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Introdução 
 
O sucesso de Lions Clubs International depende muito da eficácia dos nossos líderes nos 

diversos níveis da nossa associação. Todas as posições de liderança, desde a de presidente 

de clube à de presidente internacional, acarretam responsabilidades específicas que devem 

ser cumpridas. Porém, é a capacidade de trabalhar eficaz e cooperativamente com outros 

Leões que garantirá que se atinjam as metas e a missão da associação. 

 

Em nível de distrito, esta responsabilidade de combinar liderança e trabalho em equipe cabe 

à equipe do governador de distrito. O governador de distrito, primeiro vice-governador de 

distrito e segundo vice-governador de distrito devem não apenas compartilhar 

responsabilidade e comprometimento com o gerenciamento do distrito, como devem também 

comunicar-se eficazmente e trabalhar em conjunto nos projetos, questões que se 

apresentam e decisões a serem tomadas. Nos distritos onde isto tem sido feito 

consistentemente, os clubes são fortalecidos, provocando mais impacto na comunidade, e a 

abordagem de liderança duradoura conduz a uma maior compreensão e comprometimento 

para com o serviço.   

 

O Manual da Equipe do Governador de Distrito foi preparado para todos os membros da 

equipe do governador para que possam utilizar como um guia completo para a liderança do 

distrito. Este manual contém informações sobre as operações da Sede Internacional, os 

deveres específicos dos líderes distritais, bem como os programas, recursos, diretrizes e 

contatos para a maioria das situações, as quais os membros da equipe do governador de 

distrito irão precisar durante a gestão. Consulte este recurso na medida em que forem 

surgindo dúvidas, desafios e oportunidades ao longo do ano.  

 

Ao se preparar para este cargo de liderança, planejar e tratar dos assuntos do distrito, sem 

deixar de apoiar os clubes e seus sócios durante sua gestão, descobrirá que este manual é 

um recurso valioso. 

“Os lideres tornam-se exemplos ainda mais poderosos quando aprendem mais do que 
quando ensinam.” Rosabeth Moss Kantor 
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Capítulo I 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

EQUIPE DO GOVERNADOR DE DISTRITO 
No mundo de hoje, em rápida mutação, as pessoas devem combinar suas 

necessidades familiares prementes, compromissos de trabalho e trabalho voluntário. 
Porque o papel de governador de distrito é complexo e absorvente, ele poderá 
compartilhar suas responsabilidades com o primeiro e o segundo vice-governadores. 
O conceito de equipe do governador de distrito fomentará a colaboração, permitirá a 
continuidade na administração do distrito e preparará melhor o primeiro e o segundo 
vice-governadores de distrito para o papel de governador. 

O governador de distrito, o primeiro e segundo vice-governadores de distrito 
compõem a equipe do governador de distrito, trabalhando juntos para oferecer uma 
liderança distrital eficaz, enquanto o líder da equipe, o governador de distrito, além de 
supervisar as operações distritais, é responsável pelo desenvolvimento das 
estratégias de trabalho em equipe, orientar e motivar os vice-governadores e 
acompanhar o desempenho geral da equipe. 

Esta estratégia de colaboração em equipe não só melhora a administração 
distrital, mas também ajuda a preparar os vice-governadores durante um período de 
dois anos, para que se tornem governadores de distrito confiantes e efetivos. Como 
segundo vice-governador, este líder Leão aprende como o distrito funciona, atuando 
como o principal elemento de ligação com a GLT do distrito, familiarizando-se com os 
programas de LCI e conhecendo as necessidades dos clubes locais. Então, como 
primeiro vice-governador, assume-se mais responsabilidades para com o aumento de 
clubes, número de sócios, sendo o principal elemento de ligação com a GMT de 
distrito, assumindo compromissos especiais e representando o governador de distrito 
em reuniões e eventos, conforme requisitados. 

Como líder principal do seu distrito, o governador está sempre extremamente 
ocupado. Delegar responsabilidades de forma eficaz e adequada ao primeiro vice 
governador de distrito e segundo vice-governador de distrito pode melhorar o 
gerenciamento e operações gerais do distrito, ao mesmo tempo em que prepara os 
vice-governadores para os seus futuros papeis de liderança. 

A equipe do governador de distrito representa a associação no distrito e está sob 
a supervisão geral da Diretoria Internacional. Como em todas as equipes eficazes, 
incumbe-se cada membro da equipe do governador de distrito de responsabilidades e 
tarefas específicas com as quais se comprometem. Um breve resumo de cada uma 
destas posições está incluído nas páginas a seguir. Para informações mais 
detalhadas, consulte a versão atual do manual de Normas da Diretoria, disponível no 
web site de LCI. 



Governador de Distrito 
 

O governador de distrito é o dirigente administrativo principal do distrito e age 
como líder da equipe do governador de distrito. Os regulamentos do Estatuto e 
Regulamentos de Distrito determinam que as responsabilidades do governador de 
distrito são: 
 

• Supervisionar a Equipe Global de Aumento de Sócios em âmbito de distrito, 
administrando e promovendo o aumento de sócios e a organização de novos 
clubes. 
 
• Supervisionar a Equipe de Liderança Global em âmbito de distrito, 
administrando e promovendo o desenvolvimento das qualidades de liderança em 
âmbito de clube e de distrito. 
 
• Promover a Fundação de Lions Clubs International e todas as atividades de 
serviço por ela implementadas. 
 
• Presidir, quando estiver presente, o gabinete, a convenção e outras reuniões 
distritais. Caso não possa presidir durante determinado prazo, o dirigente a 
presidir tais reuniões deverá ser o primeiro ou segundo vice-governador de 
distrito; entretanto, se ele não estiver presente, o dirigente distrital escolhido 
pelos membros participantes deverá presidir. 
 
• Promover um clima de harmonia entre os Lions clubes constituídos. 
 
• Exercer supervisão e autoridade sobre os dirigentes do gabinete e membros 
nomeados aos comitês do distrito conforme estabelecido neste estatuto. 
 
• Assegurar-se de que todos os clubes do distrito sejam visitados pelo 
governador de distrito ou outro dirigente distrital uma vez ao ano para que haja 
uma administração bem-sucedida. Um relatório de visitas deve ser encaminhado 
à sede internacional referente a cada visita. 
 
 

Primeiro Vice-Governador de Distrito 
 

Os distritos únicos e subdistritos elegem um primeiro vice-governador de distrito 
de acordo com Estatuto e Regulamentos Internacionais e do Estatuto Padrão e 
Regulamentos de Distrito e seus próprios procedimentos adotados para eleição. O 
segundo vice-governador de distrito não ocupa automaticamente o cargo de primeiro 
vice-governador de distrito, mas é o único candidato oficial. 

O primeiro vice-governador é responsável em assistir o governador com as 
atividades de aumento de sócios, ajudar na organização de novos clubes e na 
promoção dos eventos distritais. As responsabilidades específicas deste dirigente são: 



• Fomentar os propósitos desta associação; 
 

• Desempenhar as obrigações administrativas que lhe forem designadas pelo 
governador de distrito; 

 
• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados pela 
diretoria internacional; 

 
• Participar das reuniões de gabinete e conduzir todas as reuniões na ausência do 
governador de distrito, além de participar das reuniões do conselho de 
governadores, conforme apropriado; 

 
• Prestar assistência ao governador de distrito na análise dos pontos fortes e fracos 
dos clubes do distrito, identificando os clubes fracos existentes e potenciais, para 
estabelecer planos de fortalecimento; 

 
• Fazer visitas aos clubes como representante do governador de distrito, sempre 
que por ele solicitado; 

 
• Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador de Distrito e a 
Equipe Global de Aumento de Sócios, trabalhando como um membro ativo da 
Equipe Global de Aumento de Sócios juntamente com o Governador de Distrito, 
Segundo Vice-Governador de Distrito e outros membros da Equipe Global de 
Aumento de Sócios, visando estabelecer e implementar um plano abrangente no 
distrito para o aumento do quadro associativo; 

 
• Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Segundo Vice-Governador de Distrito e 
com a Equipe de Liderança Global para desenvolver e implementar um plano 
distrital abrangente para o desenvolvimento da liderança. 

 
• Trabalhar junto com o Comitê de Convenções do Distrito e prestar assistência ao 
comitê no planejamento e realização da convenção anual de distrito, além de 
oferecer assistência ao governador na organização e promoção de outros eventos 
distritais. 

 
• A pedido do governador de distrito, supervisionar outros comitês distritais; 

 
• Participar no planejamento do próximo ano, inclusive quanto ao orçamento do 
distrito; 

 
• Familiarizar-se com os deveres do governador de distrito, para que, na 
eventualidade de vaga no cargo de governador de distrito, esteja melhor preparado 
para assumir as obrigações e responsabilidades inerentes ao cargo como 
governador de distrito interino até que a vaga seja preenchida de acordo com estes 
regulamentos e regras de procedimento adotadas pela Diretoria Internacional. 
 



Apesar de o primeiro vice-governador de distrito ter de ser eleito, as qualificações 
para este cargo são semelhantes àquelas do governador de distrito, porque é mais 
provável que o primeiro vice-governador de distrito venha a substituir o governador. 
 

O primeiro vice-governador de distrito não é reembolsado de despesas de 
viagens ou per diems pela associação, a menos que ele esteja fazendo uma visita 
anual a clube em nome de e por solicitação do governador de distrito. O reembolso é 
feito de acordo com as atuais Regras de Auditoria. Talvez os estatutos distritais ou do 
distrito múltiplo permitam outros reembolsos. 
 

Se ficar vago o cargo de governado de distrito, o primeiro vice-governador de 
distrito atuará como governador de distrito, cumprirá suas obrigações e terá a mesma 
autoridade que o governador de distrito tinha até que a vaga seja ocupada por 
determinação da Diretoria Internacional até o final da gestão. No caso de ocorrer uma 
vaga no cargo de primeiro ou segundo vice-governador, tal vaga será preenchida de 
acordo com o estatuto e regulamentos do distrito (único, sub e múltiplo). As 
qualificações mínimas para a vaga do dirigente estão descritas no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito e de Distrito Múltiplo. 
 

Como o primeiro vice-governador participa diretamente da administração do 
distrito, ele tem melhor compreensão dos papeis e responsabilidades do governador. 
Se o primeiro vice-governador de distrito é eleito governador, ocorre uma transição 
mais tranquila de uma administração a outra, assim como continuidade às metas e 
objetivos do distrito. Um governador confiante está mais apto a contribuir para o 
sucesso dos programas internacionais e distritais e para as metas da associação. 
 
 
Segundo Vive-Governador de Distrito 

Os distritos únicos e subdistritos elegem um segundo vice-governador de distrito 
de acordo com Estatuto e Regulamentos Internacionais, Estatuto Padrão e 
Regulamentos de Distrito e seus próprios procedimentos adotados para eleição. 
 

O segundo vice-governador é responsável em assistir o governador com as 
atividades de conservação de sócios e com divulgação entre eles dos diversos 
programas da associação. As responsabilidades específicas deste dirigente são: 

 
• Fomentar os propósitos desta associação; 

 
•    Desempenhar as obrigações administrativas que lhe forem designadas pelo 

governador de distrito; 

• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados pela 
diretoria internacional; 



• Participar das reuniões de gabinete e conduzir todas as reuniões na ausência 
do governador de distrito e do primeiro governador de distrito, além de participar 
das reuniões do conselho de governadores, conforme apropriado; 
 
• Familiarizar-se com a condição e a situação dos clubes do distrito, revisar o 
demonstrativo financeiro e oferecer assistência ao governador e ao primeiro 
vicegovernador de distrito na identificação e fortalecimento dos clubes existentes 
e dos que estejam potencialmente fracos; 
 
• Fazer visitas aos clubes como representante do governador de distrito, sempre 
que por ele solicitado; 
 
• Oferecer assistência ao governador de distrito e ao primeiro vice-governador 
de distrito no planejamento e realização da convenção anual de distrito; 
 
• Servir como elemento de ligação entre a Equipe do Governador de Distrito e a 
Equipe de Liderança Global, trabalhando como um membro ativo da Equipe de 
Liderança Global juntamente com o Governador de Distrito, Primeiro Vice- 
Governador de Distrito e outros membros da Equipe de Liderança Global, 
visando estabelecer e implementar um plano abrangente no distrito para o 
desenvolvimento das qualidades de liderança; 
 
• Trabalhar junto ao Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de 
Distrito e com a Equipe Global de Aumento de Sócios para desenvolver e 
implementar um plano distrital abrangente para o aumento do quadro 
associativo. 
 
• Trabalhar conjuntamente com o Coordenador Distrital de LCIF e oferecer 
assistência para atingir as metas anuais, utilizando-se da distribuição regular de 
material informativo sobre LCIF, visando aumentar o conhecimento e apoio à 
Fundação; 
 
• Trabalhar conjuntamente com o comitê de informática de distrito, oferecendo 
assistência na promoção e uso do Website da associação e da Internet pelos 
sócios e clubes para obter informações, enviar relatórios, fazer compras de 
materiais para clubes, etc.; 
 
• A pedido do governador de distrito, supervisionar outros comitês distritais; 
 
• Oferecer assistência ao governador de distrito, ao primeiro governador de 
distrito e  ao gabinete no planejamento do próximo ano, inclusive quanto ao 
orçamento de distrito; 
 
• Familiarizar-se com os deveres do governador de distrito, para que, na 
eventualidade de vaga no cargo de governador, ou de primeiro vice-governador 
de distrito, esteja melhor preparado para assumir as obrigações e 



responsabilidades inerentes a tais cargos como governador de distrito interino 
até que as vagas sejam preenchidas de acordo com estes regulamentos e 
regras de procedimento adotadas pela Diretoria Internacional. 
 
 
O segundo vice-governador de distrito não é reembolsado de despesas de 

viagens ou per diems pela associação, amenos que ele esteja fazendo uma visita 
anual a clube em nome de e por solicitação do governador de distrito. O reembolso é 
feito de acordo com as atuais Regras de Auditoria. Talvez os estatutos distritais ou do 
distrito múltiplo permitam outros reembolsos. 
 

Se ficar vago o cargo de governado de distrito e primeiro vice-governador de 
distrito, o segundo vice-governador de distrito atuará como governador de distrito até 
que a vaga seja ocupada por determinação da Diretoria Internacional até o final da 
gestão. No caso de ocorrer uma vaga no cargo de primeiro vice-governador, o segundo 
vice governador de distrito atuará como primeiro vice-governador de distrito até que tal 
vaga será preenchida de acordo com o estatuto e regulamentos do distrito (único, sub 
e múltiplo). 
 

Como o segundo vice-governador participa diretamente da administração do 
distrito, como integrante da equipe do governador de distrito, ele tem melhor 
compreensão dos papeis e responsabilidades do governador e do primeiro vice-
governador, permitindo uma sucessão de liderança mais tranquila. 
 
 

Equipe Eficaz do Governador de Distrito 
 

Como integrante da equipe do governador de distrito, você é responsável pelo 
gerenciamento e administração eficazes do distrito e pelo seu crescimento e vitalidade 
no futuro. Uma equipe bem sucedida é mais do que um grupo de indivíduos. Para 
maximizar o sucesso da equipe do governador de distrito e o sucesso de todas as 
outras equipes especiais que você irá liderar durante o seu mandato, Reflita sobre 
estas características de equipes de alto desempenho. 
 

• Visão, Metas e Direção Compartilhadas 
 

Todos os integrantes estão comprometidos com a visão da equipe. Sabem 
exatamente qual é a visão, porque o líder da equipe os mantém enfocados reforçando 
esta visão em comunicações. O líder da equipe ajuda cada integrante individualmente 
a satisfazer suas próprias necessidades, enquanto apóia a visão geral da equipe. O 
líder da equipe garante que todos na equipe tenham metas claramente definidas, e 
cada membro é motivado e se empenhar em atingir estas metas. Os membros da 
equipe compreendem como suas posições apóiam a realização de metas definidas, e, 
se possível, têm a oportunidade de desenvolver metas e a planos de ações 
individualizados que especificam como irão contribuir para o sucesso geral da equipe. 
 



• Compromisso com os Papeis Individuais e de Equipe 
 
Os membros da equipe têm expectativas claramente definidas, mas também 

entendem como cada função está interligada a dos outros. Reconhecem que ependem 
do esforço de cada um dos outros membros. O líder da equipe garante que os deveres 
individuais de cada cargo sejam cumpridos ao ajudar os membros da equipe na medida 
em que desenvolvem os processos e estratégias que permitirão que funcionem como 
uma equipe. 
 

• Comunicação Efetiva 
 
Os membros da equipe resolvem problemas, comunicam-se entre si e mantêm 

o lidem atualizado a respeito dos desafios atuais ou questões que surjam. A 
colaboração genuína só é possível com comunicação regular e aberta. Os líderes de 
equipe enfocam-se em desenvolver comunicação consistente e efetiva. 
 

• Autoridade Compartilhada 
 
Os líderes de equipe eficazes permitem que os membros da equipe trabalhem 

compartilhando autoridade pelos resultados da equipe com os seus membros. Os 
membros da equipe sabem como e quando receber aprovação para decisões e são 
encarregados de tomar decisões independentes quando apropriado. 
 

• Valorização da Diversidade 
 
Os líderes de equipe eficazes incentivam os membros da equipe a 

compreenderem seus pontos fortes, talentos e fraquezas individuais. Os melhores 
líderes de equipe valorizam diferenças de estilos e experiências pessoais. Os líderes 
de equipe selecionam conscientemente membros da equipe que ofereçam habilidades 
complementares, experiências singulares e perspectivas diversificadas. 
 

• Apoio e Confiança Mútuos 
 
Uma equipe de alto desempenho demonstra apoio e confiança mútuos. 

Encoraja-se os membros da equipe a correr riscos e compartilhar suas opiniões e 
sugestões abertamente, e frequentemente se oferece um retorno construtivo. Juntos 
eles superam os desafios e obstáculos, aproveitando as oportunidades. Os membros 
da equipe conquistam a confiança uns dos outros. 
 

Não é fácil formar uma equipe de alto desempenho. Porém, como membro da 
equipe do governador, entre os líderes do distrito, enfocar conscientemente no 
desenvolvimento destas características lhe permitirá maximizar seu potencial e tornar a 
visão do seu distrito em realidade. 
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Capítulo II             

 
SEDE INTERNACIONAL 
 
 
A Sede Internacional é um recurso importante para todos os Leões e os funcionários 
estão sempre prontos para oferecer assistência e orientação, quando necessário. 
 
 
A comunicação entre a sede internacional e o distrito é geralmente feita por e-mail.   
Procure ler a correspondência da sede internacional e tomar as medidas necessárias 
com a maior brevidade possível. Dê uma atenção especial à correspondência que 
afetará outros membros da equipe do governador, do seu gabinete ou clubes no seu 
distrito e compartilhe as informações prontamente. 
 
 
O website da associação, www.lionsclubs.org, contém informação sobre os programas 
da associação, dirigentes, publicações e anuários de clubes. Dedique tempo para 
familiarizar-se com as informações de nosso website.  Incentive também os clubes do 
seu distrito a usarem o website da associação e a comunicação eletrônica.  O capítulo 
sobre informática neste manual contém informações detalhadas de como o website 
poderá ajudar o distrito e os seus clubes. 
 
 
Finalmente, lembre-se que os funcionários da sede internacional estão prontos para 
trabalhar com os governadores de distrito para fazer com que a associação seja a mais 
eficiente organização de clubes de serviço do mundo. 
 
 

Visitas à Sede Internacional 
A sede internacional está aberta das 8:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira.  
Os Companheiros Leões estão convidados a visitar a sua sede.  A sede estará fechada 
nos seguintes feriados oficiais: 
 

 
      
Dia de Finados (maio)    Feriados de Natal e Ano Novo (4) 
Dia da Independência dos EUA (4 de julho) a serem determinados pelo                
Dia do Trabalho (setembro)   Administrador Executivo   
Dia de Ação de Graças (novembro)       
Sexta-feira posterior ao Dia de Ação de Graças 
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DIRIGENTES ADMINISTRATIVOS NA SEDE INTERNACIONAL 
 
Administrador Executivo  
O Administrador Executivo de Lions Clubs International é responsável pela 
administração e funcionamento da sede da associação.  A sua principal função é pôr 
em prática as diretrizes e normas que visam atender a visão e os propósitos da 
associação e da fundação através do corpo de funcionários. 
 
O Administrador Executivo: 
 

• Gerencia as da sede internacional, grupos e funcionários. 
• Colabora estreitamente com o presidente internacional, comitê executivo e 

diretoria internacional, certificando-se de que as atividades de expansão mundial 
do Leonismo se enquadrem no espírito e normas da associação. 

 
Secretário 
O secretário implementa e gerencia os programas de governança cooperativa para a 
associação, prepara e distribui as atas oficiais das reuniões da Diretoria Internacional e 
resumos das reuniões do Comitê Executivo.  
 
Chefe de Desenvolvimento Global 
O chefe de desenvolvimento global de Lions Clubs International lidera a integração do 
grupo de Desenvolvimento Global, o qual é composto pelas divisões de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo, Relações Públicas e Comunicações, 
Atividades de Serviço, Estratégia Global e Parceria Global, e Relações 
Governamentais da associação. A principal responsabilidade do chefe de 
desenvolvimento global é de colaborar com os funcionários da associação, no 
desenvolvimento e implementação de estratégias em curso, programas e iniciativas. 
 
Tesoureiro 
Cabe à tesouraria da associação a tarefa de zelar, administrar e aplicar os fundos e 
outros recursos da entidade, segundo normas fixadas pela diretoria internacional; deve, 
também, preparar os orçamentos e fazer a auditoria dos relatórios de despesas dos 
dirigentes e diretores internacionais.  
 
Administrador Executivo de LCIF 
O administrador executivo da Fundação de Lions Clubs International é responsável 
pela administração da fundação, que é uma entidade legal separada com status de 
caridade e isenta de impostos. O administrador executivo de LCIF trabalha com o 
Presidente do Conselho de LCIF e o Conselho Diretor de LCIF para implementar a 
missão da fundação de apoiar os esforços dos Lions clubes de todo o mundo para 
servir às suas comunidades locais e a comunidade global, realizando projetos de 
serviços humanitários essenciais.  
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GRUPOS DA SEDE INTERNACIONAL 
 

Grupo de Serviços a Distritos e Clubes e  
Desenvolvimento da Liderança 

 
 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes 
E-mail:  districtadministration@lionsclubs.org  
 
Assiste na administração de clubes e distritos do mundo inteiro.  Proporciona serviços 
de traduções nos idiomas oficiais da associação. Processa os Prêmios de Excelência 
de Clube e da Equipe do Governador de Distrito, ajuda no desenvolvimento do clube, 
fornecendo-lhe o Programa do Leão Orientador e Prêmios de Reestruturação de Clube. 
O Departamento Ibero-Americano é um recurso importante de comunicação para os 
governadores de distrito.  (veja páginas II-6). 
 
Divisão de Liderança 
E-mail:  leadership@lionsclubs.org  
 
Desenvolve, implementa e avalia programas de liderança, seminários e conferências 
nos níveis de clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. Oferece oportunidades de 
aprendizado online (Centro de Recursos de Liderança :   
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadersh ip-development/index.php  
e ferramentas de currículo e recursos para uso local). Apoia e trabalha em conjunto 
com a Equipe de Liderança Global (GLT) para identificar e atender as necessidades de 
treinamento e preparação dos Leões em todo o mundo. 
 
 

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
E-mail: globaldevelopment@lionsclubs.org   

 
Divisão de Marketing 
Email:  marketing@lionsclubs.org   
 
Dirige, desenvolve e implementa estratégias de marketing em apoio aos programas-
chave da associação, inclusive iniciativas de aumento de associados e novos clubes, 
bem como atividades de serviço, além do marketing de todos os programas de 
reconhecimento e outros principais programas de Lions. 
 
Divisão de Aumento de Associados 
Email :  membershipdev@lionsclubs.org  
 
Dirige e inicia os esforços dos associados e comitês dos associados no 
estabelecimento de padrões para o quadro associativo. Gerencia programas que 
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convidem novos associados para a associação e apoia a Equipe Global de Aumento de 
Associados (GMT). 
Divisão de Relações Públicas 
Email: pr@lionsclubs.org  
 
Dirige todas as atividades de assuntos públicos, incluindo gerenciamento de relações 
públicas e relações com a mídia. Gerencia todas as produções de audiovisuais e 
eventos, incluindo liderança e opiniões criativas sobre eventos de alto nível e 
programas.  
 
Divisão de Comunicações 
Email: communications@lionsclubs.org  
 
Gerencia todas as comunicações internas e externas, propaganda, gestão da marca e 
mensagens corporativas, inclusive todas as comunicações online e Revista Lion. 
 
 
Divisão de Atividades de Serviço 
Email:  programs@lionsclubs.org  
 
Apoia os Leões em implementar atividades e projetos de serviços significativos, 
incluindo crianças, jovens, saúde, meio-ambiente, relações internacionais, bem como 
iniciativas especiais como Desafio de Serviços do Centenário e Programa de Atividade 
de Leitura. A divisão também utiliza dados recebidos através do Relatório de Atividades 
de Serviços Leonístico, permitindo que a associação demonstre como que as ações 
locais dos associados estão tendo uma contribuição positiva às prioridades do 
desenvolvimento global. 
 
 
Estratégia Global 
Email : globalstrategy@lionsclubs.org   
 
Responsável pelo planejamento estratégico e consultoria sobre iniciativas especiais 
para os associados, planejamento da celebrações do centenário e outros projetos 
especiais. 
 
 
Parcerias Globais  
Email:  governmentrelations@lionsclubs.org   
 
Responsável por pesquisar e alavancar parcerias (privadas/públicas) para aumentar a 
visibilidade do Lions e recursos, e para fomentar programas e iniciativas da associação.   
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GRUPO DE TESOURARIA, OPERAÇÕES  

FINANCEIRAS E DE NEGÓCIOS 
 
Divisão de Finanças 
E-mail:  finance@lionsclubs.org  
 
Esta divisão é responsável pela administração dos recursos da associação (pessoal e 
finanças). Ela implementa as normas financeiras da associação, incluindo operações 
bancárias, transferências de fundos, assuntos contábeis em geral, contabilidade de 
custos e investimentos. Oferece diversos serviços de finanças para os associados.  
 
 
Divisão de Tecnologia da Informação 
Email:  informationtechnology@lionsclubs.org  
  
Oferece serviços de informática que incluem a infraestrutura tecnológica, sistemas 
eletrônico financeiro e de dados de sócios, um sistema de informática administrativo 
para relatórios, websites de serviços aos sócios como o MYLCI, sistemas de 
comunicação, sistema de gerenciamento de documentos, administração de dados de 
clubes, dirigentes e sócios, apoio a convenções distritais e internacionais e 
atendimento técnico aos funcionários e associados (website: www.lionsclubs.org  ou  
MyLCI). 
 
 
Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição 
Email:  clubsupplies@lionsclubs.org  
 
Responsável pelo estoque, marketing e distribuição de materiais de clubes para todo o mundo.   
Gerencia os programas de licenciamento para todo o mundo. Coordena assistência aos 
outros departamentos que buscam estoque, promoção, cobrança, distribuição e envio 
de materiais para Lions clubes no mundo inteiro. Divisão de Convenções  
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OUTROS GRUPOS DA SEDE 
 
 
Divisão de Convenções  
Email:  convention@lionsclubs.org  
Organiza e coordena a logística e as principais atividades relacionadas com a 
convenção internacional, seminário de GDE e reuniões da diretoria internacional. 
 
 
Divisão Jurídica 
Email:  legal@lionsclubs.org  
 
A Divisão Jurídica é responsável por manter os registros de marca em nível mundial, 
programa de seguro global e gerenciamento de risco e litígio.  Além disto, a Divisão 
Jurídica oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e normas da 
diretoria da associação, inclusive sobre eleições distritais, dúvidas sobre o endosso do 
diretor internacional, resoluções de disputas e queixas estatuárias.   
 
 

 
 

FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
 
 
Website: www.lcif.org   
Email:  lcif@lionsclubs.org  
 
Responsável pela administração da Fundação, incluindo a promoção, captação de 
recursos, administração de investimentos, execução de subsídios e fazendo a ligação 
entre os membros do conselho diretor de LCIF e a diretoria internacional. A Fundação 
também gerencia os subsídios de emergência, o programa SightFirst, o programa 
Lions-Quest e outros programas de subsídios humanitários, além de processar 
doações e oferecer reconhecimento.    
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Capítulo III              
 
 

ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS 
 
Os governadores de distrito são extremamente ocupados. Recebem muita 
correspondência, prepararam mensalmente os relatórios de despesas de viagem e de 
escritório e participam de reuniões de clube.  Estas e outras tarefas consumem muitas 
horas de trabalho por mês.  Delegar algumas das responsabilidades ao primeiro e 
segundo vice-governadores de distrito e a outros membros do gabinete distrital 
contribui para melhorar a administração do distrito e preparar outros Leões a serem 
líderes confiantes e eficientes. 
  
O estatuto e regulamentos do seu distrito devem ser compatíveis com o estatuto e 
regulamentos do distrito múltiplo e de Lions Clubs International. Eles também devem 
ser compatíveis com as Normas da Diretoria Internacional. 
 
O anuário distrital é útil a todos os clubes do distrito.  A publicação correta dos nomes, 
endereços, números de telefone e fax, e-mails, dias e horas das reuniões é essencial. 
 

Gabinete do Governador de Distrito 
O gabinete assessora o governador na formulação e implementação dos planos e 
normas administrativas referentes ao funcionamento da associação no distrito. 
 
Os membros do gabinete são: 
 

• Governador de distrito 
• Ex-Governador de Distrito Imediato 
• Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito 
• O Secretário-Tesoureiro do Gabinete (ou Secretário e Tesoureiro do   
Gabinete) 
• Presidentes de Região (opcional) 
• Presidentes de Divisão 
• Outros Companheiros, segundo especificado ou permitido no Estatuto e 
Regulamentos do Distrito assim como os assessores distritais ou 
coordenadores. 

 
Os membros do gabinete, com exceção do governador, não têm direito a voto, a 
menos que seja assim estipulado no estatuto e regulamentos do respectivo distrito. 
Um distrito preenche estas vagas segundo as provisões do estatuto e regulamentos do 
distrito único, subdistrito ou distrito múltiplo. O compromisso dos Leões nestas 
posições é essencial para a realização das metas do distrito. 
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Um distintivo de lapela será fornecido gratuitamente ao governador, primeiro e 
segundo vice-governadores, secretário de gabinete, tesoureiro de gabinete (ou 
secretário-tesoureiro), presidentes de região e presidentes de divisão. O governador 
receberá aditivos para os assessores distritais reconhecidos pela associação.  Os 
distintivos para ex-governadores de distrito poderão ser comprados através do 
Departamento de Materiais para Clubes. 
 
