.  
 
O Formulário de Pedido de Mudança de Nome (DA-980) é encaminhado pelo clube ao 
Departamento Ibero-Americano. Este formulário está disponível no website de LCI e 
pode ser facilmente encontrado digitando o seu código na caixa de busca. 
 
A susbstituição da carta constitutiva com o novo nome estão disponíveis por $25.00. 
 

 

Transferência de Clube para outro distrito 
Um clube poderá transferir-se de um distrito a outro distrito adjacente e com 
modificações dos respectivos limites territoriais, sem necessidade de seguir os trâmites 
formais de subdivisão, desde que tal transferência não cause modificações 
substanciais nos atuais limites demarcatórios do distrito. 
 

mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
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Um pedido de transferência de clube será considerado, quando as seguintes 
informações forem enviadas ao Departamento Ibero-Americano: 
 

 Cópia da ata da reunião na qual a maioria dos sócios do clube aprovou a 

transferência. 

 Aprovação, por escrito, dos atuais governadores dos respectivos distritos. 

 Cópia da ata das reuniões do gabinete, indicando a aprovação dos respectivos 

gabinetes de distritos. 

 Mapa mostrando os locais exatos, atual e futuro, do clube e os limites de cada 

distrito. 

 
A transferência de um clube entrará em vigor logo após a sua aprovação. 
 
Os pedidos de transferência de clube devem ser enviados para: 
 

Lions Clubs International  
Departamento Ibero-Americano 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA 

 Fax: (630) 571-1693 

 Email: IberoAmerican@lionsclubs.org 
 

 

Contas Bancárias de Clube  
Um Lions clube precisa manter uma conta bancária para as suas transações 
financeiras, tais como depósito de quotas e outros fundos ou para fazer os 
pagamentos do clube. Maiores detalhes encontram-se no Capítulo IX, Finanças. O 
desembolso destes fundos deve ser feito de acordo com o estabelecido no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Lions Clubes. Mais informações poderão ser solicitadas do 
Departamento de Contas a Receber e Serviços Contábeis, e-mail: 

accountsreceivable@lionsclubs.org 
 

Extratos Mensais de Conta de Clube 
O extrato mensal de conta de clube indica as cobranças de materiais de clubes que 
foram encomendados, quotas de sócios e outros itens, assim como pagamentos feitos 
pelo clube. Os extratos dos clubes de 2011 estão disponíveis para os dirigentes de 
clube online, usando o website MyLCI. Contate o Departamento de Contas a Receber 
e Serviços Contábeis se tiver perguntas sobre extratos, e-mail: 

accountsreceivable@lionsclubs.org.  
 

Quotas de Sócios 
As quotas de sócios são anuais e cobradas duas vezes por ano. Elas se baseiam nos 

mailto:IberoAmerican@lionsclubs.org
mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
mailto:accountsreceivable@lionsclubs.org
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informes de sócios enviados pelos clubes e recebidos na sede internacional até 30 de 
junho e 31 de dezembro. 
 
As quotas de novos sócios são cobradas no primeiro dia do mês no qual a pessoa 
ingressa como sócio. O valor total cobrado de um novo sócio aparecerá no extrato 
mensal juntamente com o nome do sócio, número e data de admissão. O valor inclui: 
 

 Jóia de ingresso estabelecida pela diretoria internacional; 
 Quotas rateadas de acordo com os meses que faltam no período da cobrança; 

 

Sócio Reinscrito ou Transferido 
Todo sócio que deixar o movimento e mais tarde solicita reinscrição ou transferência é 
considerado como um sócio novo se ficou afastado do Leonismo por mais de doze 
meses. O clube será cobrado de acordo com esta movimentação. 
 

Sócios Demitidos 
Crédito total é concedido automaticamente somente quando a comunicação de sócios 
demitidos é feita em julho e janeiro após os respectivos períodos semestrais e desde 
que o Informe Mensal de Movimento de Sócios com as baixas seja recebido na sede 
internacional até 31 de julho e 31 de janeiro do respectivo período semestral. Crédito 
para sócios demitidos não é concedido em nenhum outro mês. 
 

Confirmação de Mudanças no Quadro Associativo 
Os clubes são cobrados novas taxas de fundação no primeiro dia do mês após a data 
na qual os associados foram reportados. A cobrança é feita em base pro-rateada para 
os meses restantes referentes às quotas semestrais.  
 