As atribuições do gabinete distrital são as seguintes: 
 

• Auxiliar na implementação das normas administrativas metas do distrito 
• Receber relatórios e recomendações sobre os clubes e divisões 
• Supervisionar, através do tesoureiro de gabinete, a cobrança de todas as 
quotas e taxas (ou secretário-tesoureiro) 
• Designar um depositário para os fundos  
• Autorizar o pagamento de despesas legítimas referentes à administração 
do distrito 
• Determinar a importância da fiança para o secretário-tesoureiro do 
conselho e aprovar a companhia a fornecer a fiança 
• Receber relatórios financeiros do tesoureiro de gabinete, 
semestralmente, ou com maior frequência se o julgar necessário 
• Providenciar a auditoria, no fim do ano fiscal, dos livros e registros do 
tesoureiro do gabinete 
• Estabelecer datas, horários e locais das reuniões de gabinete, 
consultando o governador 

 

Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito 
O primeiro vice-governador de distrito e o segundo vice-governador de distrito são 
membros importantes não somente da Equipe do Governador de Distrito, mas também 
do gabinete do governado de distrito.  No Capítulo 1 deste Manual, você encontrará 
uma descrição geral das principais responsabilidades desatas importantes posições. 

 
Secretário - Tesoureiro de Gabinete  
O secretário-tesoureiro de gabinete atuará sob a supervisão do governador de distrito. 
As responsabilidades do secretário de gabinete são: 
 

• Fomentar os propósitos da associação 
• Manter registros exatos dos procedimentos de todas as reuniões de gabinete 

e da convenção distrital 
• Enviar as atas da reunião de gabinete dentro de cinco dias após cada 

reunião a todos os membros do gabinete e ao Departamento Ibero-
Americano na sede de Lions Clubs International.  Proporcionar cópias da ata 
da convenção ao governador, aos secretários dos clubes e ao Departamento 
Ibero-Americano na sede de Lions Clubs International. 
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• Monitorar a atividade de envio de informe mensal de movimento de 
associados dos clubes do distrito e fazer cópias do Histórico Mensal de 
Relatórios de Associados para distribuição a outros dirigentes do distrito, se 
for solicitado pelo governador 

As responsabilidades do tesoureiro são: 
 

• Depositar as quotas no banco ou bancos determinados pelo gabinete 
• Desembolsar estes fundos somente mediante autorização do gabinete 
• Obter fiança pelo fiel desempenho de seus deveres na importância 

determinada pelo gabinete 
• Apresentar ao gabinete relatórios financeiros semestrais e outros relatórios 

especiais solicitados pelo gabinete 
• Apresentar os livros e registros de contabilidade distrital para auditoria 

sempre que for solicitado pelo gabinete 
• Entregar ao seu sucessor todos os fundos e registros, financeiros e outros, 

que dizem respeito ao cargo de secretário-tesoureiro de gabinete, logo após 
o encerramento do ano fiscal 

• Desempenhar outras funções e atos pertinentes ao cargo de secretário-
tesoureiro e outras atribuições que lhe forem delegadas pelo governador e 
pelo gabinete 

 
Presidente de Região 
O cargo de presidente de região é opcional. Se o governador decidir-se a não utilizá-
lo, o cargo ficará vago durante o mandato do governador. 
 

O presidente de região é escolhido por sua excepcional habilidade e capacidade de 
liderança. Este cargo não é honorário, mas é um posto de suma importância.  Mesmo 
que muitos presidentes de região nunca venham a ter a oportunidade de desempenhar 
a função de governador, todos eles devem possuir as qualidades de liderança que os 
qualificariam para a governadoria. As regiões normalmente têm de 9 a 16 clubes. 
 

O presidente de região deve: 
 

• Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
em pleno gozo de seus direitos na região 
• Ter servido ou irá servir, ao tomar posse como presidente de região, 
como presidente de um Lions clube por uma gestão completa ou a maior parte 
desta, e ter sido membro da diretoria de um Lions clube por um período que não 
seja inferior a dois anos adicionais. 

 

As responsabilidades do presidente de região são: 
 

• Fomentar os propósitos da associação. 
• Supervisionar as atividades dos presidentes de divisão da sua região e 
dos presidentes de comitê do distrito que lhe forem designados pelo governador 
de distrito. 
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• Em coordenação com o Coordenador da GMT de distrito, desempenhar 
um papel ativo na organização de novos clubes e no fortalecimento dos clubes 
fracos. 
• Participar de uma reunião regular de cada clube da sua região pelo 
menos uma vez durante o seu mandato, relatando as suas conclusões ao 
governador de distrito, Coordenador da GMT de distrito e ao Coordenador da 
GLT de distrito. 
• Participar de reuniões de negócios da diretoria de cada clube na região 
pelo menos uma vez durante o seu mandato e apresentar relatórios dos 
resultados ao governador de distrito, Coordenador da GMT de distrito e ao 
Coordenador da GLT de distrito. 
• Esforçar-se para que todo clube na região funcione conforme seu 
estatuto e regulamentos, Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas da 
associação 
 
• Divulgar o Processo de Excelência de Clube entre os clubes da sua 
região e trabalhar com o Coordenador da GMT de Distrito, Coordenador da GLT 
de Distrito e a Equipe do Governador de Distrito para implementar o programa 
da região. 
• Em coordenação com o Coordenador da GLT de distrito, desempenhar 
um papel ativo no apoio às iniciativas de liderança, informando os Leões da 
região sobre as oportunidades de desenvolvimento de liderança na região, 
distrito ou distrito múltiplo. 
• Promover a representação de cada clube da região em convenções 
distritais, de distrito múltiplo e internacional por pelo menos a quota total de 
delegados a qual os clubes se qualificam na região. 
• Realizar as visitas oficiais a reuniões de clubes e entrega de carta 
constitutiva, conforme designado pelo governador de distrito. 
• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados 
pelo governador de distrito.  

 
Se por algum motivo este cargo vier a ficar vago, o governador de distrito fica 
encarregado de nomear um sucessor para ocupá-lo até o final deste mandato. 
 

Presidente de Divisão 
O presidente de divisão é o elo entre os clubes situados na divisão e a equipe de 
liderança distrital. Este dirigente deve motivar, aconselhar e se comunicar com os 
clubes. O presidente de divisão deve possuir excelente capacidade de liderança e ser 
uma pessoa benquista em sua divisão. Se por algum motivo este cargo vier a ficar 
vago, o governador de distrito fica encarregado de nomear um sucessor para ocupá-lo 
até o final deste mandato. As divisões geralmente têm de 4 a 8 clubes. 
 
O presidente de divisão deve: 
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• Ser associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube 
em pleno gozo de seus direitos na divisão 
• Ter servido ou irá servir, ao tomar posse como presidente de divisão, 
como presidente de um Lions clube por uma gestão completa ou a maior parte 
desta, e ter sido membro da diretoria de um Lions clube por um período que não 
seja inferior a dois anos adicionais 

 
As responsabilidades do presidente de divisão são: 

 
• Fomentar os propósitos da associação 

• Atuar como presidente do comitê assessor do governador de distrito na 
divisão e realizar reuniões regulares deste comitê 
• Empenhar-se em incluir o Coordenador da GMT e o Coordenador da GLT 
de Distrito e a Equipe do Governador do Distrito como convidados especiais de 
uma reunião do Comitê Consultivo do Governador de Distrito para discutir as 
necessidades relacionadas a aumento de associados e desenvolvimento de 
liderança, bem como a forma pela qual estas equipes e a Equipe do Governador 
de Distrito podem auxiliar com o aumento de associados e desenvolvimento da 
liderança dentro da divisão.   
• Elaborar relatório de cada reunião do comitê consultivo do governador de 
distrito e enviar cópias dentro de cinco (5) dias a Lions Clubs International, 
governador de distrito, coordenador da GMT e coordenador da GLT de distrito e 
presidente de região.  
 
• Divulgar o Processo de Excelência de Clube entre os clubes da divisão e 
trabalhar em conjunto com o Coordenador da GLT e Coordenador da GLT de 
Distrito, e Equipe do Governador do Distrito para implementar o programa 
dentro da divisão.  
• Em coordenação com o Coordenador da GMT de Distrito, desempenhar 
papel ativo na organização de novos clubes e manter-se informado sobre as 
atividades e funcionamento de todos os clubes da divisão. 
• Em coordenação com o Coordenador da GLT de Distrito, desempenhar 
papel ativo em apoio às iniciativas de liderança, informando os Leões da divisão 
sobre as manter-se informado sobre as oportunidades de desenvolvimento de 
liderança da divisão, distrito ou distrito múltiplo.       
 
• Representar os clubes da divisão no caso de surgir problemas com o 
distrito, distrito múltiplo ou Lions Clubs International. 
• Supervisionar o progresso dos projetos do distrito, distrito múltiplo e 
Lions Clubs International em sua divisão. 
• Empenhar-se para que todos os clubes de sua divisão funcionem 
conforme as normas estabelecidas no Estatuto e Regulamentos de Clube 
devidamente adotados. 
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• Promover a representação nas convenções internacionais e distritais 
(sub e múltiplo) da quota total de delegados a que os clubes de sua divisão 
tenham direito. 
• Participar de reuniões ordinárias dos clubes de sua divisão, pelo menos 
uma vez durante sua gestão, relatando seu parecer ao presidente de região, 
principalmente no tocante aos clubes fracos (com cópia para o governador de 
distrito, coordenador da GMT e coordenador da GLT de distrito) 
• Desempenhar quaisquer outras funções e atos que sejam determinados 
pela diretoria internacional  

 

Comitê Consultivo do Governador de Distrito  
Este comitê administra e assiste o governador e seu gabinete distrital.  Ele é composto 
por: 
 

• Um presidente de divisão que serve como presidente do comitê 
• Presidentes e secretários de clubes na divisão 

 
As atribuições do Comitê Consultivo do Governador de Distrito são: 
 

• Dar assistência ao presidente de divisão, para que todos os clubes da 
divisão funcionem a contento, de conformidade com seus estatutos e 
regulamentos 
• Incentivar o comparecimento dos clubes da divisão às convenções 
anuais do distrito, do distrito múltiplo e da associação internacional 
• Colaborar com o presidente de divisão para incentivar o comparecimento 
dos clubes às solenidades de entrega da carta constitutiva aos clubes na 
divisão 
• Discutir meios de ajudar os clubes que estejam enfrentando dificuldades 
com administração do clube, aumento de associados ou finanças, assim como 
os clubes em status quo 
• Cooperar com o presidente de divisão na programação de atividades 
para os clubes na divisão tais como reuniões interclubes, funções especiais em 
homenagem ao mês do governador de distrito, posse de dirigentes de clube e 
de novos associados, cerimônias em homenagem aos associados chave e 
participação em torneios desportivos, banquetes e comemorações 

 
As reuniões do comitê consultivo são uma ocasião ideal para o presidente de divisão 
motivar e promover a união dos clubes. Também oferecem uma oportunidade para 
troca de ideias sobre a operação dos clubes. Considere convidar o coordenador da 
GMT ou GLT de distrito para apresentar as novas estratégias de aumento de 
associados e novas oportunidades de desenvolvimento de liderança. 
 
Devem ser realizadas pelo menos três reuniões do comitê consultivo durante o ano. 
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• A primeira reunião acontece dentro de 90 dias após a convenção 
internacional.  
• A segunda reunião acontece em novembro.  
• A terceira reunião acontece em fevereiro ou março.  
• A quarta reunião, que é opcional, realiza-se cerca de 30 dias antes da 
convenção do distrito ou do distrito múltiplo.  Pode ser uma ocasião para 
homenagear os dirigentes ou ex-dirigentes de clubes.  

Reuniões de Gabinete 
Devem ser realizadas pelo menos quatro reuniões trimestrais do gabinete do 
governador durante o ano. O estatuto e regulamentos do distrito estabelece a 
orientação sobre as datas destas reuniões.  Se o estatuto e regulamentos distritais não 
dispõem de orientação a respeito, o distrito seguirá as provisões do Estatuto e Regulamentos 
Padrão de Distrito. Cópias da atas de reuniões do gabinete distrital devem ser enviadas 
ao Departamento Ibero-Americano na sede internacional.  

 
 

Agenda para as Reuniões de Gabinete 
A agenda de cada reunião de gabinete deve indicar os itens padrão assim como itens 
específicos de negócios a serem discutidos.  
 
Itens padrão da agenda incluem: 
 
  1. Convocação 
  2. Chamada dos presentes e leitura de comunicações dos membros ausentes 
  3. Aprovação da ata da reunião anterior  
  4. Relatório financeiro 
  5. Se for o caso, discussão de assuntos não concluídos na última sessão do 
gabinete 
  6. Aprovação de despesas, cujo pagamento deve ser feito com o orçamento do 

distrito; autorização ao secretário-tesoureiro para que efetue o pagamento 
  7. Leitura de comunicações e respectivo atendimento, se for necessário 
  8. Relatórios de comitês, regiões e de divisões 
  9. Relembrar a data e o local para a próxima reunião do gabinete 
10. Encerramento 

 
Ex-Governadores de Distrito 
Os ex-governadores estão entre os bens mais valiosos do distrito. A experiência que 
possuem, se utilizada de forma adequada, poderá contribuir grandemente para o 
sucesso do distrito. Muitos dos desafios, problemas e decisões que irá enfrentar agora 
talvez já tenham sido enfrentados pelo ex-governador de distrito.  
 
Algumas das funções que os ex-governadores de distrito podem desempenhar são: 
 

• Leão orientador de um novo clube 
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• Apresentador de uma conferência ou seminário 
• Organizador de um workshop ou seminário 
• Organizador de um novo clube 
• Porta-voz em uma cerimônia de posse 
• Assessor de um comitê distrital 
• Membro do Comitê de Planejamento a Longo Prazo 

Orientação de Presidente de Região e Divisão 
 
Conduzir orientação para presidentes de região e de divisão contribui para que estes 
dirigentes distritais sejam eficientes.  Os presidentes de divisão e de região trabalham 
juntos para assegurar o desenvolvimento e sucesso dos clubes. A orientação destes 
dirigentes deve focalizar em:   
 
1.  Os deveres dos presidentes 
2.  O valor da realização de reuniões regulares entre os presidentes de região e os 

presidentes de divisão 
3.  A importância das visitas aos clubes pelos presidentes de região e de divisão 

a. Recomendar que os presidentes avaliem a administração e práticas 
financeiras do clube, comunicações internas e externas, frequência dos 
associados, aumento do quadro social e orientação de novos associados e 
projetos do clube. Em geral, os resultados indicam que o clube precisa de 
assistência. Em geral, os resultados indicam que o clube precisa de 
assistência. 

 b. Ferramentas comuns aos presidentes de região e de divisão para ajudar os 
clubes superarem problemas. 

4.  Habilidades de oratória 
5.  Posse de novos associados 
6.  O Comitê Assessor do Governador de Distrito 
7.  As responsabilidades de cada dirigente e assessor de comitê distrital. 
8.  A reorganização de clubes em declínio e em status quo e como dar assistência a 

novos clubes 
9.  A importância da atuação dos presidentes de região e divisão para o 

funcionamento da associação, da região e divisão no distrito 
 

Visitas a Clubes     
O governador deve assegurar que um dirigente do distrito esteja em contato e visite os 
clubes uma vez ao ano para auxiliar uma administração bem-sucedida nos clubes.   
Também, os presidentes de região e de divisão visitam os clubes de sua região ou 
divisão uma vez por ano. Estas visitas contarão como sendo a visita anual oficial do 
governador de distrito para os clubes que estiverem na visita da divisão.  . 
 
Os objetivos das visitas a clubes são: 
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• Assegurar que o clube esteja: 1) funcionando bem, cumprindo as normas da 
associação, 2) conduzindo projetos de serviços comunitários significativos,   
3) demonstrando excelentes práticas financeiras, 4) mantendo comunicações 
internas efetivas e conduzindo um programa de relações públicas,   
5) implementando atividades de recrutamento de associados e programas de 
orientação e conservação, 6) participando dos eventos distritais, do distrito 
múltiplo e internacionais. 

• Transmitir as mensagens do presidente internacional, da diretoria e do distrito 
• Trocar ideias sobre as dificuldades, se existentes, e possíveis soluções 

Planejamento das suas Visitas aos Clubes 
 
1. Dê prioridade aos clubes que necessitam de ajuda imediata: 

a. Clubes enfrentando como declínio do nº de associados ou desafios de 
liderança 

b. Clubes em status quo financeiro ou por outras razões 
c. Clubes com menos de 20 associados 
d. Clubes que o governador considerar que precisam de ajuda 

2. Programe suas visitas 
3. Divulgue a visita com antecedência. Publique as datas das visitas no boletim 

distrital. Publique as datas das visitas no boletim distrital. 
4.   Prepare-se para a visita 

a. Analise a atividade de envio de informes de associados  
b. Verifique se o clube tem pago suas quotas distritais, de distrito múltiplo e 

internacionais, informe-se sobre os saldos pendentes e prepare-se para 
oferecer soluções de redução de dívida 

c. Informe-se sobre o desempenho do clube com o presidente de divisão e 
presidente de região 

d. Familiarize-se com os projetos de serviço do clube 
e. Determine como poderá trocar ideias com o clube e oferecer ajuda e inspiração 
f.  Determine que materiais impressos você deseja levar consigo em sua visita 
g. Prepare perguntas para formular ao clube, tanto durante a reunião do clube, 

como durante a reunião da diretoria. (O Relatório de Visita/Reunião apresenta 
perguntas que podem ser incluídas.) 

5.  Durante a visita participe da reunião do clube e encontre-se com os diretores do 
clube. Reconheça as realizações do clube. Trate das preocupações dos 
associados e dos dirigentes. Incentive o aumento, orientação e conservação de 
associados. . 

 
 

Relatório de Visitas ao Clube e da Reunião do Gover nador de Distrito 
É importante que toda visita/reunião seja comunicada à sede internacional.  O relatório 
final deve ser: 

• preenchido após cada visita/reunião para a qual você deseja ser reembolsado 
• apresentado mensalmente com o relatório de gastos de viagem (C-30) 
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Redistritamento 
Todas as propostas de redistritamento estão sujeitas à aprovação da Diretoria 
Internacional. O redistritamento inclui: 
 

• Criar um distrito múltiplo a partir de um distrito único 
• Acrescentar novos subdistritos a um distrito múltiplo 
• Subdividir ou combinar um ou mais subdistritos 
• Alterar as linhas demarcatórias de subdistritos existentes 
• Fusão de subdistritos vizinhos 

 
Será empregada a seguinte norma com relação a todas as propostas de 
redistritamento submetidas à apreciação da Diretoria em conformidade com a 
Seção 3 do Artigo VIII dos Regulamentos Internacionais: 
 
Todas as propostas de redistritamento devem cumprir os requisitos abaixo, 
sendo apresentadas e arquivadas junto à Divisão de Administração de Distritos 
e Clubes 60 dias antes da reunião da diretoria internacional de outubro, durante 
a qual serão consideradas. Não será aceita nenhuma documentação adicional 
enviada após esta data. 
 
1. REDISTRITAMENTO DE DISTRITOS: Os distritos (únicos, sub- ou múltiplos) 

que solicitarem aprovação de redistritamento deverão apresentar o seguinte: 
 
a. Relação dos clubes que constituiriam cada subdistrito proposto, 

indicando o número total de associados de cada clube. Cada subdistrito 
proposto deve ter o mínimo de 35 clubes com 1.250 associados em dia 
com as suas obrigações 60 dias antes da reunião da diretoria durante a 
qual será considerada, devendo manter o quadro de associados no 
decorrer do processo de redistritamento. 
 

b. Mapa, estabelecendo claramente as linhas demarcatórias ou alterações 
propostas para cada distrito. Os distritos propostos devem se estabelecer 
de forma a permitir um gerenciamento eficaz do distrito bem como o 
mínimo de viagens e custos administrativos.  

 
c. Pagamento de US$500 como taxa de redistritamento para cada novo 

distrito, subdistrito ou distrito múltiplo proposto. 
 

d. Os distritos e distritos múltiplos que apresentarem uma solicitação devem 
incluir o seguinte de cada corpo votante, evidenciando que o plano de 
redistritamento proposto obteve a aprovação necessária. 

 
(1) Uma cópia integral das atas, certificadas com a assinatura do 

Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de Distrito e 
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Secretário de Gabinete para as atas de distrito único ou subdistrito(s), 
e a assinatura do Presidente e do Secretário de Conselho para as 
atas de distrito múltiplo, dirigentes estes que estiverem no cargo 
durante a convenção ou convenção especial na qual foi aprovado o 
redistritamento.  
 
Deve constar nas atas que a maioria dos delegados registados e 
certificados aprovou a resolução por voto secreto e escrito e deve 
incluir a contagem das cédulas. Deve também constar nas atas que 
os resultados foram anunciados aos delegados durante a convenção. 
Deve-se observar que apenas a maioria de votos, e não dois terços 
de votos, é necessário para levá-la à consideração da Diretoria 
Internacional. 

 
(2) Uma cópia da proposta publicada, a qual deve incluir uma descrição 

completa e clara dos distritos propostos e/ou distritos múltiplos, 
definindo claramente os territórios para cada distrito proposto e/ou 
distrito múltiplo conforme os limites geográficos oficiais, uma lista dos 
clubes a serem atribuídos a cada área proposta e um mapa 
claramente demarcado. 

 
(3) A verificação de que a proposta completa, conforme indicado no item 

1.d (2) foi distribuída para cada clube do distrito único, subdistrito(s) e 
distrito múltiplo o mais tardar 60 dias antes da convenção para a qual 
foi votada. 

 
(4) Explicação de como o distrito múltiplo/subdistrito(s) serão melhor 

servidos através do redistritamento, incluindo um plano detalhado que 
descreva as metas e planos de ação para apoiar o crescimento do 
quadro de associados, desenvolvimento da liderança e iniciativas de 
apoio ao clube.  

 
2. FUSÃO/REDUÇÃO DE DISTRITOS: Um distrito múltiplo que estiver 

consolidando um ou mais subdistritos que tenham menos de 35 clubes e 
1.250 associados para aumentar o número de associados por subdistrito 
deve também apresentar a documentação indicada no item 1 acima, mas 
não é obrigado a fazer pagamento. É necessário haver aprovação e 
documentação das convenções do distrito múltiplo e dos subdistritos 
afetados que tenham 35 ou mais clubes e 1.250 ou mais associados. Não é 
necessário haver aprovação de distritos transitórios. É necessária uma 
explicação descrevendo os programas recentemente implementados pelos 
subdistritos para aumentar o número de associados e o motivo da 
necessidade do redistritamento. Nestas áreas, se os resultados do plano de 
um subdistrito não chegar ao mínimo de 35 clubes e 1.250 associados, a 
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proposta poderá ser considerada caso ela ajudar a fortalecer ou a melhorar 
a gestão de um subdistrito e o apoio aos clubes.    

 
3. REDISTRITAMENTO DE DISTRITO MÚLTIPLO: Um distrito múltiplo que 

proponha o redistritamento, mas sem a mudança das linhas de subdistrito, 
deve apresentar os itens, conforme descritos no item 1. acima, mas só 
precisa apresentar itens indicados em 1.d. em nível de distrito múltiplo. São 
necessárias as atas que mostrem a aprovação da proposta e alterações 
subsequentes do nome do distrito por uma votação de dois terços dos 
membros do gabinete distrital referente a dois terços dos distritos antes que 
o distrito múltiplo apresente a resolução. 

 
4. O nome proposto do distrito e do distrito múltiplo deve atender aos critérios 

de atribuição de nomes, conforme estabelecido por Lions Clubs 
International. Quando a proposta for para dividir um subdistrito existente, o 
nome de um dos subdistritos deve ser o mesmo do subdistrito original, se as 
circunstâncias permitirem. 

 
5. Toda proposta de redistritamento entrará em vigor após o encerramento da 

próxima convenção internacional, a menos que uma Convenção 
Internacional posterior seja especificada.  

 
6. Todas as objeções que digam respeito ao procedimento ou processo 

seguido para obter a aprovação da resolução e do distrito (único, múltiplo ou 
sub) devem ser resolvidas através da utilização do processo apropriado de 
resolução de disputa.  

 
7. A eleição do governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito e 

segundo vice-governador de distrito deve ocorrer após a aprovação da 
proposta pela Diretoria Internacional e antes da Convenção Internacional na 
qual o redistritamento será estabelecido. A eleição deve ocorrer durante uma 
reunião devidamente convocada dos delegados do novo distrito. Sugere-se 
que a eleição ocorra durante a convenção de um distrito ou distrito múltiplo 
existente na qual os delegados normalmente participariam.  

 
8. As propostas que não cumprirem os requisitos acima serão rejeitadas e 

devolvidas ao solicitante. Se uma nova solicitação for apresentada em até 12 
meses da rejeição da proposta inicial, o pagamento da taxa de US$500,00 
será isento. 

 
As propostas de redistritamento devem ser enviadas para: 
 
 The International Association of Lions Clubs 
 Departamento Ibero-Americano 
 300 W. 22nd Street 
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 Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA 
 

Análise da Diretoria 
A Diretoria Internacional examinará a proposta de redistritamento e apresentará a sua 
decisão na sua reunião de outubro/novembro ou março/abril. 
 
As propostas de redistritamento aprovadas entrarão em vigor no encerramento da 
próxima convenção internacional. 
 
Boletim Distrital 
O boletim constitui um ótimo meio de comunicação com os clubes. Poderá ser editado 
pelo próprio governador, pelo assessor de relações públicas ou outro Companheiro 
designado pelo governador para este fim. 
As seguintes sugestões podem ser úteis na preparação do boletim: 
 
  1. Procurar um meio simples e econômico para distribuir o boletim.  
2. Preparar um boletim de fácil leitura.  Incluir o mês e nº do distrito na primeira 

página de cada edição do boletim. 
  3. Reconhecer projetos de clubes bem-sucedidos, cumprimentar realizações de 

associados, promover eventos distritais, de distrito múltiplo e internacionais e 
oferecer orientação geral aos clubes no boletim. 

  4. Estabelecer e observar o prazo e datas para a remessa do boletim.  

 
Convenção de Distrito 
 
A convenção distrital tem por finalidade: 
 

• Promover eventos importantes para o distrito; 
• Realizar seminários de interesse para os associados em geral e para a 
liderança do distrito 
• Desenvolver laços de amizade e companheirismo entre os associados. 
• Tratar de questões gerais de âmbito distrital 
• Decidir assuntos distritais, segundo processo estabelecido no estatuto e 
regulamentos da associação e do distrito 
• Adotar resoluções 
• Eleger o governador de distrito, primeiro e segundo vice-governadores e 
preencher outras vagas em âmbito distrital 
• Selecionar os locais de futuras convenções 

 
As convenções distritais podem ser também realizadas junto com as convenções de 
distritos múltiplos. 
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Votação na Convenção de Distrito 

De acordo com a seção do Estatuto e Regulamentos Internacionais que governa a 
votação na convenção distrital: 
 

• Para votar, os clubes devem estar em dia com suas obrigações 
• Todo clube votante tem direito a um delegado e um suplente para cada 10 
associados que pertençam ao clube por pelo menos um ano e um dia, ou fração 
maior deste número, que se encontrem inscritos nos registros da sede 
internacional no primeiro dia do mês precedente àquele em que a convenção 
será realizada.  A fração maior referida nesta seção será cinco ou mais 
associados. 
• De qualquer modo, todos os clubes em dia com as suas obrigações têm 
direito a pelo menos um delegado e a um suplente 
• Todos os delegados credenciados, presentes à convenção, têm direito a um 
voto em cada eleição ou moção apresentada. 

Datas para a Convenção 
Cada distrito múltiplo deverá realizar uma convenção anual que terminará pelo menos 
trinta (30) dias antes da abertura da convenção internacional. Desta forma, o novo 
governador tem tempo suficiente para fazer os preparativos de sua viagem ao 
seminário de governadores eleitos, realizado antes da convenção internacional. . Esta 
é também uma oportunidade para os clubes participarem das decisões que afetam a 
todo o distrito. 
 

Relatório da Convenção de Distrito 
Quando o gabinete do distrito determinar a data e o local da próxima convenção do 
distrito, envie esta informação à Sede Internacional através do site do MyLCI ou envie 
o relatório por correio ou por e-mail ao Departamento Ibero-Americano 
iberoamerican@lionsclubs.org .  
 

Atas da Convenção de Distrito 
O Estatuto e Regulamentos Internacionais determinam que 60 (sessenta) dias após o 
encerramento de cada convenção de distrito único ou subdistrito, o secretário deverá 
transmitir uma cópia da ata completa à sede internacional, e uma cópia ao governador 
do distrito.  Um distrito deverá entregar uma cópia da ata aos clubes que apresentem 
tal solicitação por escrito.  
 
Se o seu distrito realizar uma convenção em conjunto com a convenção do distrito 
múltiplo, ou de sua província ou estado, ainda assim deverá enviar um relatório à sede 
internacional. 

 
Convenção de Distrito Múltiplo  
O Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo determina que: 
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• Será realizada uma convenção anual de distrito múltiplo antes da convenção 
internacional num local selecionado pela convenção anual anterior deste distrito 
múltiplo, na data e horário fixados pelo conselho. 
• O presidente do conselho de governadores receberá convites por escrito de 
locais que desejarem hospedar a convenção anual.  Todos os convites deverão 
conter informações determinadas periodicamente pelo conselho de 
governadores e deverão ser entregues ao presidente ao mais tardar 30 dias 
antes da data da convenção na qual serão votados. O procedimento a ser 
seguido na averiguação das concorrências e apresentação das mesmas às 
convenções, bem como a ação a ser tomada por uma convenção no evento de 
nenhuma concorrência ser aceitável ou ter sido recebida pelo conselho de 
governadores serão determinados pelo conselho de governadores. 
• Os membros do conselho de governadores são os dirigentes da convenção 
anual do distrito múltiplo. 
• São nomeados pelo conselho de governadores um mestre de cerimônias e 
um assistente de mestre de cerimônias, conforme for necessário 
• Todo clube devidamente constituído e em pleno gozo de seus direitos para 
com Lions Clubs International e seu distrito e este distrito múltiplo terá direito 
em cada convenção deste distrito múltiplo a um delegado e um suplente para 
cada dez associados que pertençam ao clube há pelo menos um ano e um dia, 
ou fração maior deste número, do clube conforme constam dos registros da 
sede internacional no primeiro dia do último mês precedente ao mês durante o 
qual a convenção for realizada. A fração maior referida nesta seção será cinco 
ou mais associados. Todo delegado presente e devidamente credenciado terá o 
direito de lançar um (1) voto de acordo com sua livre escolha para cada vaga a 
ser preenchida e um (1) voto da sua livre escolha para cada assunto a ser 
votado na respectiva convenção. A menos que o contrário seja aqui estipulado, 
o voto afirmativo da maioria dos delegados votantes em qualquer questão será 
considerado como ato da convenção.  As quotas atrasadas poderão ser pagas e 
a qualificação de pleno gozo de seus direitos, obtida em qualquer ocasião antes 
do encerramento da certificação das credenciais. O horário do encerramento 
será estabelecido pelos regulamentos da respectiva convenção. 
• A maioria dos delegados presentes em qualquer sessão de um subdistrito 
ou distrito múltiplo constituirá quórum. 
• O conselho de governadores tem autoridade absoluta para mudar em 
qualquer época, por justa causa, o local escolhido da convenção por uma 
convenção do distrito múltiplo, sendo que nem o conselho de governadores, o 
distrito múltiplo e nem tampouco qualquer subdistrito ou subdistritos incorrem 
responsabilidade para com qualquer clube ou subdistrito. 
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Solicitação de Oradores  

Todos os anos, muitos distritos e distritos múltiplos solicitam diretores, ex-presidentes 
e ex-diretores internacionais para servir de oradores em seus eventos.  Estes pedidos 
são coordenados pelo Departamento de Viagens. 
 
Eventos de Escopo Distrital 

• Quem pode solicitar um orador oficial? 
- Cada distrito único, sub ou múltiplo pode solicitar um orador de 

sua da área jurisdicional por ano fiscal. O compromisso oficial de 
orador deve ser para uma função de âmbito distrital representando 
todo o distrito e ser um evento ao qual todos os clubes do distrito 
tenham sido convidados a participar. 

- Ao organizar um compromisso de orador oficial, recomenda-se que 
o público projetado seja de no mínimo 125 pessoas, antes de 
solicitar um orador autorizado. 

  
• Como solicitar um orador oficial? 

 
- Um distrito ou distrito múltiplo poderá apresentar um convite 

diretamente ao possível orador, ou a sede de LCI poderá ajudar 
estendendo o convite ao orador. 

- Mediante pedido, o Departamento de Viagens proporciona uma 
lista de oradores qualificados que estejam disponíveis para as 
datas do evento. 

- Quando o orador for selecionado, o Departamento de Viagens 
confirmará a aceitação do convite em até 60 dias de antecedência 
ao evento.  A confirmação é enviada ao indivíduo que iniciou o 
convite, ao orador e demais dirigentes executivos atuais ou 
passados ou ex-presidentes internacionais residentes no distrito 
múltiplo onde o evento será realizado.  

- A lista dos oradores com compromissos confirmados encontra-se 
disponível no Anuário Online, o qual está localizado do website de 
LCI na parte inferior da página inicial.  Para acessá-lo é 
necessário dispor de um número de identificação do usuário e 
senha, e o acesso está disponível a dirigentes de Distrito Múltiplo, 
Distrito, Divisão e Região através do processo normal de cadastro 
no website de LCI. 

- O Formulário de Requisição de Orador deve ser preenchido e 
encaminhado ao Departamento de Viagens com pelo menos 
sessenta (60) dias de antecedência ao evento.  O formulário pode 
ser submetido eletronicamente através do website do Lions: 

- http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/speaker-
request-form.php 
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• Quem se qualifica como orador? 
 

- Os oradores qualificados são o presidente internacional, ex-
presidentes imediatos, vice-presidentes internacionais, diretores 
internacionais e, com limitações, ex-presidentes e ex-diretores 
internacionais. A visita deve enquadra-se nos seu orçamento de 
quilometragem. 

- A sede de LCI pode proporcionar a lista de oradores elegíveis 
para eventos futuros. 

- Com exceção dos dirigentes executivos, os oradores devem ter 
sido eleitos e residir na área jurisdicional onde o convite foi feito.   
Eles poderão, entretanto, ser de fora do distrito único ou múltiplo. 

- Exceções poderão ser feitas desde que aprovadas pelo presidente 
internacional e se estiverem dentro do orçamento de milhas do 
respectivo orador.  

- Os oradores dos Estados Unidos e Afiliados, Bermuda e Bahamas 
ou Canadá são autorizados a viajar em ambas as áreas 
jurisdicionais.  

 - Os oradores são aprovados conforme a seguinte ordem de 
precedência: 

  
a) Um dirigente executivo, diretor internacional ou, se nenhum 
estiver disponível, então,  
b) Um ex-presidente internacional ou ex-diretor internacional ou, 

se nenhum estiver disponível,   
c) Um ex-governador de distrito que resida no distrito único ou 
múltiplo onde acontecerá o evento.  
 

• Como convidar um dirigente executivo para ser orador em nosso evento?  
  

- O presidente internacional, ex-presidente imediato, primeiro e 
segundo vice-presidentes podem aceitar convites de qualquer 
parte do mundo.  

- Os pedidos de orador devem ser apresentados ao Departamento 
de Viagens na sede de LCI.  

- Um pedido pode ser submetido convidando qualquer dirigente, 
pessoa ou cargo. 

- LCI apresenta o convite ao dirigente executivo.  
- LCI o informará sobre a disponibilidade do convidado. 

 
• Quais são as responsabilidades financeiras do distrito (único, sub ou 

múltiplo)?  
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- LCI cobre as despesas de viagem do orador oficial e um 
acompanhante adulto conforme o orçamento do respectivo orador.  

- O distrito anfitrião (único, sub ou múltiplo) é responsável por toda 
despesa local do orador e seu acompanhante adulto, inclusive 
hotel, refeições e transporte local.   

 
• Pode-se convidar um ex-presidente internacional para ser orador oficial de 

um evento? 
- Um ex-presidente internacional pode ser convidado para ser 

orador oficial se todos os diretores atuais na área jurisdicional 
estiverem comprometidos.   

- Os ex-presidentes internacionais são elegíveis para atuar como 
oradores em distritos múltiplos adjacentes, independentemente da 
disponibilidade de um diretor internacional em exercício.  

- A visita deve estar dentro do orçamento de milhas.  
 

• Pode-se convidar um ex-diretor internacional para ser orador oficial de um 
evento? 

 
- Um ex-presidente internacional pode ser convidado para ser 

orador oficial se todos os diretores atuais na área jurisdicional 
estiverem comprometidos.  

- Os ex-diretores internacionais são elegíveis para atuar como 
oradores em distritos múltiplos adjacentes, independentemente da 
disponibilidade de um diretor internacional em exercício. 

- A visita deve estar dentro do orçamento de milhas.  
 
 

• O que precisamos saber sobre o orador convidado? 
 

- O orador é o convidado especial do seu evento e deve ser tratado 
de acordo com sua posição.  

- Você poderá se comunicar diretamente com o orador. Informe 
sobre a programação dos eventos e trajes sugeridos. Comunique 
qualquer mudança imediatamente.  É também recomendável 
enviar alguns exemplares do boletim distrital para que se 
familiarize com a área, antes da visita oficial.  

- Sugira os tópicos para o discurso, que sejam relevantes para a 
área. O orador poderá desejar discutir assuntos mais recentes de 
LCI.  Se estiver planejando um discurso de 10 minutos, informe o 
orador.  

- Forneça o nome e telefone celular da pessoa que irá receber o 
orador e o acompanhante adulto no aeroporto.  Peça ao orador 
para contatá-lo se algum imprevisto ou atraso ocorrer durante a 
viagem ou com alguma conexão no aeroporto. 
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- Se o vôo for longo, não planeje passeios turísticos a caminho do 
hotel.  Recomendamos que levem o orador e acompanhante adulto 
diretamente ao hotel para que possam relaxar antes dos eventos 
ou entretenimentos programados.   

- Encarregue alguém para prestar assistência ao orador e seu 
acompanhante adulto pela duração do evento.  Faça planos para o 
orador participar em todos os eventos, não só para um ou dois 
para os quais o requisitou como orador.  

- Encarregue alguém para levar o orador e seu acompanhante 
adulto de volta ao aeroporto, quando o evento para qual o orador 
foi solicitado estiver encerrado.  

- Trate os seus convidados com consideração especial, como se 
amigos estivessem visitando sua casa pela primeira vez! 

 
Eventos em Nível de Clube 

• Pode-se ter um orador oficial para evento de clube?  
- Os clubes podem solicitar um orador para o aniversário do clube, 

cerimônia de entrega da carta constitutiva ou evento similar. Se o 
orador elegível residir dentro de seu próprio distrito único ou múltiplo, 
a aprovação prévia de LCI não é requerida. 

- Se um orador não puder se comprometer entre outros oradores 
qualificados dentro do distrito único ou múltiplo, poderá ser requerido 
um orador de um distrito único ou múltiplo adjacente.   
            

O Departamento de Viagens de LCI pode proporcionar a lista de oradores elegíveis 
mediante solicitação.  LCI cobrirá os despesas de transporte do orador e seu 
acompanhante adulto. 

 

Caso tiver perguntas, contate: 
 

Departamento de Viagens 
Telefone: 630-468-6735 
Fax: 630-706-9084 
E-mail: travel@lionsclubs.org 
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Capítulo IV    
 

COMITÊS DISTRITAIS  
 
Os comitês distritais prestam assistência aos dirigentes distritais para a realização das 
metas distritais. 
 
Oficialmente, são reconhecidos 17 comitês. Nomeie as pessoas mais qualificadas para 
cada assessoria. O governador poderá designar outros assessores para atuarem em 
projetos especiais. Os comitês oficiais são: 
 
Convenção de Distrito 
Atividades Culturais e Comunitárias  
Conscientização e Ação Acerca do Diabetes   
Meio Ambiente  
Preservação, Conscientização e Ação em prol da Audição 
Presidente do Comitê de Honra 
Informática 
Relações Internacionais 
Leo Clubes*  
ALERTA do Lions 
Lions-Quest* 
Serviços Leonísticos para Crianças 
Concurso de Cartaz sobre a Paz 
Relações Públicas e Informações Sobre o Lions 
Programa de Atividade de Leitura 
Preservação, Conscientização e Ação em prol da Visão 
Oportunidades Leonísticas para Jovens 
Acampamentos e Intercâmbio Juvenis  
 
Os assessores marcados com um asterisco  (*) podem servir um mandato de até três 
anos, sujeitos a confirmação anual.  Não nomeie estes assessores a não ser que haja 
uma vaga. 
 
Todos os assessores de um ano podem ser reportados através do MyLCI, com exceção 
dos Assessores de Acampamento Juvenil e Intercâmbio, os quais são nomeados através 
do formulário YCE-510D. 
 
É importante reportar todos os assessores distritais de LCI o mais rápido possível para 
assegurar que esses líderes distritais sejam incluídos em comunicações importantes. 
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O Coordenador de Distrito de LCIF serve como um emb aixador de LCIF no distrito e 
pode fornecer informações importantes sobre oportun idades para oferecer apoio a 
LCIF, assim como informações sobre os programas par a projetos de serviço locais. 
O Coordenador de LCIF deve sempre ser convidado a p articipar das reuniões do 
gabinete.  
 
Seleção do Assessor de Comitê  
Escolha cuidadosamente os assessores distritais. Os assessores devem reunir as 
seguintes qualidades: 

• Bom conceito no distrito 

• Conhecimento da situação dos clubes do distrito. 

• Interesse pelo cargo e conhecimento da assessoria oferecida. 

• Espírito de iniciativa e capacidade de desempenhar bem as suas funções. 

• Habilidade no relacionamento humano. 

• Facilidade de comunicação. 
Informações para a maioria das assessorias distritais podem ser acessadas e baixadas no 
website da associação na Internet.   

 
Assessor de Convenção 
As convenções internacionais, de distritos múltiplos e distritais exigem boa coordenação, 
contatos e promoção em todo o distrito. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Divulgar informações sobre as convenções realizadas em todos os níveis do 

Leonismo, incentivando a participação dos associados nessas atividades. 

• Recomendar que os clubes indiquem um Companheiro dinâmico para presidir a 
comissão de convenções. 

• Aproveitar todos os meios de comunicação para manter-se em contato constante 
com os clubes como os boletins da governadoria, visitas aos clubes, reuniões de 
divisão e distrito, circulares, a Revista LION e o website de LCI. 

• Informar os clubes sobre o programa, preparativos, planos, providências e 
despesas de cada convenção de Lions. 

• Dirigir e coordenar os seminários e convenções distritais. 

• Gerenciar e coordenar eventos das delegações na convenção internacional. 

 
Assessor de Atividades Culturais e Comunitárias  
O assessor de atividades culturais e comunitárias deve incentivar os clubes a 
desenvolverem projetos baseados nos programas Leões em Ação e projetos de 
Atividades Leonísticas Culturais e Comunitárias.  
 
Lançado em 2008, o Programa Leões em Ação incentiva os clubes a implementarem 
projetos que melhorem fisicamente locais como posto de alimentos, abrigos para os sem-
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casa ou vítimas de abusos, centros comunitários, parquinhos ou acampamentos 
recreativos para crianças deficientes.  
 
Lançado no ano 2000, o Programa Cultural do Lions incentiva os clubes a desenvolverem 
projetos que incentivem os costumes locais como concertos, produções teatrais, mostras 
de arte e trabalhos manuais.  
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores de Atividades 

Culturais e Comunitárias no website do Lions.  

• Identificar projetos apropriados para o distrito. 

• Visitar clubes. Explicar a importância dos projetos que demonstram o lema "Nós 
Servimos".  Incentivar clubes a nomear um assessor de atividades culturais e 
comunitárias. 

• Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito. Entregar um relatório ao sucessor. 

 
Assessor de Conscientização e Ação Acerca do Diabet es 
O Programa de Conscientização e Ação Acerca do Diabetes foi adotado em Março de 
1984 para que a conscientização sobre o diabetes aumentasse através da educação 
comunitária, esforços conjuntos e serviço de entrega direto. 
 

Responsabilidades  do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions; 

• Conectar-se com os assessores de diabetes do Lions de todo o mundo via 
Facebook Group de LCI para os assessores de diabetes; 

• Utilizar recursos atuais das associações oficiais de diabetes para aprimorar o 
conhecimento sobre diabetes e a retinopatia diabética; 

• Identificar projetos distritais apropriados; 

• Desenvolver parcerias com organizações relevantes e profissionais para 
alavancar recursos; 

• Incentivar e facilitar a participação em nível de clube ou distrito em:  
o Strides: eventos Lions pela Conscientização acerca de Diabetes 

(emblema de estandarte disponível para clubes participantes) 
o Programa de Subsídio Quatro Pontos Básicos para Diabetes 
o Mês de Conscientização acerca do Diabetes (Novembro) 
o Dia Mundial da Luta contra o Diabetes (14 de novembro) 

 
• Incentivar clubes a nomearem um assessor de conscientização do diabetes; 

• Divulgar no clube a oportunidade de conquistar o prêmio anual “Novos 
Horizontes de Esclarecimentos sobre Diabetes”; 
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• Tomar a liderança o planejamento e facilitar apresentações sobre 
conscientização de diabetes para fóruns, reuniões de divisão, convenções de 
distrito e de distrito múltiplo; 

• Manter o governador de distrito informado sobre as atividades do seu distrito; 
incentivar os clubes a reportarem os projetos de diabetes através do Relatório 
de Atividades de Serviço no MyLCI;   

• Entregar um relatório ao sucessor. 

 

Assessor do Meio Ambiente  
O assessor distrital de meio ambiente incentiva os clubes no distrito a implementarem 
projetos baseados no programa Equipe Verde do Lions, tais como: mutirão para a limpeza 
da comunidade, plantio de árvores, reciclagem e educação sobre o meio ambiente. O 
assessor deve incentivar os Clubs a participarem do Concurso de Fotografia do Meio 
Ambiente do Lions. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores do Meio 

Ambiente no website do Lions; 

• Conectar-se com os assessores do meio ambiente do Lions de todo o mundo 
via Facebook Group de LCI para assessores de meio ambiente; 

• Utilizar recursos atuais de associações/organizações oficiais de meio ambiente 
para aprimorar o conhecimento sobre as prioridades ambientais em sua região; 

• Identificar projetos apropriados da Equipe Verde do Lions para o distrito; 

• Desenvolver parcerias com organizações relevantes e profissionais para 
alavancar recursos; 

• Incentivar e facilitar a participação em nível de clube ou distrito nos seguintes 
eventos: 

o Concurso anual de Fotografia do Meio Ambiente. Assegurar que a foto 
vencedora em nível de distrito seja enviada ao presidente de conselho 
até 15 de janeiro; 

o Proteção do nosso Desafio de Serviços do Centenário do Meio Ambiente 
(Abril) 

• Visitar os clubes para explicar a importância de proteger os nossos recursos 
naturais, dar informações sobre os recursos disponíveis para o planejamento de 
atividades e pedir sugestões; 

• Incentivar os clubes a nomearem um assessor de clube para o meio ambiente;     

• Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito; 

• Entregar um relatório ao sucessor. 
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Assessor para Preservação, Conscientização e Ação e m prol 
da Audição 
A Preservação, Conscientização e Ação em prol da Audição tornou-se uma atividade 
principal do Leonismo em 1971.  
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores de Audição no 

Web site do Lions; 

• Conectar-se com os assessores de audição do lions de todo o mundo via 
Facebook Group de LCI para assessores de audição; 

• Utilizar recursos atuais de associações oficiais sobre deficientes auditivos  para 
aprimorar o conhecimento sobre as prioridades no campo da deficiência 
auditiva e surdez; 

• Identificar projetos distritais apropriados; 

• Desenvolver parcerias com organizações relevantes e profissionais para 
alavancar recursos; 

• Incentivar e facilitar a participação em nível de clube ou distrito nos seguintes 
eventos: 

o Programa de Reciclagem de Aparelhos Auditivos do Lions (HARP) 

o Projeto de Redução de Custos de Aparelhos Auditivos LCIF (AHAP) 

• Incentivar os clubes a nomearem um assessor para preservação, 
conscientização e ação em prol da audição; 

• Tomar a liderança no planejamento e facilitar a conscientização sobre a 
preservação da audição para apresentações em fóruns, reuniões de divisão e 
convenções de distrito e distrito múltiplo; 

• Manter o governador de distrito informado sobre as atividades do distrito; 
incentivar clubes a reportarem projetos de audição através do Relatório de 
Atividades de Serviço pelo MyLCI;   

• Entregar um relatório ao sucessor. 
 
Presidente do Comitê de Honra 
O governador pode nomear um Comitê de Honra composto de ex-dirigentes 
internacionais que são associados em dia com suas obrigações de clubes do distrito. Este 
comitê se reunirá quando for convocado pelo governador. Ele funcionará sob a direção do 
governador de distrito para a promoção da harmonia no distrito. O presidente deste comitê 
participará das reuniões de gabinete quando solicitado pelo governador de distrito. 
 

Responsabilidades do Presidente 
• Promover relacionamento harmonioso em todo o distrito. 

• Desempenhar as obrigações que lhe forem designadas pelo governador de 
distrito 

• Realizar reuniões quando convocadas pelo governador de distrito. 
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• Estudar problemas específicos, apresentando sugestões para sua solução. 
 
Assessor de Tecnologia da Informação 
Como o rápido avanço da tecnologia está afetando todos os aspectos da nossa vida em 
todas as partes do mundo, incentivamos todos os distritos a acompanhar este avanço do 
mundo digital nomeando um Assessor de Informática. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Criar e manter a página do distrito na Internet. 

• Estabelecer um sistema de comunicação por e-mail entre os associados e 
outros clubes. 

• Assessorar os clubes a enviarem o Informe Mensal de Movimento de 
Associados, o Relatório de Atividades de Serviço, e assessorar os dirigentes 
vigentes e do próximo ano via o website do MyLCI. Os clubes que não usam o 
MyLCI podem enviar os seus relatórios mensais de associados e informação de 
dirigentes através de cópias impressas para o Centro de Serviços aos 
Associados na sede internacional (MMR e Relatório de Dirigente de Clube) por 
correio, por e-mail memberservicecenter@lionsclubs.org  ou por fax 630-706-
9295. OBSERVAÇÃO: O website MyLCI não se aplica para aqueles distritos 
múltiplos que estão usando atualmente seu próprio banco de dados. 

• Mostrar aos clubes como obter publicações oficiais da associação, boletins, 
anuários e muitos outros materiais informativos sobre o Lions no website da 
Internet. 

• Desenvolver um sistema computadorizado de registro do distrito. 

• Trabalhar em outros projetos inovadores. 

• Supervisionar os sites dos clubes na Internet e suas publicações para fins de 
controle do uso do logotipo oficial. 

• Lembrar os clubes com websites na Internet que somente os associados podem 
ter acesso às informações sobre os Leões.   Devido a normas de privacidade, o 
público não pode ter acesso aos nomes e endereços dos associados.   A única 
exceção é referente às informações sobre os dirigentes do clube. 

• Incentivar e auxiliar os clubes a usar o website da Sede Virtual. 
• Trabalhar junto com a Divisão de Informática da associação para reunir os 

requisitos para o melhoramento do sistema, participação em testes do sistema e 
envolver-se em atividades relacionadas com tecnologia.   

 
Assessor de Relações Internacionais 
O papel do Assessor de Relações Internacionais é incentivar os clubes a participarem de 
atividades em apoio ao Terceiro Propósito de Lions Clubs International: “criar e fomentar 
um espírito de compreensão entre os povos da Terra”.  
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Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores de Relações 

Internacionais no website do Lions.  

• Identificar projetos distritais apropriados. 

• Incentivar e facilitar a participação em: 

o Irmanação Internacional de Clubes 
o Dia do Lions com as Nações Unidas 
o Acampamento Juvenil e Intercâmbio 

 
• Reunir-se com líderes Leões para coordenar um plano para o ano.  

• Visitar clubes. Explicar a importância dos programas internacionais. 

• Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito.   

• Entregar um relatório ao sucessor. 

 
Assessor de Leo Clube 
O Programa de Leo Clubes proporciona aos jovens a oportunidade de desenvolver 
habilidades de liderança através de atividades de serviço em suas comunidades. Os 
assessores de Leo Clube contribuem para o sucesso dos seus distritos através da 
divulgação, desenvolvimento e apoio contínuo aos Leo clubes. Os assessores de Leo 
clube podem ser nomeados em nível de distrito e distrito múltiplo para servir um mandato 
de um a três anos durante o qual incentivam os Leos e conselheiros de Leo clubes a 
trazer energia nova, inspirar ideias inovadoras de serviço e desenvolver o Programa de 
Leo Clube. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Oferecer recursos para incentivar, orientar e motivar todos os Leões que são 

atuantes na extensão de Leo clubes e no desenvolvimento de atividades 

• Familiarizar-se com os princípios e procedimentos fundamentais de patrocínio 
de um Leo clube.   

• Ler a seção sobre Assessores Leo no website do Lions. 

• Divulgar e promover o Programa Leo Clube no distrito.  

• Incentivar os Lions clubes a patrocinarem Leo clubes. 

• Familiarizar-se com recursos e materiais Leo que estão disponíveis através da 
sede internacional.   

• Assegurar que os Leo clubes dentro do distrito reportem dirigentes, associados 
e atividades de serviço anuais através do MyLCI. 

• Entrar em contato com conselheiros de novos Leo clubes para oferecer 
incentivo.  

• Manter comunicação com conselheiros de clubes existentes. 
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• Conduzir dois seminários de preparação de líderes no início do ano fiscal: um 
para os conselheiros de Leo Clubes e outro para os dirigentes de Leo Clubes. 

• Atuar como conselheiro sem direito de voto no Conselho do Leo Clube, caso 
haja um conselho estabelecido no distrito. 

• Atuar como um contato oficial entre o gabinete de distrito do Lions Clube e o 
conselho de distrito do Leo Clube. 

• Manter o governador de distrito informado sobre o progresso do Programa de 
Leo Clubes no distrito e comunicar o gabinete distrital as resoluções da 
conferência anual de distrito Leo. 

• Incentivar os Leos formandos a se afiliarem a um Lions clube existente ou a 
formarem um novo Lions clube; trabalhar com os Leos e conselheiros de Leo 
clubes do distrito para assegurar que os Leos formandos conhecem os diversos 
incentivos e as opções disponíveis aos ex-Leos para se tornarem Leões. 

• Reunir-se regularmente com o assessor de Leo clube de distrito múltiplo, 
quando houver um. 

 
Assessor do ALERTA do Lions   
O Programa ALERTA do Lions incentiva os clubes, distritos e distritos múltiplos a 
trabalhar em conjunto com autoridades locais para desenvolverem um plano de ação para 
a eventualidade de uma emergência, como uma catástrofe natural ou provocada pelo 
homem, ou emergência de saúde. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Refletir sobre projetos conjuntos com agências locais das Sociedades Federação 

Internacional Cruz Vermelha e Crescente Vermelho (IFRC).  
• Visitar clubes. Incentivar os clubes a desenvolverem o plano ALERTA do Lions e 

receberem o prêmio emblema de estandarte ALERTA do Lions. Ofereça auxílio.  
• Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do seu 

distrito.   
• Entregar um relatório ao sucessor. 

 
Assessor do Lions-Quest 
Lions-Quest é um programa abrangente e positivo de desenvolvimento de jovens, 
patrocinado por Lions Clubs International e Lions Clubs International Foundation. Ele 
envolve o lar, a escola e a comunidade para cultivar jovens capazes, saudáveis, de bom 
caráter através de habilidades para a vida, formação do caráter, valores cívicos, 
aprendizagem em serviço, tolerância e prevenção ao uso de drogas. 

 
Responsabilidades do Assessor 

• Familiarize-se com os programas de Lions-Quest (Habilidades para Crescimento, 
Habilidades para Adolescentes e Habilidades para Ação) conforme descrito no 
website de Lions-Quest www.lions-quest.org , e nos CD e DVD informativos sobre 
o programa Lions Quest. 
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• Falar sobre os programas Lions-Quest em reuniões do clube, reuniões de gabinete 
do distrito e em outros encontros e conferências do Lions.  Conhecer os recursos 
que estão disponíveis através de LCIF e oferecer informações aos Lions clubes 
que enviarem solicitações. 

• Criar uma rede de comunicação com instituições educacionais e outras 
organizações envolvidas em assuntos educacionais no seu distrito. 

• Tomar conhecimento do escopo das atividades de Lions-Quest que estão em 
andamento no distrito, incluindo os clubes que patrocinaram o programa nos 
últimos anos e escolas que utilizam o programa. 

• Incentivar os clubes do seu distrito a promoverem o programa junto a autoridades 
escolares nas suas comunidades. 

• Incentivar os clubes no seu distrito a patrocinarem treinamento ou compra de 
material Lions-Quest para as escolas locais. 

• Ajudar os clubes envolvidos com Lions-Quest a identificarem fontes locais de 
financiamento para que apóiem e mantenham o programa. 

• Promover a publicidade sobre Lions-Quest no distrito. 

• Manter o governador e o Departamento Lions-Quest LCIF informados sobre o 
progresso da atividade Lions-Quest no distrito. 

• Ajudar a coordenar os workshops de treinamento Lions-Quest no seu distrito e na 
preparação das propostas de subsídio do Programa Quatro Pontos Básicos, 
conforme apropriado. 

 
Assessor de Serviços Leonísticos para Crianças 
Adotado em 2003, a missão do programa Leonístico de Serviços para Crianças visa 
melhorar a vida de crianças e adolescentes que vivem em circunstâncias adversas por 
meio de serviços educacionais e de saúde, tanto em âmbito local quanto internacional. O 
assessor distrital de Serviços Leonísticos para as Crianças ajuda os clubes e fornecerem 
assistência às crianças.  
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores de Serviços 

Leonísticos para Crianças no website do Lions. 

•  Conectar-se com os assessores de crianças do lions de todo o mundo via 
Facebook Group de LCI para assessores de serviços para crianças. 

• Conectar-se com uma rede onde existam educadores, agências 
governamentais, organizações de cuidados de saúde e indivíduos envolvidos 
com assistência a crianças carentes, para que possa aprender sobre as 
necessidades de seu distrito; 

• Incentivar e facilitar a participação em: 

o Programa de Simpósio de Serviços Leonísticos para Crianças 

o Programa “Lions Children First” 
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• Manter o governador informado sobre as atividades do seu distrito; 
• Incentivar os clubes a reportarem os seus projetos de serviços para as crianças 

através do Relatório de Atividades de Serviço pelo MyLCI; 
•   Entregar um relatório ao sucessor. 

 
Coordenador do Concurso do Cartaz sobre a Paz 
O Assessor Distrital do Concurso de Cartaz sobre a Paz é responsável pela coordenação 
em seu distrito deste concurso anual que desafia os jovens a pensar sobre a paz e a 
expressar o seu significado. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com os regulamentos para participação no Concurso de Cartaz 

sobre a Paz. 

• Preparar uma apresentação sobre o concurso para clubes no distrito para 
incentivá-los a participar. 

• Servir como recurso para os que tiverem dúvidas sobre o concurso. 

• Promover a participação no concurso em convenções distritais. 

• Trabalhar com o governador de distrito para realizar o julgamento distrital. 

• Trabalhar em conjunto com o presidente de comissão de clube para fazer 
publicidade apropriada do cartaz vencedor em nível local. 

• Trabalhar com o assessor distrital de relações públicas para fazer publicidade 
do cartaz vencedor em nível distrital. 

• Servir como elemento de ligação entre o distrito e a sede internacional nos 
diferentes aspectos do concurso. 

 
Assessor de Relações Públicas e Informações Sobre o  Lions 
O propósito desta assessoria é fornecer orientação e apoio ao presidente da comissão de 
relações públicas de clube, promover as atividades e eventos do distrito junto à 
comunidade e informar os Leões sobre as atividades distritais. Recomenda-se a escolha 
de um ex-governador para a função. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Como principal consultor do distrito em relações públicas e publicidade, realizar 

um curso de treinamento para todos os presidentes de comissões de relações 
públicas dos clubes. 

• Encarregar-se das relações públicas para o distrito, inclusive comunicados à 
imprensa e editar ou prestar assistência na preparação do boletim distrital. 

• Motivar os clubes a promoverem programas contínuos de relações públicas em 
cada comunidade. 

• Informar os clubes sobre materiais impressos disponíveis em Lions Clubs 
International, promovendo o seu uso tanto interna como externamente. 
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• Incentivar os clubes a enviarem representantes às convenções distritais e 
internacionais. 

• Ajudar os assessores de relações públicas de clube a apresentar 
informações relevantes sobre os programas da associação. 

• Avisar os clubes, com antecedência, sobre o programa de visitas do 
governador, fornecendo dados biográficos e fotografias. 

• Coordenar a publicidade das visitas ao distrito de diretores, dirigentes 
internacionais e outros dignitários Leonísticos. 

• Conservar e contabilizar os bens e propriedades do distrito, tais como as 
publicações, materiais audiovisuais, etc. 

• Informar aos assessores de relações públicas dos clubes que eles são 
responsáveis pela instalação e manutenção das placas-emblemas de Lions 
nas estradas principais de acesso à comunidade. 

• Incentivar os clubes a usarem websites e mídias sociais. 
 
Assessor do Programa de Atividade de Leitura 
O Programa de Atividade de Leitura começou em 2012 com um compromisso de 10 anos 
para aumentar os níveis e alfabetização. É uma chamada à ação para todos os Lions 
clubes ao redor do mundo para organizarem projetos e atividades de serviços que 
ressaltem a importância da leitura e abordarem necessidades específicas relacionadas à 
alfabetização dentro de suas comunidades. 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Conectar-se com os assessores do programa de atividade de leitura de todo o 

mundo via Facebook Group de LCI para assessores de leitura; 
• Utilizar recursos atuais das associações oficiais de alfabetização e educação 

para aprimorar o conhecimento sobre as necessidades potenciais em sua 
região; 

• Identificar projetos distritais apropriados; 
• Desenvolver metas e um plano de ação para o distrito; 
• Desenvolver parcerias com organizações relevantes e profissionais para 

alavancar recursos; 
• Incentivar e facilitar a participação em nível de clube ou distrito para: 

o Dia Mundial da Alfabetização 
• Incentivar os clubes a nomearem um assessor para o programa de atividade de 

leitura; 
• Liderar o planejamento e facilitar apresentações sobre conscientização da 

alfabetização para fóruns, reuniões de divisão, convenções de distrito e de 
distrito múltiplo. 