Sócios Fundadores 
Os clubes são cobrados pelos sócios fundadores no primeiro dia do mês seguinte à 
data na qual os sócios foram comunicados à sede internacional. A cobrança é feita 
numa base rateada para os meses remanescentes naquele período vigente das quotas 
de sócios. 

 

Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes 
A Avaliação da Saúde dos Clubes foi desenvolvida para oferecer ao líderes Leões 
dados que possam ajudar a determinar o nível de saúde do clube.  Ele é composto por 
informações compiladas dos relatórios de clubes, pagamentos e dados internos.  
 

Distribuição:  
O relatório é enviado por email na segunda semana de cada mês à Equipe do GD, 
Secretário de Gabinete, Coordenadores da GLT e GMT de Distrito, Presidente de 
Divisão Provisória, Presidente de Conselho, Coordenadores da GLT e GMT de Distrito 
Múltiplo, Coordenadores de LCIF de Distrito e Distrito Múltiplo, Leão Coordenador e 
Leão Orientador (somente dos clubes para os quais foram designados).  O relatório se 
baseia no números do final do mês.  
 



V–19 

Design do relatório:  
Há duas seções neste relatório. A primeira seção contém dados específicos do clube, 
tais como número de sócios no clube, doações do clube e histórico de envio de 
relatórios. Pode-se encontrar no final do relatório um resumo das estatísticas do 
distrito, as quais oferecem informações pertinentes à saúde geral do mesmo.  
 

Elementos específicos dos clubes:  
Embora muitas sejam auto-explicativas, veja abaixo informações adicionais relativas a 
cada seção e a ação necessário para o bom gerenciamento do distrito.  
 

Status: Esta seção lista o status vigente de cada clube e o número de vezes que cada 
clube foi colocado em status quo nos últimos dois anos. Deve-se prestar mais atenção 
se o clube estiver em status quo ou cancelado. Frequentemente, isto deve-se à falta de 
pagamento de quotas. O clube deve ser contatado para voltar a estar em cia com as 
suas obrigações.  
 

Quadro de asociados: Esta seção baseia-se no relatório cumulativo de final do mês. 
Quando houver baixas acentuadas e totais baixos de sócios, a informação estará em 
vermelho. Quando o número estiver em verde, há indicação de crescimento positivo. 
Esta seção também indica o quadro de sócios do clube de um ano atrás e o tempo 
médio de serviços dos sócios baixados, o qual pode indicar se o clube está perdendo 
novos sócios ou mais antigos. É claro que as estatísticas do quadro de sócios somente 
serão precisas se os relatórios forem enviados regularmente. A próxima seção lhe 
ajudará a determinar se o informe de sócios está atualizado.     
 

Relatórios: Os clubes saudáveis enviam relatórios regularmente. Esta seção o 
mantém informado sobre se os relatórios de sócios, dirigentes e atividades estão 
sendo enviados de forma oportuna.  A falta de envio de relatórios pode indicar que o 
número de sócios registrados não esteja correto. Ela também informa o número de 
mandatos que o presidente já serviu. Deve-se dar atenção especial a clubes que 
mantém o mesmo presidente por diversos anos ou faz a rotação das mesmas pessoas 
em cargos de dirigentes. Para permanecer saudável, os clubes necessitam cultivar 
novos líderes. Observe aquelas áreas que não utilizam o website MyLCI para enviar 
relatórios podem exibir “NA” na coluna de relatório de atividades. Se constar “NR”, o 
país tem acesso ao MyLCI, mas nunca enviou relatórios eletronicamente.  
 
Outra coluna fundamental é a de lista de emails ativos. Observe que as iniciais listadas 
representam um dirigente de clube que não possui um email ativo registrado junto a 
LCI. Uma vez que a maior parte dos comunicados de LCI são enviados por email, 
estes líderes não estão recebendo informações. Deve-se providenciar que cada 
dirigente tenha um email ativo registrado, para que receba toda informação necessária.  
  
 

LCIF: Esta seção exibe as doações feitas pelo clube ou pelos sócios do clube à 
fundação.  
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Resumo dos relatórios:  
No final do relatório, há um resumo das estatísticas que indica a saúde do distrito como 
um todo. Use-o para identificar as áreas que necessitam ser melhoradas e para medir 
o progresso feito.  
 
Este relatório é fornecido pela Divisão de Administração de Distritos e Clubes. Caso 
você tenha dúvidas sobre o relatório ou encontrou alguma discrepância, contate 
Administração de Distritos pelo email districtadministration@lionsclubs.org. 
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