• Manter o governador informado sobre as atividades do seu distrito; incentivar os 
clubes a reportarem os seus projetos de serviços referentes ao programa de 
atividade de leitura através do Relatório de Atividades de Serviço pelo MyLCI; 

•   Entregar um relatório ao sucessor. 
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Assessor para Preservação, Conscientização e Ação e m prol 
da Visão 
A missão do programa é fornecer programas e assistência de ajuda aos cegos e pessoas 
que sofrem de visão subnormal e erradicar a cegueira evitável.  
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores da Visão no 

website do Lions; 

•  Conectar-se com os assessores da visão do lions de todo o mundo via 
Facebook Group de LCI para assessores da visão; 

• Utilizar recursos atuais das associações oficiais de prevenção da cegueira para 
aprimorar o conhecimento sobre a cegueira evitável; 

• Identificar projetos distritais apropriados; 

• Desenvolver parcerias com organizações relevantes e profissionais para 
alavancar recursos; 

• Incentivar e facilitar a participação em nível de clube ou distrito em: 
o Programa Leonístico da Saúde dos Olhos (LEHP) 
o Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos (LERC) 
o Banco Leonístico de Olhos (LEB) 
o SightFirst de LCIF 
o Desafio de Serviço do Centenário “Compartilhando a Dádiva da Visão” 

(outubro) 
o Dia Mundial da Visão (14 de outubro) 
o Semana do Banco Leonístico de Olhos 
o Dia Internacional da Bengala Branca 
o Dia de Helen Keller 

• Incentivar os clubes a nomearem um assessor para preservação, 
conscientização e ação em prol da visão; 

• Divulgar no clube a oportunidade de conquistar o prêmio anual “Excelência em 
Esforços”. 

• Liderar o planejamento e facilitar apresentações sobre a conscientização da 
prevenção da cegueira para fóruns, reuniões de divisão, convenções de distrito 
e de distrito múltiplo; 

• Manter o governador informado sobre as atividades do seu distrito; incentivar os 
clubes a reportarem os seus projetos de visão através do Relatório de 
Atividades de Serviço pelo MyLCI; 

• Entregar um relatório ao sucessor. 
 

Assessor de Oportunidades Leonísticas para Jovens 
Este assessor é responsável pela supervisão do Comitê de Oportunidades Leonísticas 
para Jovens, o qual coordena todas as atividades relacionadas com jovens no distrito. 
Membros do comitê incluem: os assessores de Leo clube, acampamento e intercâmbio 
juvenil e do Concurso de Cartaz sobre a Paz.  Ele também pode incluir assessores de 
outras atividades juvenis patrocinadas em nível de distrito.  Sugerimos que o vice-
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governador e, se houver, o presidente do distrito Leo façam parte do Comitê de 
Oportunidades Leonísticas para Jovens.  
 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Familiarizar-se com os vários programas juvenis no seu distrito. Leo clubes, 

acampamentos e intercâmbio juvenil, Concurso de Cartaz sobre a Paz e etc. 
Para mais informações, visite o website de Lions em www.lionsclubs.org , e 
entre o termo de busca “desenvolvimento de juventude”. 

• Organize reuniões com assessores para jovens para troca de ideias e 
coordenação de atividades. 

• Incentive os Lions clubes e distritos para apoiarem as atividades juvenis. 

• Forneça orientação aos comitês de Oportunidades Leonísticas para Jovens em 
nível de clube e distrito. 

• Promover os prêmios juvenis oferecidos por Lions Clubs International, inclusive 
o Prêmio Leos do Ano, Prêmio de Excelência de Leo Clube, Prêmio do 
Assessor de Leo Clube de Distrito/Distrito Múltiplo, Prêmio 100% para 
Presidente de Distrito/Distrito Múltiplo, Prêmio dos Dez Melhores Assessores de 
Acampamento e Intercâmbios Juvenis e Prêmios Jovens Líderes no Campo de 
Serviços. 

 
Assessor de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis (YC E) 
O Programa de Acampamento e Intercâmbio Juvenil de Lions Internacional é conduzido 
por Leões que têm um interesse em promover as relações internacionais e patrocinar 
atividades juvenis. 

 
 

Responsabilidades do Assessor 
• Analisar as atividades distritais de acampamento e intercâmbio juvenis 

anteriores. Estabelecer e implementar um plano para alcançar metas de 
acampamento e intercâmbio. 

• Familiarizar-se com as normas do Programa de Acampamento e Intercâmbio 
Juvenis descritas no Manual de Normas da Diretoria de LCI e assegurar que as 
atividades YCE do distrito estejam de acordo com as mesmas. 

• Familiarizar-se com a seção para Assessores e Líderes de Acampamento no 
website do Lions.  

• Incentivar a participação dos clubes do distrito no programa de acampamentos 
e intercâmbio juvenil. 

• Averiguar se o distrito tem possibilidade para patrocinar um acampamento 
internacional de jovens. 

• Estabelecer programas de intercâmbio com distritos Leonísticos de outros 
países. 

• Escolher as famílias anfitriãs e jovens candidatos. 
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• Ajudar a organizar as acomodações do acampamento e as atividades com os 
líderes do acampamento. 

• Organizar orientação cultural e do programa para participantes patrocinados e 
famílias anfitriãs. 

• Assegurar-se de que todos os jovens participantes neste programa, para viajar 
ao exterior, tenham os necessários documentos de viagem e cobertura 
suficiente de seguros. 

• Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades de 
acampamento e intercâmbio do seu distrito.  
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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. 
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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. 
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 e Leo 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 Lions 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 
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MMR ou c23a no website de LCI www.lionsclubs.org  ou obtidos do Centro de 
Atendimento aos Associados no endereço abaixo. 
 
Os formulários impressos do MMR podem ser enviados por correio, fax ou e-mail para 
o Centro de Atendimento aos Associados no seguinte endereço: 

 
Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd 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 reporte m 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 Formulário de Informe dos 
Dirigentes 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 
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correio, fax ou e-mail para o Centro de Atendimento aos Associados no seguinte 
endereço. 
 

Lions Clubs International  
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois, 60523, EUA 
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 Associados. 

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

• Oferecer uma descrição narrativa de cada atividade.    

• Fazer o upload de fotografias. 

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

• Designar atividades de destaque recorrentes.  

• Compartilhar 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 no Desafio de Serviços do Centenário e/ou nas 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 a cada ano para enviar o relatório de atividades para aquele ano 
fiscal.  
 
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 programs@lionsclubs.org. 
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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 
O clube que estiver com um saldo devedor em excesso de US$ 20 por associado ou 
US$ 1000 por clube, o que for menor, inadimplente por mais de 120 dias será 
suspenso, incluindo sua carta constitutiva, direitos, privilégios e obrigações. 
 
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 Financeir a 

Para um clube reconquistar seu status de clube ativo, quando colocado em suspensão 
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financeira, ele deve: 
• 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 Suspens ão 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 todos 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 
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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  

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 c onstituído , 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 
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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 
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 
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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.    

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 
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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  

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 
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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.  

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. 22nd 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 
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retidos até o encerramento da convenção.   

 

DESIGNAÇÃO DE CLUBE PROIORITÁRIO 

A Designação de Clube Prioritário permite que os membros da Equipe do Governador 
de Distrito (o governador de distrito, primeiro vice-governador ou segundo vice-
governador de distrito) façam até duas visitas adicionais aos clubes, financiadas 
conforme o orçamento existente do governador de distrito. Esta designação não altera 
o estatuto do clube, nem altera os direitos ou obrigações dos clubes, tendo sido criada 
para dar apoio aos clubes que precisam de atenção adicional. 

Os clubes prioritários incluem automaticamente todos os clubes que foram fundados 
nos últimos 24 meses, clubes em status quo ou suspensão financeira e clubes que 
foram cancelados ao longo dos 12 meses anteriores que poderiam ser reinscritos. 

O governador de distrito pode solicitar a designação de prioritário para mais cinco 
clubes. Para solicitar a designação de prioritário a clubes que não sejam recentemente 
organizado, recentemente cancelado, em status quo ou suspensão financeira, como 
observado acima, o governador de distrito deve indicar por que é necessário apoio 
adicional, fornecer um plano que defina as atividades necessárias e designar um Leão 
Orientador ao clube. O plano deve ser aprovado pelo clube, governador de distrito, e 
pelo primeiro vice-governador de distrito, e depois encaminhado à Divisão de 
Administração de Distritos e Clubes. Estes clubes devem continuar a pagar quotas e a 
cumprir as responsabilidades de Lions Clube ou correm o risco de serem colocados 
em suspensão financeira e cancelados. Caso não for constatado um progresso 
mensurável dentro de seis meses, estes clubes podem perder a designação de 
prioritários. Considera-se que um clube tenha alcançado sucesso quando atingir as 
metas estabelecidas no momento em que a designação de prioritário foi concedida. 
Mais do que cinco clubes adicionais podem receber a designação de prioritários com a 
aprovação do Comitê de Serviços a Distritos e Clubes. 

 

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;  



V–14 

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. 
 
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 Certific ado 
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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. 

• 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.  
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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. 22nd 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. 
 
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. 
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• 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 dos últimos dois anos  estão disponíveis para os 
dirigentes de clube online, através do website MyLCI. Contate o Departamento de 
Contas a Receber e Serviços Contábeis se tiver perguntas sobre extratos, e-mail: 
accountsreceivable@lionsclubs.org .  
 

Quotas de Associados 
As quotas de sócios são anuais e cobradas duas vezes por ano. Elas se baseiam nos 
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: 
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• Jóia de ingresso estabelecida pela diretoria internacional; 
• Quotas rateadas de acordo com os meses que faltam no período da cobrança; 

 

Associado 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. 
 

Associados 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.  
 

Associados 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.  
 
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 
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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 associados : 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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Capítulo VI 
 

Materiais para Clubes 
 
 
O Departamento de Materiais para Clubes tem o compromisso de fornecer aos Leões 
de todo o mundo a melhor mercadoria e o melhor serviço possível. 
 
Os distritos e clubes devem seguir o procedimento abaixo ao fazerem seus pedidos: 
 

• Os formulários oficiais, com instruções detalhadas de como encomendar, 
encontram-se no Catálogo Oficial para Lions Clubes. A versão em inglês pode 
ser encontrada online, na Loja do Lions, no campo “Formulários”.  O formulário 
deve ser preenchido com as informações completas e necessárias para o 
processamento dos pedidos dentro de prazos razoáveis. Visite a Loja do Lions 
para fazer o seu pedido online, onde também encontrará informações sobre 
pedidos. 

 
• Para garantir a entrega de prêmios nos meses de maio e junho, envie os 

formulários de pedidos corretos e completos até março.  
 

Os pedidos de material a serem cobrados de contas do clube, distrito ou distrito 
múltiplo devem ser autorizados respectivamente:  

Clubes: Presidente, Tesoureiro ou Secretário de clube 
Distritos: Governador de Distrito, Tesoureiro ou Secretário de Gabinete ou 
Secretário/Tesoureiro de Gabinete   
Distrito Múltiplo: Presidente, Secretário ou Tesoureiro de Conselho, ou 
Secretário/Tesoureiro de Conselho 
 

 Se a encomenda vier com indicação para entregar a pessoas ou endereços que 
não sejam de um dos dirigentes acima indicados, o formulário deverá conter a 
devida assinatura de autorização do dirigente.  

 
• A encomenda de itens especiais é despachada separadamente das 

encomendas de itens mantidos em estoque e pode requerer de três a oito 
semanas para ser entregue. 
 

• Para informações sobre uso das marcas registradas da associação, veja o 
Capítulo da Divisão Jurídica (XI) deste manual ou o Capítulo de Assuntos 
Jurídicos (XV) do Manual de Normas da Diretoria. É importante que se ressalte 
a importância de proteger o nosso emblema e o seu uso autorizado. 
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• Visite a Loja do Lions para visualizar e fazer o seu pedido das mercadorias do 

Lions para os clubes e para obter a lista atualizada dos licenciados autorizados. 
  

 
Materiais para Leo Clubes  

Os materiais para Leo podem ser encomendados diretamente da Loja do Lions online. 
Aceita-se pagamento com os cartões de crédito Visa,  MasterCard ou Discovery. 
Encomendas de materiais de Leo podem também ser feitas através do Lions Clube 
patrocinador e devem estar autorizadas pelo presidente, secretário e/ou tesoureiro 
deste Lions Clube. Os pedidos de kits para Novos Associados Leo e demais 
componentes associados podem ser encomendados diretamente através de Materiais 
para Clubes; enquanto o Departamento do Programa Leo Clube gerencia a 
distribuição dos distintivos de lapela para dirigentes de distrito e distrito múltiplo Leo; e 
as solicitações de materiais gerais promocionais do programa de Leo Clube através do 
Formulário de Encomenda de Publicações (Leo-4). 
 
Queremos observar que a partir de agora, quando um Lions clube patrocina um novo 
Leo clube, o Departamento do Programa de Leo Clube envia os distintivos de lapela 
Leo para o clube patrocinador, porém, não mais enviamos os kits de novo associado 
Leo. Caso o clube desejar obter os kits de novos associados Leo, o clube deverá 
comprar os kits na loja de Materiais para Clubes. 
 

 
 

Kits de Posse para os Novos Associados de Lions Clu be 
Estes kits devem ser pedidos ao Departamento de Vendas de Materiais para Clubes 
sem custo para o clube. A intenção é que o kit seja presenteado ao novo associado 
Leão no momento da sua posse no clube. O kit de posse de novo associado de Lions 
clube não deve ser usado como ferramenta para promover, divulgar ou recrutar 
associados. O número de kits encomendados por um clube deve estar baseado no 
número real de associados que tomará posse no clube. 
 
 
 

Sugestões de Visitas a Clubes 
Ao visitar um clube, discuta com os associados do clube os benefícios que traz a 
compra de materiais do Departamento de Vendas de Materiais para Clubes ou de um 
licenciado autorizado. Eles têm distintivos de lapela, estandarte do clube, conjunto de 
sino e martelo, bandeira do Lions, placas-emblema para estrada e materiais 
relacionados? Para receber uma cópia do Catálogo Oficial de Materiais, contate o 
Departamento de Vendas de Materiais para Clubes. Você poderá também visualizar 
uma cópia digital do catálogo online, clicando em “Catálogo digital” na Loja do Lions 
online. Não deixe de visitar e comprar na nossa Loja do Lions. 
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Capítulo VII 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Informações Gerais  
 
A Divisão de Tecnologia da Informação é principalmente uma divisão de prestação de 
serviços e de produção. Os seus objetivos são oferecer serviços de tecnologia, 
tornando LCI mais eficiente no apoio aos distritos, clubes, associados e funcionários; 
para manter os registros da associação e proporcionar inteligência de negócios e 
relatórios essenciais para o seu funcionamento. A divisão presta serviços a distritos e 
clubes e a divisões e departamentos da sede internacional. Esta divisão é composta 
de cinco departamentos: Serviços de Aplicativos, Serviços de Dados Empresariais, 
Centro de Atendimento aos Associados, Serviços de Rede e PMO. A divisão recebe e 
processa todos os relatórios de associados e atividades de serviços e mantém todos 
os registros e dados de clubes. Ela também mantém registro dos dirigentes dos clubes. 
Usa-se o website de gerenciamento de associados (MyLCI) para administrar as 
operações diárias de clubes, como o envio de relatórios de movimento de associados, 
relatório de atividades, designação de dirigentes, impressão das listas de associados, 
vários relatórios, cartões de associados, acesso à informação de associados, 
visualização e pagamento de extratos online, além de outras funções. 
 
Uso da Internet 
O website de LCI, www.lionsclubs.org , é o caminho para se acessar muitos recursos 
da associação via internet. O link da Loja de LCI  localizado no topo da página inicial 
do website pode ser usado para se comprar materiais para clubes, como distintivos, 
camisetas e coletes.  
 
Da mesma maneira, a inscrição para a convenção do próximo ano também pode ser 
feita online. Na página inicial do website da associação, clique na aba Notícias e 
Eventos , selecione o link Convenção Internacional  e então escolha Aviso aos 
Participantes . 
 
O website da associação também ajuda o associado Leão a localizar outros Lions 
clubes e Leo clubes, usando o link Encontre um clube , a ler a edição em inglês da 
Revista LION, enviar emails às diferentes divisões, departamentos ou funcionários da 
sede internacional e fazer o download de publicações.  
 
O Anuário , que é uma lista dos membros da diretoria internacional, ex-presidentes 
internacionais, ex-diretores internacionais, presidentes de conselho, governadores de 
distritos, assim como funcionários da sede, também está disponível através do website 
da associação. O acesso ao Anuário está protegido por senha e limitado aos 
integrantes da diretoria internacional, ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
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internacionais, dirigentes de conselho e dirigentes de distrito. Além disto, informações 
sobre oradores para convenções de distrito e de distrito múltiplo, a lista dos comitês da 
diretoria e as cópias das Atas das reuniões da Diretoria Internacional estão disponíveis 
aos integrantes da diretoria internacional, ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
internacionais, presidentes de conselho e governadores de distrito via o Anuário. 
 
O website do MyLCI pode ser usado por secretários de clube para enviar informações 
de movimento de associados, atividade de serviço, imprimir cartões de associados, 
imprimir relatórios diversos e visualizar extratos mensais. Este site permite que os 
secretários de clube acessem e imprimam informações do quadro associativo e outras 
informações importantes sobre o mesmo. Os secretários de clube podem também 
editar e informar os dirigentes do ano vigente e próximo ano via MyLCI.  Não se 
deveria exigir dos secretários de clube que reportam as atividades de movimento de 
associados mensal e os dirigentes do próximo ano via MyLCI que enviassem a mesma 
informação ao escritório do distrito, uma vez que esta informação acrescentada ao 
MyLCI fica imediatamente disponível aos dirigentes de distrito. Recomenda-se que 
todos os clubes usem o site MyLCI para o gerenciamento do clube e envio de 
relatórios. Para acesso a página do MyLCI, clique em MyLCI page click, 
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/mylci.php 
 
Aqueles clubes sem acesso à Internet podem usar relatórios de movimento mensal de 
associados (MMR) impressos (c23a) para enviar informações do relatório do quadro de 
associados e formulário de informação de dirigentes (PU-101) impressos para reportar 
os dirigentes do próximo ano, que podem ser solicitados e enviados como segue: 
 

Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook  Illinois  60523  USA 
Fone: 630-203-3830 
Fax:   630.706.9295 

Email:   memberservicecenter@lionsclub.org 
 
Os tesoureiros de clube também podem usar o website MyLCI para ver os 
demonstrativos mensais e as faturas semestrais. Os tesoureiros de clube podem pagar 
os saldos atuais através do website do MyLCI. Os dirigentes de clubes em Status Quo 
e os tesoureiros podem visualizar a informação e pagar o saldo devedor, mas não têm 
acesso a outras funções no website MyLCI.  
 
Em nível de distrito, os governadores, vice-governadores, secretários-tesoureiros de 
gabinete e coordenadores da GLT e GMT de distrito, podem ver os dados de clubes. 
Os dirigentes dos distritos podem também preparar anuários de clube e de distrito 
(download de dados), listas de associados e relatórios. 
 
Os presidentes de divisão e região também podem acessar no website as informações 
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dos clubes e distritos. Porém, para que sejam reconhecidos nestas posições, o 
governador eleito deve primeiro estabelecer as regiões e divisões do distrito através 
do website MyLCI, e depois designar o respectivo presidente para cada 
região/divisão/clube. 
 
Para preservar a privacidade das informações do quadro de associados, requisita-se 
uma senha para usar o website de movimento de associados (MyLCI). Os dirigentes 
de clubes e distritos usam o seu número de associado de LCI para criar e manter o 
nome do usuário e senha. Chama-se este processo de “Cadastramento”. Os dirigentes 
de distritos, distritos múltiplos e clubes de distritos/distritos múltiplos que estão usando 
atualmente seu próprio banco de dados têm acesso à visualização de todas as 
funções, visualizações e atualizações de acesso a algumas funções de MyLCI. 
 
Com o processo de cadastramento no website, as senhas permanecem as mesmas 
ano a ano, mas são desativadas ao Leão deixar de ocupar cargo de dirigente. Depois 
do cadastramento, o nome do usuário e a senha proporcionam acesso a todas as 
funções de MyLCI necessárias, mesmo que o dirigente tenha diversos cargos no 
clube, distrito ou distrito múltiplo. As funções de MyLCI disponíveis a cada dirigente 
dependem dos cargos atuais que tem junto à associação. 
 
Além disto, pode-se recuperar a senha esquecida através do MyLCI. Através da 
página de logon do MyLCI, o dirigente pode clicar em Esqueceu seu nome de 
usuário ou senha?  Ao digitar o seu número de identificação de associado e 
responder a uma pergunta de segurança previamente selecionada, pode mudar o 
nome do usuário ou senha originais de um dirigente registrado.  
 

Relatórios de Dirigentes de Região e Divisão 
 

A cada ano, o governador recém-eleito tem a oportunidade de organizar os clubes do 
distrito em divisões e (opcionalmente) organizar as divisões em regiões.  Depois que 
os clubes tiverem sido atribuídos a divisões e estas a regiões, o próximo passo é a 
nomeação dos presidentes de divisão e região.   Assim que os presidentes de divisão 
e região forem nomeados e reportados pelo governador de distrito (eleito), os novos 
presidentes começarão a receber correspondência impressa e/ou e-mail, recebendo 
ainda reconhecimento pelos serviços prestados, tendo acesso adequado ao MyLCI e 
outros recursos. 
 
O governador de distrito usa o MyLCI para atribuir clubes às divisões e divisões a 
regiões e também para designar presidentes de divisão e região.  Este recurso do 
MyLCI está disponível para o governador de distrito eleito, começando em 16 de maio 
antes do seu mandato. 
 
Quando os presidentes de região e de divisão forem designados e reportados pelo 
governador de distrito (eleito), os presidentes poderão acessar as funções do MyLCI a 
partir de uma perspectiva de âmbito da região ou da divisão.  
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Leo Clubes 
Os dirigentes e conselheiros de Leo clube e dirigentes de Lions clube patrocinador têm 
acesso ao MyLCI, o que permite que os Leo clubes a reportarem os dirigentes, os 
associados e as atividades de serviço, bem como acesso a recursos gratuitos como 
fazer o download dos certificados Leo, cartões de associados e guias para novos 
associados. 
 
Líderes de Distrito também poderão visualizar as informações de Leo clube no MyLCI, 
incluindo totais de afiliação de Leo, datas de fundação, e conselheiros de Leo clube 
reportados. As visualizações também estão disponíveis para pesquisar por Leo clubes 
cancelados para o ano atual, Leo clubes que não reportaram um conselheiro para o 
ano atual e Leo clubes com Lions clubes patrocinadores inativos. Por favor, veja  
Perguntas Frequentes para instruções de como visualizar Leo clubes no distrito.  
  
Os Leo clubes que não têm acesso à internet, podem utilizar o Relatório de Dirigentes 
de Leo Clube (Leo-72) para reportar os dirigentes entrantes. Os formulários impressos 
podem ser enviados para: 
 

Lions Clubs International 
   Leo Club Program Department 
   300 W. 22nd Street 
   Oak Brook Illinois 60523 USA 
   FAX:      630.517.1692 
   EMAIL:    leo@lionsclubs.org  

 
Quando um Leo clube envia sua informação de dirigente de clube anual via o 
formulário Leo-72, um email é gerado automaticamente de boas-vindas ao MyLCI, 
enviado ao presidente do Leo clube e conselheiro de Leo clube. Será então da 
responsabilidade do presidente Leo e do conselheiro Leo cadastrar-se no MyLCI, 
inserindo as informações de dirigentes no sistema. Após o Leo clube começar a utilizar 
o MyLCI, ele poderá enviar todos os relatórios anuais de dirigentes online, não tendo 
mais que enviar o formulário Leo-72.  

Para mais informações sobre o envio de relatórios de informação sobre associados e 
dirigentes de clube Leo, contate o Departamento do Programa Leo Clube em 
leo@lionsclubs.org .  
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Informações sobre Associados 
 
Para estarmos em cumprimento com as normas da diretoria e recentes mudanças 
implementadas pela diretoria internacional que afetam as solicitações de informações 
sobre clubes/associados/dirigentes, não mais estaremos fornecendo etiquetas ou 
arquivos em disquete. O único formato será em arquivo eletrônico (Excel) enviado por 
e-mail. 
 
Você tem duas opções para obter esta informação. 
 

• As informações sobre dirigentes e associados podem ser baixadas pelos 
presidentes de conselho de distrito múltiplo, governadores de distrito, vice-
governadores de distrito ou secretários de gabinete, usando a função de 
download de dados no website do MyLCI. Não haverá custo para o distrito ou 
distrito múltiplo se você acessar o website e usar a função de download de 
dados para criar uma planilha personalizada.  
 

• Entre em contato com o Centro de Atendimento aos Associados 
mylci@lionsclubs.org ou ligue para 630.468.6900 caso precise de assistência 
para utilizar a função de download no website do MyLCI. 
 

• Caso você prefira que a sede internacional prepare e forneça um arquivo 
eletrônico, por favor, reveja a página Solicitação de Informações de Contato 
para guias e procedimentos para solicitar informações de contato de 
clubes/associados/dirigentes. 

 
Os dirigentes de clube podem acessar a lista de associados do seu clube, a qual 
contém o nome, endereço, informações sobre o associado, etc. no website MyLCI ou 
contatando o Centro de Atendimento aos Associados pelo telefone 630.203.3830, ou 
email: memberservicecenter@lionsclubs.org.  
 
Pode-se obter o Relatório de Registro de Associados do Distrito (uma lista com os 
clubes do distrito e a contagem de associados atual por clube), relatório dos Dirigentes 
Não Reportados (uma lista dos clubes no distrito que não informaram dirigentes) e o 
relatório de Tipo e Sexo de Associados (uma lista dos clubes no distrito e a contagem 
de associados por tipo e sexo) pela internet sem uma senha seguindo-se estes 
passos: 

• Na página inicial do website da associação, www.lionsclubs.org , selecione o 
idioma. 

• Selecione o link MyLCI  no topo da página. 
• Na página de acesso ao site, clique no link Enviar relatórios a partir do 

Recursos. 
• Na página de Logon do MyLCI, clique em Relatórios de Registros ou Dirigentes 

Não Reportados ou Estatísticas de Resumo de Afiliação. 
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• Clique na pasta do ano Leonístico para selecionar o ano do relatório. 
• Dentro da pasta do ano Leonístico, clique no mês (AAAA-MM) para selecionar o 

mês do relatório. 
• Da lista de arquivos PDF do distrito, vá ao nome do distrito e clique duas vezes 

no nome do arquivo para abrir o relatório.  Se você não tiver Adobe Acrobat 
Reader no seu computador, volte à página de Logon do MyLCI onde você pode 
clicar no ícone da Adobe para baixá-lo.  

 
IMPORTANTE: Estes três relatórios mensais são atual izados no  5º dia útil de 
cada mês. 
 
Sócio Vitalício 
O título de associado vitalício é conferido a um Leão que tenha sido associado ativo 
por 20 anos ou mais ou a um Leão que tenha sido associado ativo por 15 anos ou 
mais e que tenha pelo menos 70 anos de idade ou que esteja gravemente enfermo. Em 
vigor desde 1° de julho de 2006, as ex-sócias Lionesses que sejam agora ou que 
venham a ser sócias ativas de Lions clube até 30 de junho de 2007 poderão empregar 
o tempo em que serviram como Lionesses como crédito para a categoria de associado 
vitalício. As sócias Lionesses que se tornarem sócias Leão de um Lions clube após 30 
de junho de 2007 não se qualificarão para o programa de crédito de serviço para 
obtenção da categoria de associado vitalício.  
 
O custo da afiliação vitalícia é US$ 650,00. Esta taxa é única e  não cobre as quotas 
de clube, distrito ou distrito múltiplo. A diretoria do clube decide se irá cobrar ou não as 
quotas de clube e/ou se pagará as suas quotas de distrito ou de distrito múltiplo.   
 
O formulário de solicitação do título de associado vitalício está disponível online 
Solicitação de Associado Vitalício.   
 
O associado vitalício recebe uma carta do presidente internacional, um distintivo, um 
certificado e um cartão prateado de associado vitalício. Em geral, estes itens são 
enviados ao secretário do clube para a devida apresentação. 
 
Sócios Falecidos 
Uma das atribuições do Centro de Atendimento aos Associados é preparar uma lista 
de todos os associados falecidos a qual é usada na Cerimônia Necrológica na 
convenção internacional, na qual os Leões falecidos durante aquele ano fiscal são 
homenageados. Uma lista dos associados falecidos também é enviada com a lista de 
Leões certificados para a sua convenção de distrito ou de distrito múltiplo. O 
falecimento de associados deve ser comunicado através do MyLCI ou através do 
Informe Mensal de Movimento de Associados impresso. A lista/relatório de associados 
falecidos, por clube, também está disponível no website MyLCI. 
 
Mudança de Endereço 
É muito importante comunicar as mudanças de endereço, pois esta é a maneira como 
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a associação se comunica com os associados enviando a Revista LION, etc. As 
mudanças de endereço devem ser comunicadas da seguinte forma: 
 

• Os dirigentes distritais devem enviar a comunicação ao Departamento Ibero-
Americano para o e-mail IberoAmerican@lionsclubs.org    

 
• As informações de contato dos assessores de distrito, dirigentes de clube e 

associados podem ser atualizadas pelo secretário do clube via MyLCI. Outra 
alternativa seria reportar estas mudanças ao Centro de Atendimento aos 
Associados pelo telefone 630.468.3830 ou email 
memberservicecenter@lionsclubs.org.   

 
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a Divisão de Informática na sede 
internacional pelo e-mail  informationtechnology@lionsclubs.org  ou 630-203-3844 ou 
contate o Centro de Serviços aos Associados pelo e-mail 
memberservicecenter@lionsclubs.org  ou 630-203-3830. 
 
Relatórios de Associados por Distrito 
Através do website MyLCI, o governador de distrito pode obter a lista dos novos 
associados, dos associados baixados, vitalícios e falecidos por distrito.  
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Capítulo VIII 
 

Convenção Internacional 
 
Convenção Internacional  
 
Este evento internacional é realizado anualmente no final de junho ou no início de 
julho. A participação em uma convenção internacional proporciona aos Leões sócios 
um sentido maior de apreciação sobre o impacto global de LCI, fortalecendo o 
compromisso de servir. Pontos a serem considerados para participar de uma 
convenção internacional: 
 

• Companheirismo : Conhecer novos Companheiros e compartilhar idéias. Fazer 
parcerias com outros Leões em projetos internacionais e trocar idéias e 
experiências culturais. 

• Votação : Ao participar de uma eleição os clubes têm uma voz na liderança 
internacional e votam em mudanças propostas ao Estatuto e Regulamentos 
Internacionais.  

• Treinamento e Seminários : Participar de workshops especiais para aprender 
novas estratégias de aumento de sócios e revitalização de clubes, 
funcionamento efetivo de distritos e distritos múltiplos, novas atividades de 
serviço, ferramentas efetivas de RP, melhores práticas de liderança 
comprovadas e muito mais. 

• Centro de Exposições da Convenção : Cada divisão da associação está 
representada dentro do centro, onde os Leões podem visitar os funcionários das 
equipes da sede e descobrir como eles podem ajuda-los a aproveitar ao máximo 
os benefícios da afiliação. Os Leões podem ficar conectados no Lounge de 
Mídia Social e Internet Café, se informarem sobre os projetos de serviços de 
destaque, programas e outros itens importantes. Os Leões podem visitar os 
expositores e ficar sabendo de novas ideias para atividades de angariação de 
recursos, compra de itens de licenciados oficiais e muito mais.  

• Fundação de Lions Clubs International (LCIF) : Conhecer as iniciativas de 
LCIF e informar-se como a fundação pode ajudar o distrito em suas metas de 
serviços humanitários.  

• Divertimento : Planejar umas férias inesquecíveis por ocasião da convenção. .  
Estão disponíveis programas de excursões locais especiais para os Leões antes 
e depois da convenção, para que aproveitem ao máximo a experiência da 
convenção.  

 
Os conselhos de distritos múltiplos interessados em serem anfitriões de uma 
Convenção Internacional poderão contatar a Divisão de Convenção pelo e-mail 
convention@lionsclubs.org.  
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Informações sobre alojamento/inscrição 
• A inscrição na convenção é um requisito para participar das sessões ou eventos 

e para usar o serviço de ônibus de cortesia. 
• As delegações têm hotéis designados pela sede internacional. 
• LCI negocia descontos especiais junto a cada hotel, que são disponíveis 

exclusivamente a sócios Leões. 
• Os hotéis têm números suficientes de apartamentos para todas as delegações. 

Para cada reserva de hotel é necessário haver um adulto inscrito à convenção. 
• A designação de hotéis para as delegações é feita com um ano de 

antecedência. 
• Inscrição online pode ser feita através do website da associação. 
• O formulário oficial de reserva de hotel e inscrição à convenção se encontra na 

Revista LION, no website da associação (www.lionsclubs.org ) ou pode ser 
solicitado da Divisão de Convenções da sede internacional. Email: 
registration@lionsclubs.org . 

• Os cupons de confirmação são enviados diretamente aos Leões inscritos.  
• Os quartos nos hotéis da delegação ficam reservados até a segunda sexta-feira 

de janeiro do ano da convenção (13 de janeiro de 2017). Após esta data, os 
quartos que não foram designados ficam disponíveis a outros Leões. 

• As reservas de hospedagem e inscrições para a convenção não são itens 
transferíveis. 

• Reembolso da taxa de inscrição à convenção será feito se o pedido de               
      cancelamento for recebido pela Divisão de Convenções até 1º de maio de 
2017. 

 
Governadores de Distrito   

• Os governadores de distrito atuais devem enviar o formulário oficial de reserva 
de alojamento/inscrição, depósito do hotel e taxa de inscrição. As reservas de 
aposentos no hotel da respectiva delegação de distrito ou distrito múltiplo são 
mantidas até o prazo oficial estabelecido de 13 de janeiro. 

 
Governadores de Distrito Eleitos  

• Todos os documentos para a inscrição e viagem são publicados no website 
cerca de 6 meses antes do Seminário de Governadores de Distrito Eleitos.  

• Os governadores de distrito eleitos são informados por email quando os 
documentos forem publicados.  

• Estes documentos incluem o pacote de inscrição do GDE, contendo instruções 
específicas sobre o hotel, país, passagens aéreas e o procedimento de reserva. 
O procedimento varia de acordo com a localização geográfica.  

• LCI paga até US$ 500,00, caso se aplique, pela viagem de um acompanhante 
adulto do GDE ao Seminário de GDE e à Convenção Internacional. LCI não 
pagará/reembolsará a viagem de um acompanhante adulto de um distrito 
estabelecido, o qual tem estado em transição por 24 meses consecutivos ou um 
distrito provisional. O GD poderá ser reembolsado de acordo com a norma atual se 
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o distrito estabelecido/provisional se enquadrar aos requisitos de no mínimo 35 
clubes e 1.250 associados; ou apresentar um aumento líquido de um ou mais 
associados. O pagamento da viagem do acompanhante adulto não é transferível.  
• LCI inscreverá o GDE e um acompanhante adulto para o Seminário de GDE e 

Convenção Internacional. 
• O Presidente Internacional poderá negar o reembolso das despesas para a 

Convenção Internacional se os Governadores de Distrito Eleitos não 
comparecerem a todo o Seminário de Governadores de Distrito Eleitos. 

• Lions Clubs International automaticamente faz as reservas de hotel para os   
governadores de distrito eleitos.  

 
 

Outras informações sobre a Convenção 
 

Eventos das Delegações 
 

Os locais dos eventos patrocinados pelas delegações (café da manhã, hospitalidade e 
recepção, reuniões políticas, etc.) devem ser reservados por intermédio da Divisão de 
Convenções, até 3 de março de 2017. Os salões são distribuídos às delegações 
solicitantes, de acordo com a ordem de recebimento e depois de reservado o espaço 
para as funções oficiais da convenção. Veja que apesar de não haver uma taxa de 
aluguel de sala, a delegação é responsável por serviço de buffet, equipamento 
audiovisual e/ou qualquer outra cobrança advinda do evento. 
 

Credenciais para Eleições 
 

Os formulários para delegados e suplentes estão disponíveis no website de LCI. 
 
• O dirigente do clube autorizado pode credenciar um delegado e um suplente a 

cada 25 sócios ou fração maior deste número. 
• Está disponível no website a tabela com o número de delgados e suplentes 

permitidos. 
• O formulário devidamente preenchido deve ser assinado pelo dirigente do clube 
     devidamente autorizado e devolvido à sede internacional em Oak Brook até 1º   
      de maio de cada ano. 
• Os delegados e suplentes devem guardar uma via do f ormulário e 

apresentá-la no balcão de credenciais na convenção.  
• Os delegados e suplentes de clube precisam estar inscritos na convenção. 
• Pedimos que as credenciais sejam enviadas para Member Service Center na 

Sede Internacional até dia 1º de maio de cada ano. Do contrário, será 
necessário que a traga para a Convenção.  
Se o formulário não foi preenchido e assinado por um dirigente de clube 
autorizado antes da chegada à Convenção, você precisará então levar um 
dirigente de clube com você até a área de Certificação de Credenciais, 
apresentar um documento de identificação governamental dele, para assinar o 
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formulário na presença de um membro do comitê de credenciais. Se nenhum 
dirigente de clube estiver presente na convenção, então você precisará levar 
um dirigente de distrito com você, o qual poderá ser um governador de 
distrito, governador de distrito eleito ou segundo vice-governador de 
distrito . 

• Formulários em branco para delegados  estarão disponíveis no website de LCI e 
também impressos nas publicações de Fevereiro e Abril da Revista LION. 
 

 
Votação 

 

Todo delegado credenciado e inscrito na convenção tem direito a votar nas eleições 
dos dirigentes e diretores internacionais e nas emendas propostas ao Estatuto e 
Regulamentos Internacionais. 
OBSERVAÇÃO:  Para votar na terça-feira (dia 5) da semana da convenção, o Comitê 
de Credenciamento deverá todos os delegados até às 17:00 da segunda-feira (dia 4). 
 

 
Desfile 

 

O regulamento oficial do desfile, formulários de inscrição e a ordem do desfile são 
enviados por email a cada distrito em janeiro do ano da respectiva convenção. Estas 
informações também podem ser obtidas no website de Lions Clubs International 
(www.lionsclubs.org ) e no local da convenção. 
 
A participação no desfile é limitada aos distritos múltiplos, subdistritos ou distritos 
únicos.  Todos os participantes devem estar inscritos e usar o crachá oficial da 
convenção. 
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Capítulo IX 
 

Finanças  
 
O objetivo da Divisão de Finanças é administrar as normas financeiras da associação, 
incluindo operações bancárias, assuntos contábeis em geral e contas a receber. A 
Divisão de Finanças se empenha em ajudar o governador de distrito para que 
mantenha os clubes saudáveis, assim como na administração do orçamento do 
governador de distrito. 
 

Departamento de Contabilidade 
Este departamento é responsável pelo processamento dos relatórios do governador de 
despesas de viagem, de acordo com as Normas de Reembolso para o Governador de 
Distrito estabelecidas pela Diretoria Internacional. Certifique-se de ler atentamente as 
normas. 
 
Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Dis trito 
Ao anexar todos os relatórios de visitas/reuniões (para cada uma a ser cobrada de 
LCI) e recibos, você assegura que seu reembolso seja prontamente enviado a você.  
 
Lembre- se que é muito difícil estabelecer exceções para ocasiões especiais em uma 
organização tão grande como a nossa. O Departamento de Contabilidade deve aplicar 
as normas de forma coerente e justa a todos os distritos da associação. 
Lembre se também de que a Diretoria Internacional nunca teve intenção de reembolsar 
100% de todas as despesas. Por outro lado, as normas são revistas periodicamente 
pelo Comitê de Finanças e Operações da Sede da Diretoria Internacional, e este 
comitê recomenda aumentos de tempos em tempos. 
 
Lions Clubs International paga somente as despesas do governador de distrito. 
 
Orçamento do Governador de Distrito 
O valor do orçamento do Governador de Distrito é enviado por email após 1º de julho. 
O cálculo do orçamento está detalhado nas Normas de Reembolso do Governador de 
Distrito. Se por algum motivo você acreditar que o orçamento não esteja apropriado, 
pondere sobre o uso das visitas de clube em nível de divisão (mais de um clube 
participa de uma reunião única a conta como a sua visita oficial) ou então peça o 
primeiro ou segundo vice-governadores de distrito para fazer a visitas para diminuir os 
custos. Os aumentos de orçamento só serão permitidos conforme a localização dos 
governadores de distrito dentro do distrito, aumento substancial de clubes ou 
redistritamento. As solicitações de revisão para um possível aumento de orçamento 
devem ser enviadas antes de 31 de março . 
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Não se permite exceções a este prazo. Envie os seus relatórios prontamente. É do 
melhor interesse de todos manter os registros da associação atualizados. Além disso, 
tome cuidado extra para preencher as despesas ordenadamente, corretamente e com 
toda a documentação necessária anexada. 
 
 

Prazos dos Relatório de Despesas 
Os relatórios de despesas devem ser apresentados até o dia 20 do mês seguinte em 
que ocorreram as despesas. Portanto, o seu relatório de julho deve ser apresentado 
até 20 de agosto. Se o relatório de despesas é recebido mais de 60 dias depois do 
prazo, o reembolso não será pago. 
 
Não se permite exceções a este prazo. Envie os seus relatórios prontamente. É do 
melhor interesse de todos manter os registros da associação atualizados. Além disso, 
tome cuidado extra para preencher as despesas ordenadamente, corretamente e com 
toda a documentação necessária anexada. 
 
Lions Clubs International 
Departamento Ibero Americano 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, EUA 
Via email para: iberoamerican@lionsclubs.org 
Fax: 630-706-9090 ou 630-706-9163 
 
Refeições 
É comum que os clubes assumam as despesas de refeições do governador durante 
sua visita. Se não, a sede poderá reembolsar o valor real não superior a US$ 25,00 
por 
refeição perante apresentação de recibo original discriminado. Se reembolso for ser 
feito a um clube, é necessário que o tesoureiro do clube envie um recibo. (Cópia 
eletrônica ou de fax são consideradas como original). 
 
Hotel 
É necessário apresentar recibo original discriminado correspondente ao custo real do 
hotel ou alojamento ocupado pelo governador. O custo real será reembolsado no valor 
de US$ 75,00 no máximo por diária. Uma cópia eletrônica ou de fax são consideradas 
como original. Se for usado um trailer, são reembolsados os custos de conexão 
somente se forem apresentados os recibos pertinentes. Não são aceitos comprovantes 
de pagamento por cartão de crédito ou recibos de agência de viagens 
 
Norma de Reembolso de Despesas do Governador de Dis trito  
 
Os governadores de distrito podem requisitar reembolso das seguintes atividades. 
Todas as viagens devem ser feitas da forma mais econômica possível. 
 



IX–3 

1. EVENTOS REEMBOLSÁVEIS 
 
 
 

a. VISITAS A CLUBES 
 

Para administrar o distrito com sucesso, o governador de distrito deverá entrar 
em contato pessoalmente com cada presidente de clube durante seu mandato 
no cargo. Também se incentiva que cada clube (e, quando apropriado, clubes 
recentemente cancelados) seja visitado pelo governador de distrito, primeiro 
vice-governador de distrito ou segundo vice-governador de distrito uma vez por 
ano para facilitar a administração bem-sucedida do clube. 
 
O governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito aprovado ou 
segundo vice-governador de distrito poderá ser reembolsado pelas despesas 
relacionadas com uma visita oficial anual a cada clube do distrito e duas visitas 
adicionais aos clubes que receberem a designação de prioritários. O reembolso 
de qualquer visita a clubes que não tenha recebido a designação de prioritários 
e que já tenham sido visitados durante o ano Leonístico requer a autorização da 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes. As visitas não poderão exceder 
a duração de um dia. 
 
Os objetivos das visitas a clubes são: 
 
1. Promover o aumento de associados, desenvolvimento de liderança e as 
     atividades de serviço no clube. 
 
2. Explorar, junto com os associados do clube, planos para o futuro 
     desenvolvimento de liderança e do quadro associativo. 
 
3. Discutir desafios e possíveis oportunidades de melhoria. 
 
4. Incentivar os clubes a funcionarem segundo as regras e normas da 
    associação e conduzirem serviços humanitários significativos. 
 
5. Transmitir as mensagens do presidente internacional, da diretoria e do 
    Distrito 
 
6. Incentivar e apoiar a reintegração dos clubes que estejam em suspensão 
     financeira, status quo ou tenham sido cancelados nos últimos 12 meses. 
      
Visitas organizacionais: Além da visita anual, as despesas também serão 
 reembolsadas para visitas a clubes em processo de organização, mas ainda 
 não fundados, sem exceder duas visitas por possível clube. 
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b. REUNIÕES PARA APOIAR A ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITO  
 
Os Governadores de Distrito poderão também ser reembolsado pelos 
seguintes eventos: 
 
Reuniões de Distrito: Até seis reuniões, que podem incluir a orientação de 
dirigentes de clube (realizada no prazo de 60 dias antes ou depois de 30 de 
junho), reuniões de gabinete, a convenção distrital e/ou reuniões de 
desenvolvimento de liderança e/ou de aumento de associados. Estas 
reuniões não devem exceder dois dias e duas noites cada. 
 
Reuniões de Distrito Múltiplo: Até três funções de distrito múltiplo, que podem 
incluir a reunião do conselho, conferências de distrito múltiplo, conselho de 
distrito múltiplo, reuniões da GMT, GLT de distrito múltiplo e dos programa 
para a qualidade do clube. Estas reuniões não devem exceder três dias e 
três noites cada. 
 
As despesas relacionadas ao planejamento, organização ou promoção de 
funções de distrito múltiplo não poderão ser consideradas para reembolso. 
 
As viagens para reuniões distritais fora do distrito ou viagens a reuniões de 
distrito múltiplo fora do distrito múltiplo requerem a autorização da Divisão de 
Administração de Distritos e Clubes. 
 

c. RECEBER UM PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE INTERNA CIONAL  
 
O governador de distrito pode apresentar AS suas despesas para uma visita 
a clube ou reunião de distrito adicionais da qual esteja participando um 
Presidente ou Vice-Presidente Internacional. As despesas estão limitadas às 
despesas autorizadas para a referida visita a clube ou reunião de distrito, 
conforme indicado acima. 
 
 
2. CÁLCULO DO ORÇAMENTO 
 
governador de distrito receberá anualmente um orçamento para subsidiar os 
custos das visitas anuais aos clubes, organização de novos clubes e reuniões 
com propósitos administrativos do distrito e distrito múltiplo. Os governadores 
de distrito podem solicitar um aumento do orçamento permitido mediante a 
apresentação do "Planilha para Solicitação de Aumento de Orçamento do 
Governador de Distrito". Todas as solicitações de aumento de orçamento 
devem ser recebidas até 31 de março para serem avaliadas. 
 
O reembolso está limitado à verba alocada. Para maximizar o orçamento 
alocado, incentivamos os governadores de distritos a utilizarem tecnologia para 
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se comunicarem com os dirigentes de clube, reunirem-se com os dirigentes de 
clube durante eventos de múltiplos clubes, visitar mais de um clube em um dia, 
quando possível e combinar reuniões de distrito e distrito múltiplo. O governador 
do distrito pode também delegar as visitas aos clubes aos vice-governadores 
que residam mais perto do clube. 
 
3. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE DESPESAS 
 
 a. Formulário Oficial  
 
O relatório de despesas deve incluir um Relatório de Reunião/ Visita a Clube 
do Governador de Distrito para cada reunião e ser apresentado nos 
formulários oficiais, devidamente discriminado com as colunas somadas. 
Todos os relatórios devem estar acompanhados da documentação 
apropriada, tal como recibos originais e bilhetes utilizados, sempre que 
necessário. São aceitáveis cópias eletrônicas ou de fax, a menos que 
especificado o contrário. 
 
 b. Relatório de despesas do representante do gover nador  
 
Os relatórios de despesas de um dirigente de distrito, que não seja o 
governador, devem ser assinados pelo governador de distrito e seu 
representante. Os relatórios devem cumprir a. acima. O reembolso será feito 
nos mesmos parâmetros usados para reembolso do governador, sendo que 
o pagamento será encaminhado ao governador de distrito, que por sua vez o 
enviará ao representante. 
 

c. Prazo final 
 
Os formulários deverão ser encaminhados mensalmente, até o dia 20 do mês 
seguinte (ex: os relatórios de julho deverão ser apresentados até 20 de 
agosto). Os formulários recebidos após 60 dias do prazo não serão 
considerados para reembolso. 
 
 
 
Mês    Envio    Prazo final 
 
Julho    20 de agosto   20 de outubro 
Agosto   20 de setembro   20 de novembro 
Setembro   20 de outubro   20 de dezembro 
Outubro   20 de novembro   20 de janeiro 
Novembro   20 de dezembro   20 de fevereiro 
Dezembro   20 de janeiro   20 de março 
Janeiro   20 de fevereiro   20 de abril 



IX–6 

Fevereiro   20 de março    20 de maio 
Março   20 de abril    20 de junho 
Abril    20 de maio    20 de julho 
Maio    20 de junho    20 de agosto 
Junho   20 de julho   20 de setembro 
 
 
4. DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 
 

a. Automóvel 
 

A verba total para viagens de automóvel é de US$ 0,50 por milha ou US$ 
0,31 por quilômetro, com tudo incluído. Caso seja usado um carro de aluguel, 
o reembolso será de US$ 0,50 por milha ou US$ 0,31 por quilômetro, com 
tudo incluído. 
 
 b. Trem 
 
Caso a viagem seja feita por trem, o reembolso será feito por primeira classe 
e classe Pullman (roomette), contanto que os bilhetes usados estejam 
anexos ao relatório. 
 
 c. Transporte Aéreo 
 
(1) As passagens aéreas devem ser de ida e volta em classe econômica pela 
via mais curta e mais direta. 
 
As passagens aéreas serão reembolsadas com base nos custos reais, 
incluindo taxas de serviço, taxas de reserva e taxas de uso de cartão de 
crédito. O governador de distrito deve obter aprovação do Departamento de 
Viagens antes de emitir o bilhete, se o preço exceder US$ 1.000. 
 
A passagem aérea que custe menos de US$ 1.000 deverá ser reservada ao preço 
lógico mais baixo, ou tarifa com desconto, pela rota mais direta, na classe de serviço 
autorizada e período de viagem autorizado. Será pago o reembolso por uma 
mala que seja despachada de acordo com as diretrizes da companhia aérea 
quanto ao tamanho e o peso. 
 
A solicitação de reembolso deve ser enviada acompanhada do seguinte: 
 
i.  Passagens usadas de empresa aérea ou bilhete/itinerário eletrônico 

detalhado. 
ii.  Comprovante de pagamento: cópia do cheque compensado, recibo 

pago da agência de viagens ou demonstrativo pago do cartão de 
crédito (com todas as informações relevantes da transação 
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marcadas). O recibo deve incluir o nome do viajante, itinerário do voo 
com a classe do serviço, detalhes da tarifa aérea, preço da passagem 
e forma de pagamento. 

iii.  Não são aceitos com propósito de reembolso o cartão de embarque 
  ou itinerário do agente de viagens. 
 
(2) Viagens aéreas por avião fretado podem ser previamente autorizadas 
pelo Comitê de Finanças e Operações da Sede quando as viagens 
constituam uma economia significativa e quando as viagens por voos 
comerciais não sejam viáveis. 
 
 

d. Outras despesas relacionadas a viagens 
 

Despesas com taxi, ônibus para translados, pedágios, barcas, 
estacionamentos e outras relacionadas à viagem serão reembolsadas 
mediante a apresentação de comprovante de pagamento. 
 

e. Hospedagem 
 
Será feito somente o reembolso do custo real que não exceda US$ 75,00 por 
diária. O governador de distrito deve registrar as despesas de hotel 
discriminadas por data e anexar o recibo original detalhado ao Relatório de 
Despesas de Viagem. A conta discriminada deve mostrar pagamento e/ou 
saldo devedor zero. São aceitáveis cópias eletrônicas ou de fax, as quais são 
consideradas como originais.  
 

f. Refeições 
 

Será feito somente o reembolso do custo real que não exceda US$ 25,00 por 
refeição. Tais custos devem ser detalhados no relatório de despesas e os 
recibos originais devem ser juntamente enviados co o Reembolso de 
Despesas de Viagem. São aceitáveis cópias eletrônicas ou de fax, as quais 
são consideradas como originais. Não são reembolsadas despesas com 
bebidas alcoólicas. 
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Capítulo X 
 
Desenvolvimento da Liderança 
 

Informações Gerais 
 
O objetivo da Divisão de Desenvolvimento da Liderança é trabalhar com uma equipe cada vez maior 
de líderes Leões visionários em diversas culturas, aprimorando a capacidade dos líderes da nossa 
associação em nível de clube, distrito, distrito múltiplo e internacional. Os programas são 
apresentados de acordo com a seguinte estratégia: (1) Seminários de preparação de líderes 
patrocinados por Lions Clubs International e conduzidos em todas as partes do mundo; (2) em nível 
regional conduzido pela Equipe de Liderança Global (GLT), no idioma local e de acordo com o 
contexto cultural; (3) treinamento baseado na web para apoiar todos os esforços de treinamento. 
 
A ênfase dos programas de liderança está no autodesenvolvimento e no reforço de habilidades 
básicas tais como teorias práticas do Leonismo referentes à liderança, estilos eficazes de liderança, 
inspirarem uma visão compartilhada, formação de equipe, comunicação intercultural, motivação e 
gerenciamento. Estas habilidades são desenvolvidas num programa integrado tendo por base um 
modelo de liderança de descoberta, análise, formação, organização, mobilização, inspiração e 
integração. 
 
O principal objetivo é equipar os líderes Leões com visão e habilidade para melhorar os esforços de 
serviço humanitário dos Leões. 
 

Equipe de Liderança Global 
 
Liderança é fundamental para o sucesso geral de qualquer organização.  Uma equipe de liderança 
eficaz oferecerá a visão, orientação e motivação necessárias para o Lions Clubs International 
continuar cumprindo a missão de oferecer serviços relevantes de qualidade a comunidade global. 
   
 
A Equipe de Liderança Global (GLT) oferece o foco necessário para um desenvolvimento da 
liderança efetivo, o que proporciona a Lions Clubs International um alicerce sólido para o sucesso 
futuro. A GLT incentiva a identificação e o desenvolvimento de líderes em todos os níveis da 
associação, oferecendo as informações necessárias, orientação e motivação.    Funcionando 
como uma equipe especializada paralela de apoio mútuo junto com a Equipe Global de Aumento 
de Sócios, a GLT está mais enfocada em ajudar no desenvolvimento da liderança, o qual é 
fundamental para o sucesso de todos os programas de LCI a para a futura viabilidade da 
associação como um todo. 
 
A estrutura da GLT, que engloba representantes em níveis internacional, de área jurisdicional, 
distrito e distrito múltiplo, inclui ainda as equipes de governadores de distrito e uma plataforma 
abrangente para o desenvolvimento de mais líderes qualificados no âmbito de clube e em níveis 
mais altos, assim incentivando o treinamento regional e abordagens que atendam às 
necessidades locais.   É fundamental que o trabalho conjunto com a Equipe Global de Aumento 
de Sócios (GMT) seja consistente e contínuo, com constantes consultas para que se obtenha um 
impacto positivo de ambas as equipes. 
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GLT de Distrito : Cada distrito tem uma GLT, composta de um Coordenador Distrital da GLT e a 
Equipe do Governador de Distrito, com o Segundo Vice-Governador de Distrito servindo como um 
contato da Equipe do GD. Os presidentes de região e os presidentes de divisão passam também 
a integrar a GLT de distrito. Caso haja necessidade, pode-se adicionar outros Leões qualificados.  
A GLT-D trabalhará em cooperação com a GMT-D (As Equipes dos GD são membros centrais 
tanto da GLT como da GMT em nível de distrito) . Os Coordenadores Distritais de GLT e outros 
membros da equipe são indicados pelo Governador de Distrito, em consulta com o Líder de Área 
da GLT, Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo (quando for o caso) e Primeiro e Segundo Vice-
Governadores de Distrito. 
 
As responsabilidades do coordenador da GLT de distrito incluem: 

• Apoiar e motivar a liderança dos clubes e divisões 
• Avaliar as necessidades de liderança e treinamento no distrito; transmitir estas 

necessidades ao Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo  
• Estabelecer um plano de treinamento e desenvolvimento para o distrito sob a 

orientação do Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo 
• Organizar e divulgar treinamentos nas convenções e conferências de distrito   
• Trabalhar em conjunto com os companheiros da GMT para identificar as 

necessidades e garantir sustentabilidade das oportunidades de treinamento 
• Instruir os Leões do distrito sobre os programas, ferramentas e recursos de 

desenvolvimento de liderança de LCI, incentivando o seu uso  
• Organizar os treinamentos de presidente de divisão e dirigentes de clubes 
• Organizar o treinamento de Leão Orientador Certificado; apoiar e aconselhar os 

LOCs  
• Organizar os workshops do Processo de Excelência de Clube 
• Certificar-se de que a orientação de novos sócios seja implementada de forma 

eficaz 
• Avaliar os programas de treinamento e desenvolvimento no distrito múltiplo e dar 

retorno à GLT de Distrito Múltiplo e Divisão de Desenvolvimento da Liderança 
• Identificar e incentivar os líderes em potencial de acordo coma s suas aptidões, 

experiência e interesse; recomendar candidatos qualificados para prosseguir 
desenvolvendo, incentivar o envolvimento intenso com o Programa de Mentor do 
Lions  

• Identificar líderes na comunidade para se afiliarem ao Lions, contatar a GMT para 
acompanhamento 

• Garantir que o treinamento e desenvolvimento de liderança sejam enfatizados no 
distrito  

• Aumentar a conscientização e compreensão da necessidade de liderança de 
qualidade em todos os níveis da associação 

 
Para mais informações sobre a GLT, visite a página da Equipe de Liderança Global no website de 
LCI no endereço www.lionsclubs.org ou contate entre em contato por email.  
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Iniciativas para Preparação de Líderes  
 
Orientação para Dirigentes de Clube 
Os distritos devem realizar uma orientação para dirigentes de clube. Você, como governador de 
distrito e integrante importante da GLT distrital, deve se certificar de que este importante 
treinamento aconteça com a assistência de outros Leões experientes do distrito. A Divisão de 
Desenvolvimento da Liderança oferece sugestões de currículo e de materiais para este programa. 
 
O Centro de Recursos de Liderança no website de LCI contém três módulos de 
autoestudo para dirigentes entrantes (presidente, secretário e tesoureiro). Esses módulos 
se concentram nos aspectos administrativos dos devidos cargos, e podem ser usados de 
forma independente ou juntamente com a orientação de dirigentes de clube liderada pelo 
instrutor. 
 
Eis algumas sugestões que o facilitador da orientação de dirigentes de clubes pode seguir ao 
preparar as sessões de orientação: 
 
1. Determinar os objetivos do programa em consulta com outros integrantes da GLT, 

especialmente os presidentes de divisão e os dirigentes do distrito. Pode ser útil fazer uma 
revisão dos resultados do programa do ano anterior. 

2. Determinar a data e o local da orientação de dirigentes de clube e tomar providências quanto às 
instalações. 

3. Identificar as pessoas que darão assistência durante o programa e suas responsabilidades. 
Certificar-se de que todas as pessoas compreendem o que se espera delas. 

4. Preparar uma agenda para o programa de orientação. Trocar idéias com as pessoas que forem 
dar assistência durante o programa. 

5. Quando preparar o programa, você deve incluir, junto com o material que já tem, aqueles que 
foram fornecido pela Divisão de Desenvolvimento da Liderança. Acesse o Centro de Recursos 
de Liderança no Website de LCI para obter materiais e recursos adicionais que possam 
aprimorar o seu programa. Compartilhe estes materiais com os indivíduos que apresentarão os 
tópicos no programa de orientação. 

6. Incentivar os dirigentes de clube a participarem deste programa de orientação. Promover o 
programa nas reuniões de distrito, região e divisão. Enviar aos clubes do distrito informações 
sobre a data, local, etc. do programa de orientação. 

7. Preparar, distribuir analisar e resumir as avaliações do programa. 
 
Alguns distritos realizam mais de uma sessão de orientação de dirigentes. Outros realizam este 
programa de orientação em níveis de região e divisão. 
 
A orientação de dirigentes e assessores distritais pode ser feita na mesma época ou 
separadamente. Os mesmos passos para a preparação se aplicam. 
 
Programa de Treinamento para Presidente de Divisão 
O Programa de Treinamento de Presidente de Divisão foi desenvolvido para atender necessidades 
mais diversas e singulares dos presidentes de divisão.  O programa, que agora está disponível em 
todos os idiomas oficiais de LCI, oferece aos distritos duas opções para implementação: A Opção A, 
que consiste de materiais online para autoaprendizado, e a Opção B, que é uma abordagem 
combinada de duas fases que consiste do curso online, uma tarefa preliminar ao workshop e um 
workshop de treinamento conduzido por um instrutor.  
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Existem três componentes principais do programa:  
• O Treinamento Autoguiado do Presidente de Divisão, que é um módulo de autoaprendizado 

enfocado nas responsabilidades e desafios do cargo, e analisa os recursos disponíveis para 
maximizar o desempenho.  

 
• A Tarefa Preliminar ao Workshop do Presidente de Divisão, que requer que os presidentes 

de divisão entrantes/em exercício contatem os Leões em nível de clube e distrito para reunir 
e analisar informações sobre a situação vigente da divisão. A informação coletada nesta 
tarefa preliminar é usada como base para o planejamento individual e atividades de grupo 
durante o workshop de treinamento.  

 
• O Workshop de Treinamento de Presidente de Divisão, que consiste de quatro sessões 

interativas de treinamento e inclui os seguintes assuntos: O Papel do Presidente de Divisão, 
A Facilitação da Comunicação em Todos os Níveis, Servindo como ‘Consultor de Clube’ e 
Estabelecimento de Metas e Planejamento de Ação para o Sucesso 

 
Para mais informações relacionadas a este programa, contate o Coordenador da GLT do seu 
Distrito, ou o Departamento de Aprendizado Facilitado da Sede de LCI. 
 
 
Programa de Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito 
O Programa de Treinamento do Segundo Governador de Distrito é um programa de aprendizado 
combinado em duas fases que inclui um módulo de treinamento online e um currículo de workshop. 
O formato deste programa, que está disponível em todos os idiomas oficiais de LCI, proporciona aos 
distritos múltiplos flexibilidade na implementação do treinamento de forma que melhor atenda as 
necessidades dos seus segundos vice-governadores. 
 
A Fase 1 consiste do Treinamento Online do Segundo Vice-Governador de Distrito, a qual está 
disponível no Centro de Recursos de Liderança. O módulo de treinamento online analisa a 
abordagem de equipe para a liderança distrital, oferece uma visão geral das responsabilidades do 
cargo e explora o relacionamento entre a equipe do governador de distrito e a GMT/GLT com base 
em uma dinâmica de grupo. A Fase 2, o Workshop de Treinamento do 2º Vice-Governador de 
Distrito oferece um currículo interativo relativo às responsabilidades do cargo e desenvolvimento de 
liderança. 
 
Para mais informações relacionadas a este programa, contate o Coordenador da GLT de Distrito 
Múltiplo, ou o Departamento de Aprendizado Facilitado da Sede de LCI. 
 
 
Institutos de Liderança Leonística 
Os Institutos de Liderança oferecem uma oportunidade para os Leões desenvolverem habilidades 
de liderança em um ambiente interativo. Os instrutores são Leões experientes recomendados pelos 
Líderes de Área da GLT e aprovados pelo Presidente Internacional. 
 
A GLT determina os tipos de institutos mais indicados para as suas respectivas Áreas Jurisdicional. 
Nem todos os tipos de institutos (Instituto Avançado de Liderança Leonística, Instituto de Liderança 
para Leões Emergentes e Instituto de Preparação de Instrutores) estão disponíveis aos Leões em 
todas as áreas jurisdicionais. Consulte as respectivas seções do instituto no website de LCI para se 
informar sobre quais institutos acontecerão na sua Área Jurisdicional.  
 
A equipe do governador de distrito tem um papel muito importante no programa de Institutos de 
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Liderança Leonística.  Em consulta com outros integrantes da GLT, você irá identificar possíveis 
líderes da sua área, divulgar os institutos e recomendar os candidatos mais qualificados para esta 
oportunidade singular de desenvolvimento de liderança.   
               
A Divisão de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International mantém a qualidade em 
todos os aspectos do instituto, incluindo o programa, instrutores e o processo de seleção dos 
participantes. A divisão trabalha juntamente com o Comitê de Liderança da Diretoria Internacional e 
o Presidente Internacional. 
 
Uma apresentação das qualificações e procedimentos para o Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes, Instituto Avançado de Liderança Leonística, Instituto Regional de Liderança Leonística, 
Instituto de Preparação de Instrutores e a Série de Excelência de Preparação de Instrutores está 
disponível no website da associação, www.lionsclubs.org .  

 
Instituto de Liderança para Leões Emergentes  
Os Institutos de Liderança para Leões Emergentes foram desenvolvidos para aprimorar as 
habilidades dos sócios Leões em preparação para oportunidades de liderança em nível de 
clube, como para o cargo de presidente de clube. As datas e locais dos institutos estão 
disponíveis no website da associação nos Institutos de Liderança para Leões Emergentes. 
 
Qualificações dos Participantes: Instituto de Lider ança para Leões Emergentes 
 
1. Os candidatos devem ser Leões em dia com as suas obrigações junto à associação e que 
tenham servido com sucesso em um comitê do clube, mas que ainda não tenham ocupado o cargo 
de presidente do clube. Os presidentes fundadores de clube também se qualificam para esse 
instituto. 
2. Os candidatos devem estar dispostos a se dedicarem por três dias ao instituto, incluindo 
atividades de grupo durante as refeições. 
3.  Ao completarem o instituto, espera-se dos participantes que busquem responsabilidades de 

liderança em nível de clube. 
 

Custos do Instituto 
 

Lions Clubs International estará cobrindo as despesas com refeições e alojamento durante os dias 
da realização do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, será 
cobrada uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 125,00 para ajudar a fazer frente a estes 
custos.  Os participantes serão responsáveis pelo seu transporte e despesas de viagem de ida e 
volta ao local do instituto.  Todos os participantes devem se hospedar no local designado para o 
instituto e devem participar de todas as sessões e refeições organizadas.  
 

Processo de Seleção 
 

Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de que 
o candidato será aceito. Faz-se o possível para se ter o máximo de distritos representados em cada 
instituto. Como resultado e devido a limitações de espaço, talvez nem todos os candidatos 
recomendados sejam aceitos. Como governador de distrito, talvez lhe peçam para dar prioridade 
aos candidatos do seu distrito.  Após avaliar os formulários de inscrição, a Divisão de 
Desenvolvimento da Liderança comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com o 
processo de inscrição. 
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A Divisão de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International reserva-se o direito de 
cancelar qualquer instituto ou aulas em um idioma específico devido ao número insuficiente de 
inscrições recebidas até o prazo final. 
 

Procedimentos para a inscrição  
 

Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-
lo para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Desenvolvimento da Liderança até a data do 
encerramento do prazo de inscrições.  As inscrições ficam abertas pelo menos durante quatro 
meses antes do início do instituto e se encerra cerca de dois meses e meio antes do mesmo.   
Visite o website da associação para a programação atual de institutos na sua área jurisdicional e 
prazos de inscrição em Institutos de Liderança para Leões Emergentes. 
 
Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário, que inclui os seguintes 
documentos, e enviá-lo, com as assinaturas necessárias ao Departamento de Institutos e 
Seminários antes do encerramento do prazo. 
 

A.  Formulário de Inscrição preenchido 
B.  Formulário de Indicação de Candidato assinado pelo presidente do clube e governador de 

 distrito que estiverem servindo na data em que ocorre o instituto e o coordenador da GLT de 
distrito.   

 
Para maiores informações relativas ao programação do Instituto de Liderança para Leões 
Emergentes contate: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Desenvolvimento da Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax: 630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 
Instituto Avançado de Liderança Leonística  
Os Institutos Avançados de Liderança Leonística (conhecido anteriormente como Instituto de 
Liderança para Leões Seniores)buscam aperfeiçoar as habilidades dos líderes Leões para 
prepará-los para as responsabilidades de liderança em nível de divisão, região e distrito, as suas 
datas e locais são publicados no website da associação: Instituto Avançado de Liderança Leonística 
 

Qualificações dos Participantes: Instituto Avançado  de Liderança 
Leonística  

 
Os candidatos deverão ser Leões que já tiveram experiência servindo como instrutores em 
eventos de treinamento Leonístico e que podem se beneficiar deste curso de aprimoramento 
(Leões com vasta experiência como instrutores ou como treinadores profissionais não são 
recomendados para este instituto). Os candidatos deverão demonstrar habilidades comprovadas 
de treinamento e um profundo interesse em continuar aprimorando tais habilidades. 
Governadores de Distrito qualificados serão considerados para participar de um Instituto de 
Preparação de Instrutores com base em espaço disponível apenas. 
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Custos do Instituto 
 

Lions Clubs International se responsabiliza pelas despesas de refeições e hospedagem pelos dias 
de duração do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, será cobrada 
uma taxa não reembolsável de US$ 125,00 para ajudar a fazer frente aos custos. Os participantes 
são responsáveis pelo pagamento de seu transporte e demais despesas relacionadas com as 
viagens de ida e volta do instituto. Todos os participantes precisam se hospedar no local designado 
pelo instituto e precisam participar de todas as sessões e refeições organizadas. 
 

Processo de Seleção 
 

Devido ao elevado número de inscrições recebidas pela associação, a matrícula no instituto não 
é garantida. Um esforço conjunto é feito para que o maior número de distritos sejam 
representados em cada instituto. Devido ao número limitado de lugares, pode ser que nem todos 
os candidatos recomendados serão aceitos. Como governador de distrito, você poderá ser 
convidado a colocar os candidatos do seu distrito em ordem de prioridade. Após a seleção dos 
pedidos de inscrição, a Divisão de Desenvolvimento da Liderança comunicará os resultados aos 
participantes e providenciará o processo de inscrições.  
 
A Divisão de Desenvolvimento da Desenvolvimento da Liderança se reserva o direito de 
cancelar um instituto ou sua apresentação em algum idioma devido ao número insuficiente de 
inscrições enviadas até o prazo limite de inscrição. 
 

Procedimento para Inscrição 
 
Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-
lo para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Desenvolvimento da Desenvolvimento da Liderança até 
a data do encerramento do prazo de inscrições.  As inscrições ficam pelo menos durante quatro 
meses antes do início do instituto e se encerra cerca de dois meses e meio antes do mesmo.   
Visite o website da associação para a programação atual de institutos na sua área jurisdicional e 
prazos de inscrição. Instituto Avançado de Liderança Leonística 
 
Para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário, que inclui os seguintes 
documentos e enviá-lo para o Departamento de Institutos e Seminários, com todas as 
assinaturas necessárias, antes do encerramento do prazo. Antes de encaminhar para a sede 
internacional, a equipe distrital de liderança incluindo o governador, primeiro e segundo vice-
governadores, presidente de divisão e coordenador da GLT de distrito devem conferir todas as 
inscrições:  
 
 A. Formulário de inscrição preenchido 

B. Uma carta de recomendação assinada pelo governador de distrito em exercício e do 
coordenador da GLT de distrito.   

   
Se desejar mais informações sobre o programa do Instituto Avançado de Liderança Leonística, 
favor entrar em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Desenvolvimento da Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
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Fax: 630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 
 
Instituto de Preparação de Instrutores 
O Instituto de Preparação de Instrutores tem como objetivo o desenvolvimento e a expansão de 
instrutores Leões capacitados. O currículo focaliza não apenas as habilidades de apresentação, 
mas engloba também habilidades e conceitos que exercem impacto na qualidade didática 
visando à eficiência dos programas de desenvolvimento de liderança de Lions Clubs 
International. Os Leões participantes deste curso de quarto dias terão que facilitar um evento de 
treinamento dentro de 6 (seis) meses do instituto, para que sejam considerados formandos do 
IPI. Os instrutores são Leões com vasta experiência didática e como Leões facilitadores. Estes 
institutos são oferecidos anualmente em todas as áreas jurisdicionais. Os locais e programação 
são publicados com os formulários no website da associação, 
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-
programs/faculty-development-institutes/index.php.  
 
Todos os anos os governadores de distrito e os coordenadores da GLT de distrito recebem 
informações sobre os formandos deste instituto na sua área respectiva. Recomendamos que os 
governadores de distrito aproveitem os formandos do Instituto de Preparação de Instrutores, 
incluindo-os como instrutores em seminários de treinamento e workshops do distrito.  
 
Qualificações dos participantes: Instituto de Prepa ração de Instrutores 
 
Os participantes serão selecionados dos pedidos recebidos e aprovados pelo diretor 
internacional da área jurisdicional. Candidatos que se qualificam são Leões com alguma 
experiência em servir como treinadores em eventos Leonísticos e que poderiam se beneficiar 
deste curso intensivo de aperfeiçoamento de habilidades (Leões que tenham experiência 
suficiente como instrutores em assuntos Leonísticos ou como treinadores profissionais não são 
recomendados para este instituto, mas podem se inscrever nele).  Os candidatos devem ter 
demonstrado habilidades didáticas básicas e ter um profundo interesse em desenvolver ainda 
mais estas habilidades. Os governadores de distrito que se qualificaram serão considerados 
para a participação no Instituto de Preparação de Instrutores somente se houver vaga 
disponível. 
 

Custos do Instituto 
 
Lions Clubs International estará cobrindo as despesas com refeições e alojamento durante os 
dias da realização do instituto. Além disto, assim que for aprovada a participação no instituto, 
será cobrada uma taxa de inscrição não reembolsável de US$ 150,00 para ajudar a fazer frente 
a estes custos.  Os participantes serão responsáveis pelo seu transporte e despesas de viagem 
de ida e volta ao local do instituto. Todos os participantes devem se hospedar no local 
designado para o instituto e devem participar de todas as sessões e refeições organizadas.  

 
Processo de Seleção 

 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de 
que o candidato será aceito. Faz-se o possível para se ter o máximo de distritos representados 
em cada instituto.  Como resultado e devido a limitações de espaço, talvez nem todos os 
candidatos recomendados sejam aceitos. Como governador de distrito, talvez lhe peçam para 
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dar prioridade aos candidatos do seu distrito. Após avaliar os formulários de inscrição, a Divisão 
de Desenvolvimento da Liderança comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com 
o processo de inscrição. 
 
A Divisão de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International reserva-se o direito de 
cancelar qualquer instituto ou aulas em um idioma específico devido ao número insuficiente de 
inscrições até o prazo final. 
 

Procedimento para Inscrição 
 

Os candidatos qualificados devem preencher o formulário de inscrição de duas páginas e enviá-
lo para análise.  Os candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem 
preenchidos e recebidos pela Divisão de Desenvolvimento da Liderança até a data do 
encerramento do prazo de inscrições.  As inscrições ficam abertas pelo menos quatro meses 
antes do início do instituto e se encerra cerca de dois meses e meio antes do mesmo.   Visite o 
website da associação para a programação atual de institutos na sua área jurisdicional e prazos 
de inscrição. Instituto de Preparação de Instrutores 
 
Para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário e enviá-lo, com todas as 
assinaturas necessárias, ao Dept. de Institutos e Seminários antes do encerramento do prazo. 
Antes de encaminhar para a sede internacional, a equipe distrital de liderança, incluindo o 
governador, primeiro e segundo vice-governadores, presidente de divisão e coordenador da GLT 
de distrito, deve conferir todas as inscrições:  
 
 A. Formulário de inscrição preenchido 

B. Uma carta de recomendação assinada pelo governador de distrito em exercício e pelo 
Presidente de Conselho que estará servindo durante a realização do instituto e pelo 
coordenador da GLT de distrito múltiplo. Os candidatos dos distritos únicos deverão obter a 
assinatura do governador de distrito e do líder de área da GLT.  
 
Se desejar mais informações sobre o programa do Instituto de Preparação de Instrutores 

entre em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Desenvolvimento da Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax: 630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org 

 
 

Série de Excelência para Preparação de Instrutores  
A Série de Excelência para Preparação de Instrutores consiste de um programa elaborado para 
trazer nova energia e oferecer através da web, apoio ao desenvolvimento contínuo dos 
formandos do Instituto de Preparação de Instrutores. O formato do programa é composto por 
quatro sessões de webinars realizados em duas datas estabelecidas, com duas semanas de 
intervalo, contendo duas sessões consecutivas online de aproximadamente 75 minutos cada, 
que ocorrem em cada data. Os assuntos incluem uma discussão sobre os sucessos, desafios e 
recursos de treinamento; métodos para melhorar e maximizar as habilidades de apresentação e 
facilitação, e facilitação de webinar. Os instrutores devem ser Leões com habilidades 
comprovadas e vasta experiência como facilitadores dos Instituto de Preparação de Instrutores.  
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Qualificações dos Participantes: Série de Excelênci a para Preparação de 

Instrutores 
 
Os candidatos devem ser Leões que tenham finalizado com sucesso o Instituto de Preparação 
de Instrutores (IPI) patrocinado por LCI. Os candidatos devem ser capazes de participar em 
Inglês, devendo se comprometer com as duas datas e horários programados para as quatro 
sessões online. É necessária a participação em todos os quatro webinars e a conclusão das 
tarefas preliminares para que se seja considerado como um graduado do programa.  
 
A participação limita-se a 25 Leões que atinjam os requisitos e que possam se beneficiar deste 
curso de aprimoramento (não se recomenda que Leões com vasta experiência como instrutores 
ou como treinadores profissionais participem deste instituto, porém, estes ainda podem se 
inscrever). Como se trata de um programa ao vivo, baseado na web, os participantes também 
devem ter acesso a um computador com uma conexão para internet de alta velocidade e 
recursos de áudio com um microfone.  
 

Custo do programa 
 
Não há nenhuma taxa cobrada para participação neste programa.  
 

Processo de Seleção 
 
Devido ao grande número de pedidos de inscrição recebidos na associação, não há garantia de 
que o candidato seja aceito no programa. Faz-se o possível para se ter o máximo de áreas 
geográficas representadas em cada instituto. Devido a limitações de espaço (25 participantes) 
talvez nem todos os candidatos recomendados sejam aceitos. Após avaliar os formulários de 
inscrição, a associação comunicará os resultados aos candidatos e prosseguirá com o processo 
de inscrição. 
 
A Divisão de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International reserva-se o direito de 
cancelar este programa devido ao número insuficiente de inscrições até o prazo final 
estabelecido. 
 

Procedimentos para a inscrição 
 
Os candidatos qualificados devem preencher os itens específicos e enviá-los para análise.  Os 
candidatos somente serão considerados quando todos os formulários forem preenchidos e 
recebidos pela Divisão de Desenvolvimento da Liderança até o encerramento do prazo de 
inscrições. Os formulários de inscrição são enviados aos formandos do Instituto de Preparação 
de Instrutores cerca de quatro meses antes do início do programa e deve ser submetido à sede 
cerca de dois meses antes do mesmo.  
 
Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário, enviá-lo ao Departamento de 
Institutos e Seminários antes do encerramento do prazo:  
 

A. Formulário de Inscrição preenchido 
B. Formulário de Indicação de Candidato assinado pelo presidente de conselho, governador 

de distrito que estiver servindo na data em que ocorrer o instituto e o coordenador da GLT 
de distrito múltiplo. Os candidatos de distritos únicos devem obter a assinatura do 
governador de distrito e do líder de área da GLT. 
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Para obter mais informações relativas ao programa da Série de Excelência para a Preparação 
de Instrutores, entre em contato com: 
 
Lions Clubs International  
Divisão de Desenvolvimento da Liderança 
Departamento de Institutos e Seminários 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fax:  630-706-9010 
E-mail:  institutes@lionsclubs.org  

 
 

Institutos Regionais de Liderança Leonística 
 
O programa de Instituto Regional de Liderança Leonística é um programa de subsídios que 
permite que os distritos múltiplos e únicos façam um pedido de auxílio financeiro para 
desenvolver institutos de treinamento de liderança em seu próprio distrito múltiplo ou único. A 
Divisão de Desenvolvimento da Liderança fornece diretrizes específicas para maximizar a 
qualidade dos Institutos Regionais de Liderança Leonística.  
 
Permite-se um montante de até US$143 para os que participam pela primeira vez é permitido 
por instituto, até o máximo de US$10.000 para distritos múltiplos ou únicos participando do 
instituto pela primeira e segunda vez, sem ultrapassar 50% do custo total do instituto. Até US$ 
7.500 está disponível aos participantes deste instituto que tenham recebido anteriormente duas 
ou mais vezes financiamento, sem ultrapassar 50% do custo total do instituto. Para os que 
tenham participado de RLLIs anteriores não serão incluídos nos cálculos para o reembolso final.  
 
Um email com links para os procedimentos e formulários de solicitação de financiamento é 
enviado a cada Coordenador da GLT de DM e Coordenador da GLT de Distrito Único até a 
primeira semana de fevereiro do ano Leonístico anterior. Os procedimentos incluem informações 
referentes ao programa de Institutos Regionais de Liderança Leonística, diretrizes para o 
planejamento do instituto, um modelo de programação e um Relatório de Despesas para 
Reembolso. 
 
Os pedidos de Subsídio para Instituto Regional de Liderança Leonística deverão ser enviados à 
Divisão de Desenvolvimento da Liderança e Lions Clubs International para consideração até 30 
de abril do ano fiscal anterior. Os pedidos recebidos após esta data serão considerados 
conforme a ordem de recebimento, dependendo da disponibilidade de fundos. Visite Instituto 
Regional de Liderança Leonística para mais informações sobre o programa. 
 
 
Programa de Financiamento da GLT de Distrito 
A Divisão de Desenvolvimento da Liderança oferece financiamento limitado para apoiar a 
implementação do Treinamento de Presidente de Desenvolvimento da Divisão, o qual é 
fundamental para o desenvolvimento e apoio aos clubes.  As despesas elegíveis serão 
reembolsadas com base em fundos equiparados em um valor até US$ 500 por distrito por ano.  
O financiamento deve ser solicitado pelo Coordenador da GLT de Distrito, com a aprovação do 
Governador.   O financiamento deve ser aprovado por LCI antes do treinamento para assegurar 
os fundos. Para solicitar financiamento, preencha os formulários de solicitação e envie ao 
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Coordenador de Distrito da GLT antes do treinamento. 
 
Visite o Programa de Financiamento da GLT de Distrito para detalhes específicos e critério de 
qualificação para o programa. 
 
 
 
Apoio para Treinamento de Distrito Múltiplo  
A verba da Divisão de Desenvolvimento da Liderança inclui um financiamento limitado para 
treinamento conduzido em nível de distrito múltiplo. Este programa permite que os 
Coordenadores da GLT de DM solicitem financiamento para dois seminários de liderança por 
ano fiscal, sendo um para primeiros vice-governadores e outro para segundos vice-
governadores de distrito. Os Coordenadores da GLT de DM precisam fazer o pedido e receber 
aprovação prévia para o financiamento, o qual é de US$100 por primeiro vice-governador 
participante, e US$75 por segundo vice-governador de distrito. 
 
Os distritos múltiplos patrocinam seminários de primeiros vice-governadores ou de 
governadores de distrito eleitos para ajudar os governadores entrantes a compreenderem suas 
responsabilidades. Um currículo com material didático para uso nestes seminários é oferecido 
pela Divisão de Desenvolvimento da Liderança aos distritos múltiplos. Este material se destina a 
complementar o currículo apresentado no Seminário de Governadores Eleitos, realizado em 
conjunto com a convenção internacional. 
 
Os distritos múltiplos conduzem treinamento para os segundos vice-governadores de distrito 
para desenvolver as suas habilidades e aumentar o conhecimento sobre as funções e 
responsabilidades dos líderes perante o distrito. A Divisão de Liderança oferece o currículo para 
cada distrito múltiplo.   
 
Seminário para Governadores de Distrito Eleitos 
Anualmente, os governadores eleitos de todas as partes do mundo participam do Seminário de 
Governadores Eleitos, realizado antes da convenção internacional. No seminário, os governadores 
eleitos recebem treinamento interativo de liderança conduzido pela associação. O seminário 
incentiva a aprendizagem de funções e responsabilidades de líder, incluindo a apresentação de 
meios para atingir as metas do presidente internacional entrante. 
 
O corpo docente do Seminário de Governadores Eleitos é composto de líderes Leões de todas as 
partes do mundo com vasto conhecimento e experiência sobre o Leonismo. As sessões são 
conduzidas nos idiomas oficiais da associação e, quando necessário, há tradução simultânea. A 
Divisão de Liderança prepara todo o currículo e materiais relacionados. 
 
Consulte o website de LCI para informações específicas relacionadas a este programa de 
treinamento anual: Governadores de Distrito Eleitos. 
 
 

Seminários Adicionais de Liderança 
 
A Equipe de Liderança Global apresenta seminários adicionais de liderança para apoiar as 
iniciativas de LCI conforme determinação da Diretoria Internacional. Workshops de treinamento 
poderão ser apresentados para abordarem necessidades de áreas geográficas específicas ou 
de enfoque especial, tal como aumento de sócios (quadro social, extensão e conservação) e 
desenvolvimento da liderança.  
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Por meio desses seminários interativos os Leões adquirem maior entendimento de sua missão, 
tendo ainda a oportunidade de compartilharem conhecimentos e experiências com outros Leões. 
Os participantes recebem recursos e informações que devem ser utilizadas em workshops no 
distrito para aprimorarem as habilidades de outros Leões.  
 
 
CENTRO DE RECURSOS DE LIDERANÇA 
O Centro de Recursos de Liderança, disponível no website da associação, é de fácil utilização e 
oferece ferramentas e recursos valiosos de desenvolvimento da liderança. Atualmente, este 
centro contém cinco categorias de informações:  
 

Equipe de Liderança Global 
As informações relacionadas à Equipe de Liderança Global, que inclui a estrutura da equipe 
em âmbito de distrito, distrito múltiplo e internacional. 
 
Centro Leonístico de Aprendizagem: 
O Centro Leonístico de Aprendizagem é um programa eletrônico, o qual pode ser acessado 
através do site da associação na Internet (www.lionsclubs.org).  A aprendizagem eletrônica 
permite que os Leões aproveitem as principais vantagens do treinamento online, tais como, 
acesso durante 24 horas por dia e progresso determinado pelo próprio usuário. Os usuários 
estabelecem uma conta pessoal com o número de sócio de Lions e isto permite um registro 
pessoal de cada Leão que completa s cursos online. 
 
O Centro Leonístico de Aprendizagem oferece aos Leões a oportunidade de aperfeiçoarem 
seus conhecimentos sobre o Leonismo e fortalecimento de suas habilidades de liderança. O 
conteúdo do curso foi preparado para atender as necessidades de um novo Leão que 
precise de orientação, como Introdução à Liderança Leonística, e a Leões sócios antigos 
que procurem informações sobre o curso de Tomada de Decisões. As informações são 
apresentadas em um formato informativo e interativo.  
 
Materiais e Recursos de treinamento 
Vários pacotes com currículos de treinamento, contendo guias para instrutores, materiais 
para participantes, slide de apoio e apostilas para workshops de treinamento para Presidente 
de Divisão e Dirigente de Clube, e outros mais. Nos recursos há apresentações das quais se 
pode fazer download, como os Módulos de Orientação e apresentações de slides com notas 
do apresentador para assuntos de Conquista de Metas, Papel em Grupos e Cultivando os 
Novos Clubes. 
 
Programas de Desenvolvimento 
Esta seção contém informações sobre os programas de desenvolvimento da liderança da 
associação, incluindo os Institutos de Liderança Leonística, Institutos de Preparação de 
Instrutores, webinars de habilidades de liderança, Seminários de Governadores de Distrito 
Eleitos e programas de apoio à liderança regional.  
 
Comunicações de Liderança 
As Comunicações de Liderança tem como objetivo o aumento do sucesso de Leões em 
papeis de liderança. As comunicações são o Boletim Eletrônico Rede de Líderes, áudios de 
podcasts e histórias de sucesso de liderança contadas por Leões.   
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O Centro de Recursos de Liderança assiste a equipe do governador de distrito e o coordenado 
de GLT com os programas locais de treinamento. Os materiais são de fácil acesso e podem ser 
modificados para acomodar as necessidades locais.  
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Capítulo XI          
 

Assuntos Jurídicos 
 

Informações Gerais  
A Divisão Jurídica é responsável por manter os registros da marca a nível mundial, 
programa de seguro global e gerenciamento de risco e litígio. Além disto, a Divisão 
Jurídica oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e normas da 
diretoria da associação, inclusive sobre eleições distritais, dúvidas sobre o endosso do 
diretor internacional, resoluções de disputas e queixas estatuárias. Caso exista 
qualquer dúvida em relação a esta informação, entre em contato com a divisão Jurídica 
por e-mail legal@lionsclubs.org ou (630) 203-3847. 
 
A associação tem a obrigação jurídica de proteger as marcas registradas de Lions 
Clubs International.  Por esta necessidade, a Diretoria Internacional adotou as Normas 
de Marcas Registradas de Lions Clubs International.  Estas normas definem as marcas 
da associação e concedem aos associados, clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos) 
diretrizes sobre como e quando eles podem usar as marcas da associação.  Veja a 
seguir uma apresentação ampla das Normas de Marcas Registradas para uso do nome 
e logotipo do Lions nas atividades de distrito e clube. Para informações mais 
detalhadas relativas às Normas de Marcas Registradas da associação, veja as Normas 
de Marcas localizadas em www.lionsclubs.org ou Recursos Jurídicos. 

• Marcas definidas:  Qualquer nome existente no momento e que possa existir no 
futuro, emblemas, logotipos, selos, marcas registradas e outros interesses de 
marcas registradas, incluindo mas não limitado a Leões, Lionesses, Leo, Lions 
clubes, Lions Internacional ou Lions Clubs International.  
 

• Emblema da Associação : O emblema desta associação e de todos os clubes 
devidamente constituídos será: Todos os clubes devem usar exclusivamente o 
emblema oficial da associação sem alterações. 

 
 

 

 
• Padrões gerais de uso:  Com o intuito de manter um padrão geral de qualidade 

e conteúdo quanto ao uso das marcas da associação, tais marcas não poderão 



XI–2

ser usadas em conexão com pornografia, nudez, álcool ou outro conteúdo que 
possa ser ofensivo na comunidade Leonística.  
 

• Dever do cumprimento às normas e de relatar o uso n ão autorizado: Todos 
os Leões têm a responsabilidade de cumprir as normas de marcas registradas 
adotadas pela Diretoria Internacional de Administração, incluindo a notificação à 
Divisão Jurídica de qualquer uso indevido ou não autorizado de qualquer marca 
Lions.   

 
• Autorização automática para usar as marcas registrad as da associação:  Os 

associados, clubes e distritos de Lions são automaticamente autorizados a 
utilizar as marcas registradas de Lions para promover e fomentar os propósitos 
da associação e operações gerais do clube, como a promoção de programas, 
projetos, serviços comunitários e outros eventos patrocinados por um clube ou 
distrito.  Essas autorizações podem incluir: uso das marcas registradas de Lions 
nos websites de clube ou distrito, cartões de visita, programas patrocinados e 
em circunstâncias limitadas em vestuário (com exceção dos coletes). Para uma 
lista específica de autorizações automáticas, consulte as Normas de Marcas 
Registradas localizados em www.lionsclubs.org ou Recursos Jurídicos. 

 
• Autorização prévia necessária.   Os associados, clubes e distritos Lions devem 

buscar a aprovação ao usar as marcas Lions em certas atividades, como a 
venda de mercadorias Lions, programas cuja receita não seja proveniente de 
quotas, certos patrocínios que exijam a participação de Lions Clubs Internacional 
e a formação de entidades Lions, como fundações, instituições de caridade ou 
sociedades Lions.  

 
• Licenciados Oficiais .  A Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição poderá 

formar acordos com fabricantes ou outros fornecedores em todo o mundo para 
que possam oferecer aos associados Leões, Lions clubes e distritos itens 
ostentando as marcas registradas da associação. Os termos contidos em tais 
acordos de licenciamento deverão ser determinados pela Divisão de Materiais 
para Clubes e Distribuição e deverão incluir taxas de licenciamento e/ou 
pagamentos de royalty para todos os itens vendidos. 
 

Para dúvidas relativas a interpretações ou cumprimento das normas e formação de 
entidades Lions, contate: 

Divisão Jurídica 
legal@lionsclubs.org 
630-203-3847 
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Para dúvidas relativas a licenciamento, aprovação para uso de um produto ou material 
específico, etc., contate: 

Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição 
trademarkuse@lionsclubs.org 

630-571-6921 

 

Programa de Benefícios para Associados do Lions  
Lions Clubs International desenvolveu um excelente contato com a CT, empresa líder 
em serviços legais. Atualmente, a CT proporciona Agente Registrado e outros serviços 
à LCI e à LCIF. Através deste relacionamento criamos um serviço para associados 
para assistir os Lions clubes, distritos ou fundações ("organizações Lions") nos 
procedimentos de incorporação, organização de novas fundações Lions e entrada de 
petições em repartições públicas de maneira mais econômica. Para os Lions clubes, 
distritos e/ou fundações fora dos Estados Unidos, a CT também oferece serviços 
similares. Para mais informações sobre Serviços Internacionais, contate a equipe 
internacional da CT nos EUA pelo telefone 1-800-428-4685 . 
 
A utilização dos serviços proporcionados pela CT é uma maneira econômica de 
administrar os negócios e manter a sua organização Lions funcionando bem na 
jurisdição de seu estado ou país . Informações mais detalhadas podem ser obtidas no 
web site de Lions Clubs International, http://www.lionsclubs.org  no Centro de 
Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica. 
 
Seguro 
Como governador de distrito, você tem também outras responsabilidades legais para 
com os associados e o público aos quais serve. É importante que você compreenda o 
Programa de Seguros Contra Riscos Civis oferecido pela associação e que encaminhe 
todas as perguntas técnicas à Divisão Jurídica ou ao agente de seguros, DSP 
Insurance Services. Os Lions clubes e distritos e todos os Lioness e Leo clubes estão 
cobertos pelo seguro geral contra riscos civis que a associação mantém junto à ACE 
American Insurance Company.  
 
O seguro atual cobre os clubes, associados ou voluntários por indenizações que seriam 
legalmente obrigados a pagar a terceiros por danos ocorridos ao participar de 
atividades Leonísticas. A cobertura é automática e o prêmio do seguro é pago com as 
quotas da associação. A cobertura é de US$1 milhão de dólares por ocorrência com 
um limite geral agregado de clube e distrito no valor de US$2 milhões de dólares e 
cobre funções Leonísticas típicas tais como campanhas de captação de recursos, 
shows e vendas. A apólice também oferece benefícios médicos, pagando até 
US$1.000 de despesas médicas por pessoa, independentemente da responsabilidade. 
 
A cobertura também não inclui riscos devidos à operação, uso ou manutenção de 
carros, caminhões, ônibus, aviões, barcos ou trailers de propriedade de um órgão 
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Leonístico. A cobertura também não inclui o proprietário de qualquer veículo ou danos 
a qualquer veículo usado em conexão com atividades Leonísticas. Danos em 
consequência de operação, uso ou manutenção de avião também não estão cobertos. 
A apólice também isenta-se de responsabilidade por eventualidades resultantes da 
venda e distribuição de bebidas alcoólicas. 
 
Os Lions clubes e distritos podem reduzir o custo de seguro dando prioriade a 
segurança em todas as atividades Leonísticas. Informações sobre segurança podem 
ser obtidas no web site da associação e os clubes podem nomear um dirigente 
encarregado da segurança. Atividades perigosas que devem ser evitadas incluem 
tanques de água, funções onde álcool é servido, quermesses, circos e rodeios, além de 
corridas em veículos motorizados. Os clubes devem também evitar a realização de 
concertos de rock e fogos de artifícios, ou o patrocínio de projetos de demolição ou 
construção tais como piscinas, playgrounds e parques. 
 
Todo clube e distrito deve considerar cuidadosamente os riscos envolvidos nesses 
projetos. Se o clube ou distrito patrocinar um evento deste tipo, eles devem preparar 
um plano especial de segurança, fazer o devido acompanhamento e comunicar todas 
as reclamações de seguro imediatamente. A lista de todos os escritórios da nossa 
companhia de seguro encontra-se no livro de informação sobre seguro fornecido pela 
Divisão Jurídica ou no site da associação na Internet junto com outras informações 
importantes sobre seguro. O endereço do web site é www.lionsclubs.org .no Centro 
de Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica. 
 
Obrigações Tributárias 
Cada país tem uma legislação específica e própria quanto a organizações sem fins 
lucrativos e não governamentais a ser observada localmente. Mantenha-se atualizado 
sobre as normas aplicáveis em seu país. 
 
Organizações de ex-dirigentes de clube, distrito e internacionais  
A Diretoria Internacional recusará, e pela presente recusa, reconhecimento oficial a 
organizações de ex-dirigentes de clube, distrito e internacionais, mas permitirá a sua 
existência e operação desde que as mesmas na sua operação não: 

 
• Infrinjam os Estatutos e Regulamentos Internacionais e normas da Diretoria 

Internacional; 
• Estabeleçam e/ou cobrem quotas; 
• Envolvam participação que não seja numa base voluntária; 
• Imponham ou criem uma estrutura governamental acima, ou que impeça o 

próprio funcionamento do clube normal e das organizações distritais. 
 

Fundos angariados através de atividades 
1. Norma Geral sobre os Fundos Arrecadados das Ativida des dos Lions Clubes .  Os 

fundos arrecadados do público devem ser utilizados em benefício do público e da 
comunidade servida pelo Lions clube. O Estatuto e Regulamentos Internacionais e o 
Contrato Social (os “documentos que governam”) determinam que um Lions clube 
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devidamente constituído não deverá ter fins lucrativos, seja para o clube em si ou 
para seus associados. Consequentemente, nenhuma parte dos ganhos líquidos 
angariados do público deverá beneficiar um associados do Lions individualmente, 
ou outro indivíduo ou entidade.  Tais normas foram criadas com a intenção de 
oferecer orientação para que os clubes cumpram os propósitos da Associação 
Internacional de Lions Clubes.  O fundamental em determinar a utilização devida 
dos fundos é considerar a transparência para com o público e a confiança que a 
comunidade deposita nos Leões que ali atuam.  A utilização dos fundos pelos Leões 
deverá atender às exigências legais e tributárias da jurisdição local na qual operam.   

 
a. Definição de Fundos do Público/Atividades.   Os fundos angariados do público 

representam a renda líquida dos ganhos arrecadados das atividades abertas 
ao público, contribuições públicas, doações e dinheiro acumulado dos 
investimentos dos fundos arrecadados do público.  
  

b. Definição de Fundos Administrativos.   Os fundos administrativos são 
contribuições dos Leões através de pagamento de quotas, multas, taxas, 
renda advinda de propaganda e outras contribuições individuais.  Tais fundos 
podem ser usados para projetos públicos ou para uso interno dos Leões, 
como gastos com reuniões ou com a convenção, taxas de incorporação, 
auditoria, boletins e outras despesas operacionais e administrativas dos 
clubes e distritos.   

 
2. Despesas Diretas da Angariação de Fundos .  Despesas diretas com angariações 

públicas podem ser deduzidas do total da angariação para restabelecer os fundos 
administrativos utilizados para a realização da angariação.   

 
3. Propriedade do Lions .  Um percentual da arrecadação líquida angariada através 

do uso de propriedade pertencente aos Lions clubes e distritos pode ser utilizado 
para despesas operacionais e de manutenção da propriedade, conforme as 
seguintes diretrizes.   

 
a. Propriedade Usada para Propósitos Públicos. As despesas operacionais e de 

manutenção da propriedade podem ser pagas com os fundos públicos para 
apoiar o uso da propriedade pelo público.  
  

b. Propriedade Usada para Propósitos Administrativos. As despesas 
operacionais e de manutenção da propriedade devem ser pagas com os 
fundos administrativos, caso o uso da propriedade seja para benefício dos 
Leões. 
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c. Utilização Dupla da Propriedade.  Quando determinada propriedade do Lions 
está sendo usada para propósitos públicos e administrativos, então, uma 
porcentagem pró-rateada das despesas deverá ser paga dos fundos públicos 
relacionada ao uso da propriedade pelo público.  Por exemplo, um prédio do 
Lions clube que é utilizado 20 % das vezes pelo público, poderá usar os 
fundos públicos para pagamento de 20% das despesas operacionais e de 
manutenção da propriedade.    

 
4. Atividade Política .  Como uma organização caritativa não partidária, os Lions 

clubes e  distritos (únicos, sub ou múltiplos) não podem contribuir com fundos 
públicos ou administrativos para apoiar ou endossar dirigentes eleitos ou 
candidatos a cargos públicos locais, estaduais, federais ou no exterior. 

 
Captação de 

Recursos 
Uso em projetos 

públicos? (Conta de 
Atividades) 

Uso em despesas 
administrativas? (Conta 

Administrativa) 
Administrativ os  – 
quotas, taxas de aluguel, 
multas, propaganda em 
boletins para Leões 

 
Sim 

 
Sim 

Público s– todos os 
eventos de angariação de 
fundos abertos ao 
público, contribuições 
públicas e heranças 

 
Sim 

 
Não * 

Juros – investimentos 
acumulados de verbas 
recebidas do público 

 
Sim 

 
Não 

 
*Despesas Diretas da Angariação de Fundos .  Despesas diretas com angariações públicas 
podem ser deduzidas do total da angariação para restabelecer os fundos administrativos 
utilizados para a realização da angariação.  
Propriedade do Lions .  Se o Lions clube (ou distrito) possui uma propriedade que é usada 
para atender as necessidades da comunidade em geral, uma porcentagem prorrateada da 
arrecadação dos fundos públicos angariados através do uso da propriedade pode ser usada 
nas despesas operacionais da propriedade.   
 

 
Ajuda financeira a candidatos  
Os Estatutos Internacionais concedem aos distritos múltiplos o direito de representação 
a nível internacional. Inerente a este direito encontra-se o direito de financiar os 
esforços necessários para conseguir tal representação. Portanto, acha-se implicado 
que tais fundos possam ser levantados junto aos associados do respectivo distrito 
múltiplo. 
 
Tal cobrança pode ser efetuada de acordo com as cláusulas contidas nos estatutos do 
distrito múltiplo para um aumento de taxas. 
 



XI–7

Código de Ética e Conduta 
 
Lions Clubs International é uma associação de serviços humanitários. A forma em que 
esses serviços são proporcionados é tão importante quanto os próprios serviços 
oferecidos. Os nossos Companheiros associados, dirigentes, diretores internacionais, 
dirigentes executivos e administrativos, os funcionários da sede internacional e as 
nossas comunidades contam, diariamente, com uma conduta ética e honesta de todos. 
Nada justifica a violação ou infração destas normas nem dos atos ou solicitações de 
Lions clubes, seus associados, dirigentes, diretores ou funcionários da nossa 
associação a pessoas às quais prestamos serviços ou às comunidades para as quais 
os serviços são proporcionados. A Diretoria Internacional adotou um Código de Ética e 
Conduta que pode ser encontrado no Manual de Normas da Diretoria no web site da 
associação. 
 
Os valores centrais do Código de Ética de Lions Clubs International, bem como as 
normas da Diretoria Internacional, proporcionam o guia e a estrutura para ajudá-lo a 
compreender o que se espera de um governador e para auxiliá-lo a tomar as melhores 
decisões. Considerando que elas não são completamente abrangentes, o seu bom-
senso e capacidade de julgamento são essenciais para fazer o que for “certo” e ético. 
Queira unir-se a nós na continuação da tradição de Lions Clubs International de primar 
pela conduta ética e honesta ao servir milhares de pessoas necessitadas.  
 
Normas Sobre Proteção à Privacidade de Lions Clubs International 
 
Coleta e Uso de Dados Pessoais dos Associados por Lions Clubs International 
 
O Lions Clubs International (LCI) reconhece a importância de proteger as informações 
privadas de nossos associados.  LCI coleta dados pessoais dos associados dos Lions 
clubes e Leo clubes para facilitar a comunicação com a sede e entre os associados.  
As informações são usadas exclusivamente para fomentar os propósitos de LCI e "unir 
clubes em laços de amizade, companheirismo e compreensão mútua" e conduzir as 
atividades operacionais necessárias, incluindo: 
 

• Quotas e outras cobranças 
• Distribuição da Revista Lion e de informações e atualizações para 
afiliados/dirigentes  

• Compilação do perfil dos associados e tendências para apoiar o aumento de 
associados, extensão e programas de conservação 

• Planejamento de convenções e reuniões 
• Informações de contato para líderes Leões/Leos, incluindo dirigentes 
internacionais antigos ou atuais, diretores e assessores nomeados, presidentes de 
conselho de distritos múltiplos, conselho de governadores e distritos, vice-
governadores de distritos e dirigentes de clubes 

• Promoção das Atividades de Relações Públicas e Alianças Cooperativas 
• Apoio à Fundação de Lions Clubs International e outros programas de serviços 
adotados 
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• Propaganda especial, programas que usam receita não proveniente das quotas 
e outros propósitos conforme estabelecido pelos Objetivos e Propósitos, e 
conforme determinado pela Diretoria Internacional 

• A divulgação de informações é exigida por lei ou o que é considerado pertinente 
a investigações judiciais e governamentais 

 
Lions Clubs International protege suas informações pessoais usando áreas protegidas 
por senha e restringindo o acesso a tais informações.  É importante que proteja a sua 
senha. 
 
Qualquer informação coletada sobre pagamento é protegida por um software durante a 
transmissão que encripta todas as informações pessoais para que fiquem protegidas 
nos canais da Internet.  Revelamos apenas uma parte limitada do número do seu 
cartão de crédito quando confirmamos uma ordem. 
 
O diretório oficial somente está disponível pela Internet com uso de senha. Aqueles que 
tenham direito ao acesso ao anuário oficial ou quaisquer documentos que contenham 
informações pessoais dos associados, só podem usar as informações para promover 
os objetivos de LCI e devem concordar em excluir todos estes registros após o uso. 
Também está disponível o localizador de clube com a informação para contato dos 
dirigentes do clube.  O localizador de clube foi elaborado de formas a não ser utilizado 
comercialmente como em listas de mala direta e os associados dos Lions clubes 
devem assegurar que ele não seja usado com este propósito.  
 
WEBSITE 
 
Para poder utilizar certas características do nosso site, você talvez tenha que 
compartilhar informações pessoais. A inscrição é voluntária. No entanto, você deve se 
inscrever se quiser participar destas partes do website. Embora a inscrição exija a 
divulgação de informações pessoais, você pode controlar como usamos estas 
informações, atualizando o seu perfil de preferência de comunicações eletrônicas.  
  
Ao fornecer seu endereço de e-mail, você concorda ( fazendo esta opção) em 
receber informações de Lions Clubs International e de todos os seus programas.  
Você pode optar por sair (cancelamento da inscrição), alterar a sua configuração de 
notificação de e-mail ou ajustar as preferências em seu perfil de inscrição.  
 
Você deve estar ciente de que quando você estiver no site, pode ser direcionado para 
outros sites fora do nosso controle. Se você visitar um site que esteja ligado ao nosso 
site, deve consultar as respectivas normas de privacidade antes de fornecer qualquer 
informação pessoal. 
 
SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM AS NOSSAS POLÍTICAS E PRÁT ICAS, NÃO 
DEVE UTILIZAR O NOSSO WEBSITE.  
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Recomendações de privacidade para Lions clubes/Leo clubes, distritos, distritos 
múltiplos e fundações 
 
O seu Lions/Leo clube, Distrito, Distrito Múltiplo e Fundação deverão considerar 
práticas de privacidade e seguir diretrizes semelhantes quando usarem informações 
pessoais dos associados, doadores, beneficiários de assistência humanitária, ou de 
outros indivíduos obtidas durante a realização das atividades.  Sugerimos que obtenha 
permissão por escrito antes de revelar informações pessoais, incluindo nomes, 
endereços, endereços de e-mail, números de telefone, informação médica, informação 
financeira, etc. É importante exercer cautela quando colocar qualquer informação 
pessoal na Internet ou enviar e-mails a terceiros.  Esteja sempre ciente de que as LEIS 
LOCAIS GOVERNAM ESTA QUESTÃO, sendo que as leis variam conforme o país. 
Portanto, seria prudente obter orientação de um especialista local para saber mais 
informações antes de usar qualquer informação pessoal. 
 
Caso tenha alguma pergunta ou precise de esclarecimentos sobre essas normas, 
queira contatar Lions Clubs International no número (630) 571-5466, ramal 3847 ou por 
e-mail legal@lionsclubs.org . 
 

 
Procedimento para Queixa Referente à Eleição de Gov ernador, Primeiro e 
Segundo Vice-Governadores de Distrito 
As seguintes regras de procedimento serão aplicadas para o exame estatutário de 
queixas referentes irregularidades em eleições de governador e primeiro e segundo 
vice-governadores de distrito: 
Diretrizes sobre distribuição de documentos: As partes interessadas do processo de 
queixa devem entregar todos os documentos e cópias relacionadas ao escritório do 
consultor geral para distribuição aos membros do Comitê de Estatutos e Regulamentos 
e da Diretoria Internacional. Os documentos não devem ser distribuídos diretamente 
aos diretores ou dirigentes executivos. 
 
A. QUEIXA 
 1. A queixa pode ser apresentada por um candidato derrotado na candidatura ao 

cargo de governador, primeiro ou segundo vice-governadores de distrito na 
eleição distrital que está sendo contestada. A queixa apresentada pelo candidato 
derrotado deve ser acompanhada de uma resolução de apoio à apresentação da 
queixa pelo Lions clube do candidato que não obteve sucesso. Alternativamente, 
uma queixa pode ser apresentada pela maioria dos Lions clubes do distrito que 
estiverem em dia com as suas obrigações . A queixa deve ser acompanhada de 
uma resolução de apoio de para ser apresentada por cada um dos clubes do 
distrito que participam da queixa. 

 
 2. O aviso inicial da queixa contendo os motivos para o protesto deve ser enviado 

por fax, e-mail ou por outra forma escrita e recebida na sede internacional dentro 
de cinco dias úteis de referida eleição. DESDE QUE, entretanto, os documentos 
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da queixa formal sejam enviados, no formato original, conforme formato contido 
no Item E, e submetidos dentro de cinco dias úteis do aviso inicial da queixa. 

 
3. Deve estar em conformidade com o formato do Item E. 

 
 4. Queixas referentes à eleição de governador de distrito devem vir acompanhadas 

da taxa de apresentação da queixa no valor de US$ 1.000,00 ou o seu 
equivalente em moeda local. Caso a queixa seja retirada antes da reunião na 
qual a queixa seria analisada pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos da 
Diretoria Internacional, o valor de US$ 200,00 será retido para cobrir as 
despesas administrativas e o valor de US$ 400,00 deverá ser restituído ao 
requerido (devendo ser dividido com base igualitária, caso haja mais que um 
requerido). No evento da Diretoria Internacional determinar que a queixa tem 
fundamento e será mantida, o valor de US$ 350,00 deverá ser retido pelo 
Escritório Internacional como taxa administrativa e US$650,00 deverão ser 
restituídos ao requerente. No evento da Diretoria Internacional determinar que a 
queixa não tem fundamento, a taxa de apresentação da queixa não será 
restituída.  

 
 5. Queixas referentes à eleição de primeiro ou segundo vice-governadores de 

distrito devem vir acompanhadas da taxa de apresentação da queixa de US$ 
1.000,00 ou o seu equivalente em moeda local. Caso a queixa seja retirada 
antes do parecer da diretoria internacional, o valor de US$ 200,00 será retido 
pelo escritório internacional como taxa administrativa e US$ 400,00 serão 
restituídos ao requerente e US$ 400,00 serão pagos ao requerido (divididos com 
base igualitária caso haja mais que um requerido). No evento da Diretoria 
Internacional determinar que a queixa tem fundamento, e a queixa for mantida, o 
valor de US$ 350,00 será retido pelo escritório internacional como taxa 
administrativa e US$ 650,00 serão restituídos ao requerente. Caso a Diretoria 
Internacional determine que a queixa não tem fundamento, a taxa de 
apresentação da queixa não será restituída. 

 
6. Cópia da queixa e os documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
B. CONTESTAÇÃO  
 1. A resposta à queixa deve partir das partes reclamadas devendo seguir o formato 

indicado no Item E ser recebida na sede internacional dentro do prazo 
estabelecido pela Divisão de Assuntos Jurídicos, o qual será pelo menos 10 dias 
da data da solicitação. DESDE QUE, entretanto, o consultor geral, em consulta 
com o presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos, permita, por motivo 
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justo, o envio por fax de referida resposta e/ou prorrogue por cinco dias 
adicionais à data de apresentação de qualquer resposta. 

 
 2. Anexo à resposta estará uma cópia da ata oficial da convenção na qual a eleição 

foi realizada e cópias do estatuto e regulamentos do distrito e regras da 
convenção e/ou requisitos para votação. A ata incluirá um relatório dos 
procedimentos da eleição da convenção distrital e os resultados da votação e 
sua precisão será certificada pelo governador de distrito e pelo secretário do 
gabinete distrital. A Divisão de Assuntos Jurídicos pode exigir a apresentação de 
documentos adicionais na resposta à queixa. Tais documentos serão 
apresentados dentro do prazo permitido conforme estabelecido pela Divisão de 
Assuntos Jurídicos, o qual será pelo menos 10 dias da data da solicitação. 

 
3. Cópia da queixa e de documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
C. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO 
 1. A parte ou partes querelantes poderão enviar uma réplica à resposta, a qual 

deverá ser recebida na sede internacional dentro de cinco dias de acordo com o 
formato apresentado no item E. Nenhum documento adicional será aceito. A 
réplica deve se referir unicamente aos assuntos tratados na resposta, se houver, 
sem repetir as alegações já contidas na queixa. 

 
2. Cópia da réplica e de documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
D. RESPOSTA DE PARTES NÃO ENVOLVIDAS NA QUEIXA 

A Divisão de Assuntos Jurídicos pode considerar que qualquer resposta de partes 
que não são nem o querelante e nem o querelado, poderá ser considerada 
supérflua ou que não cumpre com a formalidade. Estas respostas serão devolvidas. 
 

E. FORMATO DA QUEIXA, RESPOSTA E RÉPLICA 
 1. A queixa original deve conter as seguintes partes na ordem relacionada: (a) 

apresentação dos fatos necessários para o entendimento da queixa, de modo 
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exato e justo; (b) argumento contendo as afirmações da (s) parte (s) e 
justificações; (c) conclusão sucinta explicando o que se deseja. 

 
 2. O texto de cada documento, inclusive de qualquer anexo, deverá ser em ponto 

12 ou tipo maior (tipo Pica, pitch 10 se for datilografado). As notas deverão ser 
em ponto 9 ou tipo maior (tipo Elite, pitch 12 se forem datilografadas). Os 
documentos não poderão ser reduzidos ou condensados para aumentar o seu 
conteúdo. Documentos reduzidos fotograficamente não serão considerados e 
serão devolvidos. Cada documento deverá ser produzido em papel opaco de 8 
1/2 x 11 polegadas (21,5x28cm), ou A/4, espaço duplo, com margem de 3/4" 
(2cm) em todos os lados, devendo ser grampeado ou colado no canto superior 
esquerdo. Cada folha do documento deverá ser impressa num lado apenas. 

 
 3. Todos os documentos apresentados não deverão ultrapassar 10 páginas com 

cinco páginas adicionais para documentação comprobatória e a resposta não 
pode ser superior a cinco páginas e nenhuma outra documentação será aceita. 
Cada página será numerada em sequência como parte do limite total de páginas 
(por exemplo, página 1 de 10, página 2 de 10). Nenhum pedido para exceder 
estes limites de páginas será atendido. Excluindo-se os limites de páginas, a 
capa deve conter, começando do topo da página: (a) número do distrito; (b) 
nome, endereço e número de fax do querelante; (c) nome, endereço, e-mail e 
número de fax do (s) querelado(s); (d) data da eleição; e (e) resultados da 
eleição, inclusive a tabulação dos votos. 

 
 4. No final do documento apresentado, deve constar a assinatura original da parte 

que o está submetendo. Além disso, cada página do documento deverá conter a 
assinatura da parte que o está submetendo diretamente abaixo da seguinte 
declaração: “Concordo que a decisão da Diretoria Internacional será final e 
obrigatória”. Além disso, cada página do documento deve conter a rúbrica da 
parte apresentando a queixa. No caso da queixa ser apresentada 
eletronicamente, o autor da queixa deve incluir uma declaração certificando que 
os documentos apresentados por meios eletrônicos são cópias verídicas do 
original. 

 
5. A Divisão de Assuntos Jurídicos não aceitará para consideração qualquer 

documento que não esteja de acordo com estas diretrizes e o devolverá 
indicando aquilo que não está de acordo. Entretanto, o documento será 
considerado como apresentado dentro do prazo, desde que um documento 
apropriado o substitua prontamente. A Diretoria Internacional, através do Comitê 
de Estatutos e Regulamentos, pode recusar-se a examinar qualquer documento 
ressubmetido que não tenha sido apresentado em conformidade com estas 
diretrizes. A Diretoria Internacional não será obrigada a examinar qualquer 
queixa, resposta a uma queixa ou réplica a uma resposta que não tenha sido 
recebida em conformidade com os procedimentos ou requisitos acima descritos. 
Ao apresentar uma queixa, resposta ou réplica, as partes da disputa concordam 
em apresentar o assunto para consideração da Diretoria Internacional e 
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concordam em cumprir todas as decisões desta diretoria. A decisão da Diretoria 
Internacional será final e decisiva. 

 
F. SEMINÁRIO DE GOVERNADORES DE DISTRITO ELEITOS 

As partes envolvidas em uma queixa relacionada à eleição de governador de distrito 
não têm o direito de participar do Seminário de Governadores Eleitos enquanto a 
Diretoria Internacional não adotar os resultados da eleição para o distrito que 
apresentou a queixa e declarar que tais resultados entraram em vigor, ou a não ser 
que seja aprovado pelo presidente internacional entrante. Cada distrito (único, 
subdistrito ou múltiplo) pode determinar que nível de treinamento de distrito as 
partes envolvidas na queixa podem receber para se prepararem para o ano fiscal 
entrante enquanto esperam o resultado da queixa. 

 
 
Diretrizes de Lions Clubs International para Resoluç ões de Disputas  
Os conflitos são normais e muitas vezes até saudáveis para uma organização.  Existem 
várias razões para a existência de conflitos e caso deseje resolver os conflitos é 
importante entender a existência deles.  As pessoas devem sentir-se livres para 
expressar respeitosamente as diferenças de opinião, abordando-as de forma  
construtiva para melhor resolvê-las.  Contudo, em algumas ocasiões, uma disputa não 
poderá ser resolvida sem a utilização de um processo formal de resolução de disputas.  
Embora a maioria dos conflitos possam e devam ser resolvidos informalmente, alguns 
são complexos e difíceis exigindo procedimentos adicionais para garantir que todos os 
envolvidos encontrem uma solução. 
 
O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um 
mecanismo para resolver disputas na organização Leonística sem a necessidade de 
uma audiência probatória formal.  Para atingir este objetivo, a Diretoria Internacional 
adotou as regras de procedimentos para apresentação de queixas, disputas, ou 
reclamações que surgirem devido ao Estatuto e Regulamentos Internacionais, Normas 
da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou distrito 
(único, sub e múltiplo).  Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, 
disputas ou reclamações de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e 
normas e procedimentos adotados pela Diretoria Internacional.  Consequentemente, a 
Diretoria Internacional adotou o Procedimento de Resolução de Disputas de Clube, 
Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de Resolução de 
Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os 
assuntos Leonísticos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo. 
 
O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e distritos (únicos, sub e 
múltiplos) sobre como deverão seguir os Procedimentos de Resolução de Disputas de 
Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser resolvidos 
através de processos informais.  Tais diretrizes suplementam as normas adotadas pela 
Diretoria Internacional e não têm a intenção de substituir tais normas.  Os Leões são 
incentivados a analisar detalhadamente as normas descritas.  As normas poderão ser 
encontradas no web site de Lions Clubs International www.lionsclubs.org no Centro de 
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Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica , ou 
diretamente na Divisão Jurídica pelo e-mail legal@lionsclubs.org ou telefone, 630-203-
3847.  É importante notar que estas diretrizes não se aplicam ao Procedimento de 
Queixa Estatutária ou aos Procedimentos de Protesto à Eleição de 
Governador/Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito, que são explicados 
mais detalhadamente nas próprias normas. 
 
Seção 1: Princípios Gerais sobre Resolução de Dispu tas 
Propósito da Resolução de Disputa 
O objetivo da resolução de disputa é oferecer aos Leões uma oportunidade de resolver 
internamente disputas que surgem devido a assuntos de afiliação e normas e 
procedimentos adotados pelos Lions clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos).  Antes 
de envolver-se no processo de resolução de disputa, a parte deve primeiro fazer todas 
as tentativas para resolver o assunto informalmente. 
 
Definições 
Estas são as definições dos termos usados nas normas dos PRD. 
 

Requerentes/Reclamantes  são as partes que solicitam o processo de 
resolução de disputa.  O reclamante pode ser um associado, ex-associado, 
clube ou distrito dependendo do processo de resolução envolvido. 
 
Conciliadores  são pessoas neutras escolhidas para ouvir as queixas e resolver 
as questões apresentadas de acordo com os procedimentos de resolução de 
disputa. 
 
Resolução de Disputa   é a apresentação de uma disputa para uma ou mais 
pessoas imparciais para chegar-se a uma decisão final e obrigatória. 
 
PRD: Procedimentos para Resolução de Disputas. 
 
Taxa é o valor do pagamento necessário para iniciar o processo de resolução de 
disputa.  Cada PRD tem uma estrutura e requisitos individuais. 
 
Partes  são os requerentes e reclamantes da disputa. 
 
Respondente  é a parte da ação que responde ao processo. 

 
Seção 2: Quando a Resolução de Disputa é apropriada  
Como resolver os conflitos antes da resolução de disputa. 
Os Leões devem empenhar-se para resolver todos os conflitos de forma respeitosa e 
justa antes de invocar a norma de PRD.  As partes devem reunir-se pelo menos uma 
vez para tentar resolver o conflito.  Estas reuniões informais não fazem parte do 
processo de resolução mas são essenciais para determinar se a resolução de disputa é 
apropriada.  Um método que poderá ser usado para resolução de disputas em um 
ambiente informal é chamado de  abordagem colaborativa de gerenciamento.  Ao usar 
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a abordagem colaborativa de gerenciamento todas as partes poderão explorar as 
idéias e opiniões dos demais em uma tentativa de encontrar novas soluções que sejam 
de comum acordo.  Esta abordagem requer uma análise do conflito, um planejamento 
do que será feito e a resolução do conflito.  Para mais informações e orientação sobre 
resoluções informais de conflitos, favor visitar o Centro de Aprendizado Leonístico, no 
web site de Lions Clubs International www.lionsclubs.org, e acessar o curso intitulado 
Resolução de Conflitos. 
Mesmo que as partes tenham sido capazes de resolver suas diferenças através de 
reuniões informais, em nenhum momento um processo judicial seria apropriado para 
resolver disputas internas dos Leões.  Além de caro e demorado, o litígio envolve, 
desnecessariamente, pessoas e organizações fora da comunidade Leonística para 
decidir assuntos internos do Lions.  O envolvimento em litígio para resolver disputas 
internas é considerado uma conduta inapropriada para um Leão e pode ser motivo de 
expulsão e/ou cancelamento.  Além disso, como uma obrigação de afiliação, os Leões 
precisam utilizar todos os métodos internos antes de procurar recursos através da 
justiça e devem evitar dar entrada a um processo judicial antes de passar pela 
resolução de disputa. 
 
Tipos de ações que se enquadram nos procedimentos de resolução de disputa 
Todas as disputas relacionadas à afiliação, linhas limítrofes de clubes e distritos, 
normas e interpretação do estatuto e regulamentos de clube, distrito ou distrito múltiplo 
são tipos de disputas que se encaixam nas normas da PRD.  Em geral, assuntos de 
caráter interno de clubes e distritos seriam questões para disputas.  Por exemplo, 
disputas que surgem devido à afiliação de um Leão, incluindo ações disciplinares como 
expulsão, disputas resultantes de um regulamento, tais como eleições ou nomeações 
no clube, e disputas resultantes de assuntos do distrito, tais como aplicação 
inapropriada das quotas de associados, são exemplos de assuntos que se encaixam 
nos procedimentos de resolução de disputa.  Ao determinar que PRD seria apropriado, 
as partes deverão considerar o escopo do assunto em discussão e se é um assunto 
relativo ao clube, distrito ou distrito múltiplo.  Além disso, é importante observar quem 
estará apresentando a queixa.  Para queixas apresentadas individualmente por 
associados Leões, o método apropriado seria o PRD de clube.  Nas disputas de distrito 
e distrito múltiplo, as partes que estarão apresentando a queixa deverão ser um Lions 
clube e/ou Distrito. 
 
Seção 3: Como dar Início ao Processo Conciliatório 
Cada PRD possui um momento específico para a conciliação e exigências de taxas.  O 
seguinte gráfico descreve como dar início a um processo de conciliação, quando 
apresentar a queixa e quais as taxas exigidas. Favor observar que as Resoluções de 
Disputa de Governador de Distrito e de Vice-Governador de Distrito e os 
Procedimentos para Queixas Estatutárias não estão relacionadas abaixo.  Tais 
procedimentos requerem diferentes passos e prazos para apresentação que não foram 
incluídos nas diretrizes.  
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PRD: Quem pode 
apresentar 

uma queixa?  

Quando é possível 
apresentar uma 

queixa?  

As exigências de 
prazo podem ser 

desconsideradas?  

Onde as 
queixas são 

apresentadas?  

Taxas 

Clube Associados e 
Ex-Associados 

Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo GD, conciliador 
ou pela Diretoria 
Internacional 

Governador de 
distrito 

*US$50,00 

Distrito Clube Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo GD, conciliador 
ou pela Diretoria 
Internacional 

Governador de 
distrito ou Ex-GD 
Imediato se a 
queixa for contra o 
GD. 

US$750,00 

Distrito 
Múltiplo  

Clube, Sub-
Distrito 

Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo Presidente de 
Conselho do DM, 
conciliador ou pela 
Diretoria Internacional 

Presidente de 
Conselho ou 
Secretário de 
Conselho ou 
Tesoureiro de 
Conselho se a 
queixa for contra o 
Presidente de 
Conselho 

US$750,00 

DEVOLUÇÃO DA TAXA DE APRESENTAÇÃO DA QUEIXA (DÓLARE S AMERICANOS) 
 

PRD: Queixa Resolvida ou 
Retirada Antes da 

Decisão  

Queixa Negada  Queixa Mantida  

Clube Toda a taxa de 
apresentação de queixa 
retida pelo distrito como 
uma taxa administrativa; 
não é reembolsada a menos 
que um procedimento de 
reembolso seja aprovado 
pelo gabinete distrital 

  

Distrito US$325 restituídos ao 
reclamante e $325 
restituídos ao respondente 

US$650 restituídos ao 
respondente 

US$650 restituídos ao 
reclamante 

Distrito 
Múltiplo  

US$325 restituídos ao 
reclamante e $325 
restituídos ao respondente 

US$650 restituídos ao 
respondente 

US$650 restituídos ao 
reclamante 

A não ser que outro valor seja estabelecido, US$100 de cada taxa de apresentação da 
queixa serão automaticamente retidos pelo distrito ou distrito múltiplo como taxa 
administrativa, sendo que este valor não será restituído a qualquer uma das partes no 
evento da queixa ser resolvida, retirada ou mantida. 

 
Seção 4: Como Selecionar os Conciliadores: 
Todos os conciliadores deverão ser líderes Leões e associados em pleno gozo de seus 
direitos de um clube em dia com suas obrigações, mas que não faça parte da disputa.  
Além do mais, todos os conciliadores devem ser imparciais sobre o assunto em disputa, 
sem mostrar lealdades com qualquer uma das partes envolvidas na disputa.  A decisão 
dos conciliadores, escolhidos por ambas as partes, relativa à seleção do 
conciliador/presidente do comitê deverá ser final e acatada por todas as partes.  Assim 
que o processo de seleção for finalizado, os conciliadores serão considerados 
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nomeados possuindo autoridade plena, apropriada e necessária para resolver ou 
decidir a disputa de acordo com o procedimento apropriado. 
 
A escolha do conciliador correto para o PRD será essencial para a resolução das 
questões.  A seguir enumeramos as qualidades que as partes devem levar em 
consideração ao escolher os conciliadores: 
 

� Imparcialidade e objetividade; 
� Habilidade no gerenciamento de disputas e/ou experiência anterior na 

resolução de disputa; 
� Líder Leão respeitado e conhecido pela sua integridade, paciência e cortesia;  
� Temperamento judicioso: imparcialidade, paciência e cortesia; e  
� Reputação ética na comunidade. 

 
A tabela a seguir mostra o processo de seleção do conciliador de acordo com as 
normas de PRD de clube, distrito e distrito múltiplo.   
 

PRD: Conciliador  Quem Indica o 
Conciliador?  

Aprovação do 
Conciliador/ 
Presidente*  

Estimativa da 
Duração do 

Procedimento  
Clube 1 conciliador  O governador de distrito 

seleciona o conciliador (ex-
governador de distrito) 
dentro de 15 dias da 
apresentação da queixa. Se 
não for indicado um 
conciliador dentro de 15 dias, 
a Divisão Jurídica indicará 
um conciliador. 

A aprovação do 
conciliador será 
exigida de todas 
as partes 

< 30dias 

Distrito 3 conciliadores (se 
for mais de 2 
partes, 
possibilidade de 
mais que 3 
conciliadores)  

Cada parte seleciona 1 
conciliador (ex-governador 
de distrito) dentro de 15 dias 
da apresentação da queixa e 
esses conciliadores 
selecionam um conciliador 
neutro (ex-governador de 
distrito)  

Os conciliadores 
selecionados 
pelas partes 
escolhem o 
conciliador neutro 

< 90 dias 

Distrito 
Múltiplo  

3 conciliadores (se 
for mais de 2 
partes, 
possibilidade de 
mais que 3 
conciliadores) 

Cada parte seleciona 1 
conciliador (ex-governador 
de distrito) dentro de 15 dias 
da apresentação da queixa e 
esses conciliadores 
selecionam um conciliador 
neutro (ex-governador de 
distrito) 

Os conciliadores 
selecionados 
pelas partes 
escolhem o 
conciliador neutro 

< 90 dias 

 
*Aprovação do Conciliador Selecionado pelo Governado r de Distrito   – Caso um 
conciliador selecionado não seja aceito por nenhuma das partes, a parte que 
apresentar a objeção deverá apresentar uma declaração por escrito à equipe do 
governador de distrito (governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito e 
segundo vice-governador de distrito) em 10 dias, identificando todos os motivos para tal 
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objeção.  Se a equipe do governador determinar por decisão majoritária, a seu próprio 
critério, que a declaração escrita pela  parte demonstra suficientemente que o 
conciliador selecionado carece de neutralidade, a equipe do governador de distrito por 
decisão majoritária deverá indicar um conciliador substituto, que no momento esteja em 
dia com as suas obrigações junto à associação, seja afiliado de um clube em dia com 
as suas obrigações, no distrito (único ou sub-) onde a disputa teve origem, de um clube 
que não esteja envolvido na disputa ou de um distrito adjacente e que seja imparcial na 
questão da disputa e sem comprometimento com nenhuma das partes envolvidas na 
disputa. Se não a equipe do governador de distrito por decisão majoritária deve emitir a 
sua desaprovação ou objeções e confirmar a indicação do conciliador original. 
 

*Seleção de 3º Conciliador/Presidente  - No evento dos conciliadores selecionados não 
concordarem com a escolha do terceiro conciliador ou presidente dentro de 15 dias, a 
não ser que o prazo tenha sido ampliado por justa causa, então os conciliadores 
selecionados deverão considerar-se automaticamente como demitidos devido a razões 
administrativas e as partes deverão selecionar novos conciliadores (“uma segunda 
equipe de conciliadores selecionados”) que deverão então selecionar um terceiro 
conciliador ou presidente.  No evento da segunda equipe de conciliadores selecionados 
não concordar, dentro de 15 dias, com a seleção do terceiro conciliador ou presidente 
oriundo do distrito no qual a disputa se originou, os conciliadores selecionados poderão 
escolher um conciliador que seja associado de um clube fora do respectivo 
distrito/distrito múltiplo.  No evento da segunda equipe de conciliadores selecionados 
ainda não concordar com a escolha do conciliador, então o Ex-Diretor Internacional que 
serviu mais recentemente na Diretoria Internacional, oriundo do distrito no qual a 
disputa se originou ou de um distrito adjacente, o que for mais próximo, será indicado 
como conciliador/presidente. 

 
Seção 5: Como Conduzir a Reunião Conciliatória 
Escolha do horário e local da reunião 
Dentro de 30 dias da nomeação dos conciliadores, eles deverão estabelecer a data, 
horário e local da reunião.  O local deverá ser neutro e aceito por todas as partes.  Ao 
programar a reunião, o conciliador deverá levar em consideração a programação de 
todas as partes envolvidas, enviando um aviso sobre a reunião com certa antecedência.  
Se uma das partes fizer alguma objeção quanto a data, horário ou local da reunião, o 
conciliador deverá ser contatado imediatamente para ser informado sobre a objeção.  
Todas as partes deverão trabalhar conjuntamente para marcar uma data, horário e 
local mutuamente convenientes para a reunião. 
 
Preparação para a reunião 
Cada uma das partes e os conciliadores deverão preparar-se adequadamente para a 
reunião.  Para preparar-se, cada uma das partes terá a responsabilidade de definir e 
analisar as questões envolvidas na disputa. Cada uma das partes deve definir o escopo 
dos assuntos e ser realista sobre o que espera devido às limitações de tempo, recursos 
disponíveis, custos, costumes locais, etc.  Favor analisar este material antes de 
comparecer à reunião. 
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Participantes da reunião 
Os participantes da reunião serão os  reclamantes, respondentes e os conciliadores.  
Se testemunhas adicionais forem necessárias e aprovadas pelo conciliador/presidente 
para melhor entendimento das questões em discussão, as testemunhas, embora não 
façam parte da disputa, poderão participar da reunião. 
 
Papel do Conciliador  
Os conciliadores são responsáveis pelo estabelecimento do clima apropriado para a 
reunião de conciliação.  A meta é incentivar as partes a resolver suas diferenças de 
forma amistosa.  Tendo este fim em mente, o conciliador precisará marcar a reunião, 
informar as partes sobre o que devem esperar da reunião e manter a ordem durante o 
processo.  Os conciliadores deverão procurar alcançar as seguintes metas: 
 

� Reduzir a hostilidade entre as partes, ajudando-as a engajar-se em um 
diálogo significativo sobre os assuntos em pauta; 

� Promover discussões abertas em áreas que não foram consideradas 
previamente ou que foram desenvolvidas de forma inadequada; 

� Comunicar posições ou propostas em termos compreensíveis ou mais 
agradáveis; 

� Investigar e expor fatos adicionais e os interesses reais das partes; 
� Ajudar cada uma das partes a melhor compreender o ponto de vista da outra 

parte e como avaliar um determinado assunto, sem violar a confiança mútua; 
� Restringir os assuntos e as posições de cada uma das partes e diminuir 

exigências extremas; 
� Explorar alternativas e procurar soluções; 
� Evitar o retrocesso ou a apresentação de assuntos inesperados; e 
� Tomar uma decisão que resolva os problemas atuais e as necessidades 

futuras das partes. 
 
O objetivo dos conciliadores é encontrar uma solução rápida e amistosa para a disputa.  
Se tais esforços de conciliação fracassarem, os conciliadores terão a autoridade de 
emitir sua decisão relativa à disputa.  Os conciliadores atuam como mediadores na 
reunião, promovem a harmonia e estabelecem o protocolo a ser seguido.  Os 
conciliadores têm a responsabilidade de assegurar que cada uma das partes tenha tido 
ampla oportunidade de apresentar questões e as resoluções propostas. 
 
Papel de cada uma das partes 
Cada uma das partes tem a responsabilidade de participar completamente do processo.  
A comunicação aberta e respeitosa deverá ser incentivada.  Antes de chegar ao local 
determinado para a reunião, cada uma das partes deverá examinar cuidadosamente as 
suas posições e preparar-se para ter uma discussão aberta sobre os assuntos em 
debate.  Para fins de orientação, encontra-se anexa uma lista de verificação para as 
partes consultarem antes de comparecerem à reunião de conciliação.  Como uma regra 
geral, os seguintes princípios devem ser seguidos: 
 

� Definir e analisar os assuntos envolvidos na disputa; 
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� Identificar possíveis soluções para resolver a disputa; 
� Preparar todos os fatos, documentos e justificativas sólidas para apoiar as 

posições; 
� Demonstrar respeito e cortesia para com todas as partes envolvidas; e 
� Manter a mente aberta e estar preparado para aceitar um acordo. 

 
Regras de conduta durante a reunião 
Antes da reunião ser marcada, todas as partes deverão decidir e concordar se a 
reunião deverá ser formal, informal ou uma audiência baseada em evidência. Se não 
se chegar a uma decisão entre todas as partes, o assessor ou conciliador, caso não 
haja um assessor, deve determinar o formato e procedimentos para a reunião. Para 
audiências mais formais, o conciliador poderá usar os procedimentos contidos nos 
regulamentos da American Arbitration Association, Association for International 
Arbitration, International Institute for Conflict Prevention & Resolution, ou no 
International Centre for Dispute Resolution, para indicar apenas algumas fontes.  
Independentemente dos procedimentos adotados pelas partes, todas as partes 
deverão aderir aos seguintes princípios: 
 

� A reunião deverá começar pontualmente na data, hora e local determinados; 
� O presidente ou, no caso de não haver um presidente, o conciliador presidirá 

a reunião; 
� Todas as partes deverão estar prontas para a reunião a fim de que todos os 

assuntos possam ser tratados de forma oportuna; 
� Somente serão discutidos assuntos relevantes à disputa apresentada; e 
� Todas as partes usarão de respeito e cortesia entre si, de acordo com o 

Código de Ética de Lions Internacional. 
 
Seção 6: Decisão Final  
Caso não seja possível encontrar uma resolução amistosa entre as partes, os 
conciliadores terão a autoridade de emitir uma decisão relativa à disputa.  Os 
conciliadores deverão emitir sua decisão por escrito, no mais tardar até 30 dias após a 
reunião de conciliação, decisão esta que deverá ser final e acatada por todas as partes.  
Se houver mais de um conciliador, a decisão por escrito deverá ser assinada por todos 
os conciliadores, com a discordância de qualquer conciliador devidamente anotada.  
Uma cópia da decisão por escrito deverá ser encaminhada a todas as partes 
interessadas, conforme estabelecido nas normas do PRD. 
 
A decisão por escrito deverá se limitar às questões apresentadas pelas partes.  Além 
disso, todas as decisões devem ser condizentes com qualquer provisão aplicável do 
Estatuto e Regulamentos Internacionais, de Distrito Múltiplo e de Distrito e com as 
normas da Diretoria Internacional.  Decisões tomadas pelo conciliador deverão 
apresentar um sumário das questões e fatos relevantes apresentados pelas partes, o 
PRD adotado e a decisão tomada.  As seguintes informações deverão ser incluídas na 
decisão escrita: 
 

� Identificar a norma aplicável do PRD; 
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� Data da realização da reunião; 
� Breve descrição referente ao processo/procedimentos seguidos pelas partes; 
� Identificar as partes e suas respectivas posições; 
� Resumir os fatos apresentados pelas partes; 
� Analisar as informações e discutir os argumentos apresentados pelas partes; 
� Declarar claramente a decisão do conciliador/painel; 
� Anotar qualquer opinião contrária; e 
� Incluir as assinaturas de todos os conciliadores. 

 
A decisão dos conciliadores será final e obrigatoriamente acatada, estando sujeita à 
autoridade e ao parecer da Diretoria Internacional conforme discrição da Diretoria 
Internacional ou pessoa por ela designada. Após a decisão final do conciliador, não 
haverá recurso de apelação. 
 
Recursos adicionais para resolução de disputas  
Recomenda-se que as partes utilizem os recursos e diretrizes de organizações 
profissionais dentro da jurisdição onde a disputa está sendo resolvida.  Os seguintes 
recursos poderão ser úteis: 
 
Centro Leonístico de Aprendizagem - - www.lionsclubs.org  
American Arbitration Association  - www.adr.org/  
Association for International Arbitration - www.arbitration-adr.org/  
International Centre for Dispute Resolution   - www.adr.org/sp.asp?id=21890  
International Institute for Conflict Prevention & Resolution - www.cpradr.org/  
International Chamber of Commerce, Court of Arbitration - www.iccwbo.org/court/  
Permanent Court of Arbitration - www.pca-cpa.org/  
 

 
Lista de Verificação da Resolução de Disputa para P articipantes  

Esta lista ajudará ambas as partes a prepararem-se para a reunião de resolução de 
disputa com os conciliadores.  Use somente os itens apropriados para as questões a 
serem resolvidas através do processo de resolução de disputas.  Nem todos os itens se 
aplicam. 
 

� Organizar os materiais na ordem em que gostaria que fossem 
apresentados. Isto ajudará cada uma das partes a apresentar os seus 
pontos de forma clara e concisa. 

 
� Preparar uma declaração por escrito descrevendo claramente o seu 

posicionamento. 
 

� Afirmar claramente que tipo de resolução você espera conseguir através 
do processo de resolução de disputa. 

 
� Priorizar as questões conforme as suas necessidades. 
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� Determinar os pontos fortes e fracos do seu posicionamento. 
 

� Determinar os cursos de ação, posições e vantagens, examinando uma 
variedade de soluções viáveis. 

 
� Antecipar as necessidades, demandas, pontos fortes e fracos, posições e 

versão dos fatos da outra parte. 
 

� Organizar todas as declarações escritas apoiando o seu posicionamento. 
 

� Organizar todos os materiais relevantes escritos que apóiam o seu 
posicionamento. 

� Fazer cópias dos materiais escritos para serem distribuídos a todas as 
partes e aos conciliadores que você intenciona utilizar durante o processo 
e que servirão de base para os conciliadores. 

� Providenciar para os conciliadores e para todas as partes uma lista das 
testemunhas que possam ter informações importantes pertinentes à 
disputa. 

 
� Estar preparado para discutir em detalhes as ações tomadas para a 

solução das questões antes de envolver-se na resolução da disputa. 
 

� Consultar os conciliadores para determinar se há documentos ou 
informações adicionais que você terá que apresentar antes da reunião. 

 
� Desligar o seu telefone durante a reunião. 

 
� Manter a mente aberta e estar disposto a aceitar um acordo. 
 

 
 

Lista de Verificação da Resolução de Disputa para C onciliadores  
 
Esta lista ajudará os conciliadores a preparar-se para a reunião de resolução de 
disputa com as partes.  Use somente os itens apropriados para as questões a serem 
resolvidas através do processo de resolução de disputas.  Nem todos os itens se 
aplicam. 

� Solicitar a cada uma das partes que prepare uma declaração 
descrevendo o seu posicionamento. 

 
� Pedir a cada uma das partes que declare qual deveria ser o resultado da 

resolução de disputa. 
 

� Marcar uma reunião em local neutro e em data e horário convenientes.  
Enviar a comunicação com bastante antecedência a ambas as partes. 
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� Organizar todas as declarações escritas antes da reunião, solicitando 
esclarecimentos se necessário. 

 
� Definir e analisar os assuntos envolvidos na disputa. 

 
� Reconhecer os parâmetros da situação (o que poderá ser realisticamente 

esperado, limitações de tempo, recursos disponíveis, custos, costumes 
locais, etc.) 

 
� Preparar uma agenda para a reunião.  Estabelecer a ordem e o horário 

em que cada uma das partes poderá apresentar seus posicionamentos. 
 

� Preparar as regras de conduta para a reunião  Por exemplo: somente 
uma pessoa por vez poderá falar, o uso de telefones não serão permitido, 
nem interrupções, etc. 

 
� Permitir que cada uma das partes declare completamente seu 

posicionamento. 
 

� Manter a mente aberta e ser justo para todas as partes. 
 

� Focar nos interesses e não no posicionamento de cada uma das partes. 
 

� Determinar quais as ações a serem tomadas, posicionamentos e 
vantagens, examinando uma variedade de soluções viáveis. 

 
� Incentivar as partes para que cheguem a uma solução de comum acordo. 

 
� Assim que um acordo for feito, ele deverá ser formalizado pelas partes 

por escrito e depois assinado. 
� Preparar um relatório final para ser apresentado a todas as partes. 

 
 
 
PROCEDIMENTO PADRÃO PARA ELEIÇÕES DE DISTRITO 
A vigorar a partir de 1º de julho de 2016, certas emendas ao Estatuto e Regulamentos 
Padrão de Distrito entrarão em efeito, exigindo que todos os distritos do Leonísticos 
(únicos, sub e múltiplos) adotem um procedimento obrigatório para eleições de acordo 
com as normas da diretoria.  A Associação espera que os procedimentos eleitorais 
padronizados facilitarão uma abordagem consistente para a realização de eleições 
distritais, assim reduzindo questões fundamentais resultantes dos vários processos 
eleitorais.   
 
A Associação estabeleceu uma série de iniciativas destinadas a apoiar o 
desenvolvimento construtivo de líderes distritais para que se tornem dirigentes eleitos 
habilitados.  No entanto, LCI incentiva que todos os governadores de distrito se 
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mantenham informados sobre mudanças futuras e se envolvam com os Leões em 
busca de orientação ou apoio.  O Capítulo VII do Manual de Normas da Diretoria 
Internacional inclui uma versão anotada do Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, 
que foi atualizada para incluir as próximas alterações.  O Manual de Normas da Diretoria 
está disponível no website de Lions Clubs International, www.lionsclubs.org No Centro de 
Atendimento aos Sócios, Recursos da Divisão Jurídica/Publicações. 
 
 
NORMA DO OBSERVADOR NEUTRO   
Infelizmente, as eleições distritais são ocasionalmente danificadas por interesses equivocados ou 
comportamentos antiéticos, o que leva a conflitos, disputas ou queixas.  O propósito desta norma 
é fomentar um espírito de equidade e apoiar a realização de eleições nos distritos (únicos, sub e 
múltiplos) que cumpram as normas de Lions Clubs International.  Em vigor desde 1º de julho de 
2016, a Diretoria Internacional ficou autorizada a nomear um observador eleitoral para monitorar 
as eleições distritais em qualquer momento antes de uma convenção distrital.  Além disso, a 
norma permite que os candidatos a governador de distrito (com o apoio do gabinete do distrito) e 
do primeiro vice-governador ou do segundo vice-governador de distrito, possam requisitar um 
observador da eleição se perceberem a existência de alguma problema. 
 
Para condições e provisões específicas, consulte o capítulo XV do Manual de Normas da 
Diretoria Internacional, localizado no website de Lions Clubs International, www.lionsclubs.org 
No Centro de Atendimento aos Sócios, Recursos da Divisão Jurídica/Publicações. 
 
Para condições e provisões específicas, consulte o capítulo XV do Manual de Normas 
da Diretoria Internacional, localizado no website de Lions Clubs International, 
www.lionsclubs.org no Centro de Atendimento aos Sócios, Recursos da Divisão 
Jurídica/Publicações. 
 
Caso tenha alguma pergunta ou precise de esclarecim entos sobre essas normas, 
queira contatar  Lions Clubs International no númer o (630) 571-5466, ramal 3847 
ou por e-mail legal@lionsclubs.org . 
 
 
NORMA DE SUSPENSÃO DE GOVERNADORES DE DISTRITO 
Infelizmente, há momentos em que um governador de distrito talvez não cumpra os 
seus deveres no grau exigido pelo cargo.  Essa norma oferece um mecanismo para 
que os Leões locais relatem infrações graves cometidas por um governador de distrito, 
e permite que a Associação suspenda um governador de distrito até que a suspensão 
possa ser analisada pela Diretoria Internacional. 
 
 
Para condições e provisões específicas, consulte o capítulo XV do Manual de Normas 
da Diretoria Internacional, localizado no website de Lions Clubs International, 
www.lionsclubs.org no Centro de Atendimento aos Sócios, Recursos da Divisão 
Jurídica/Publicações. 
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Caso tenha alguma pergunta ou precise de esclarecim entos sobre essas normas, 
queira contatar  Lions Clubs International no númer o (630) 571-5466, ramal 3847 
ou por e-mail legal@lionsclubs.org . 
 
 
 
Regras de Procedimento Reunião Especial para Indica r um Leão como 
Governador de Distrito 
 
Regra 1. No caso de ocorrer uma vaga no cargo de governador de distrito, o ex-
governador de distrito imediato, ou na sua ausência, o ex-governador de distrito mais 
recente que estiver disponível, será responsável, mediante notificação da sede 
internacional, pela convocação de uma reunião do governador de distrito, ex-
governador de distrito imediato, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, 
presidentes de região, presidentes de divisão, secretário e o tesoureiro de gabinete (ou 
secretário/tesoureiro) e todos os ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
internacionais e ex-governadores de distrito que são associados em pleno gozo de 
seus direitos de um Lions clube organizado no distrito com o objetivo de recomendar 
um Leão para ser nomeado pela Diretoria Internacional. 
 
Regra 2. Convites impressos para esta reunião serão enviados com a maior brevidade 
possível para que a reunião seja realizada dentro dos quinze (15) dias requeridos a 
partir do recebimento da notificação. O ex-governador de distrito imediato, como 
presidente da reunião, terá autoridade para escolher o local, data e horário da reunião. 
Contudo, ele envidará todos os esforços para escolher um local central para a reunião 
e programará a reunião num horário e data convenientes dentro dos quinze (15) dias 
requeridos. 
 
Regra 3. O presidente manterá uma lista escrita de presença. 
 
Regra 4. Todo Leão com direito a participar da reunião poderá lançar verbalmente um 
candidato. 
 
Regra 5. Cada pessoa indicada poderá fazer um discurso de apoio, somente em seu 
nome, de não mais de três (3) minutos de duração e poderá falar pessoalmente por 
cinco (5) minutos adicionais. Quando cada pessoa indicada tiver tido a oportunidade de 
fazer seu discurso, o presidente declarará as indicações encerradas. Nenhuma outra 
indicação será aceita após o encerramento das indicações. 
 
Regra 6. Votação. 
 (a) A votação ocorrerá logo após o encerramento das indicações. 
 (b) A votação será por cédula, a menos que a maioria dos membros presentes à 

reunião escolha outro método de votação. 
 (c) O membro indicará seu voto escrevendo o nome da sua escolha na cédula. 

Toda cédula contendo votos para mais de um candidato será declarada inválida. 
 (d) Uma maioria simples de votos será necessária para recomendar um membro 

para ser indicado como governador de distrito. No caso de um candidato deixar 
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de receber o número requerido de votos para ser escolhido, outra votação será 
realizada conforme especificado nesta Regra 6 até que um candidato obtenha a 
maioria simples de votos. 

 
Regra 7. No encerramento da reunião, mas de nenhuma forma após sete dias depois 
da conclusão da reunião, o presidente enviará um relatório escrito dos resultados da 
votação para a sede internacional juntamente com comprovante dos convites enviados 
e lista de comparecimento à reunião. 
 
Regra 8. A Diretoria Internacional, de acordo com o Artigo IX, Seção 6(a) e (d) dos 
regulamentos do Estatuto e Regulamentos Internacionais considerará, mas não se 
limitará, qualquer recomendação resolvida na reunião especial. A Diretoria 
Internacional reserva-se o direito de indicar a pessoa recomendada ou qualquer 
associado de clube como governador de distrito para o restante da gestão. 
 
Resumo das Regras Referentes a Reunião Especial par a Inidicar um Leão como 
Governador de Distrito 
 
1. A sede internacional recomendou que o distrito marque uma reunião especial para 

indicar um associado para que seja nomeado como governador de distrito. 
2. O ex-governador de distrito imediato prepara convites para a reunião especial. Os 

convites devem ser enviados ao governador de distrito, ex-governador de distrito 
imediato, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, os presidentes de 
região, presidentes de divisão e secretário e tesoureiro ou secretário-tesoureiro e a 
todos os ex-presidentes internacionais, ex-diretores internacionais e ex-
governadores de distrito que são membros em pleno gozo de seus direitos de um 
Lions clube organizado no distrito. Os convites devem incluir a data, horário e local 
da reunião. 

3. O presidente mantém uma lista de frequência à reunião. 
4. As indicações são feitas verbalmente. Cada pessoa indicada pode falar por cinco (5) 

minutos e a pessoa que o apóia pode falar por mais três (3) minutos. 
5. A votação começa logo após o encerramento das indicações. A votação é por 

cédula a não ser que a maioria das pessoas presentes escolha um outro método. 
6. Uma simples maioria de votos das pessoas presentes e votantes é necessária para 

ser recomendado. Se nenhum candidato conseguir uma maioria simples de votos, a 
votação continua conforme descrito nas regras de procedimento. 

7. O presidente anuncia os resultados ao término da reunião. 
 
Regras de Procedimento da Reunião Especial para Ind icar um Leão para o cargo 
de Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito 
 
Regra 1 . Caso exista uma vaga para o cargo de primeiro ou segundo vice-governador 
de distrito, o governador de distrito convocará uma reunião com os atuais membros do 
gabinete conforme estabelecido no Estatuto e Regulamentos Internacionais e com os 
ex-dirigentes internacionais em pleno gozo de seus direitos, pertencentes a Lions 
clubes constituídos e em dia com suas obrigações no distrito. Será dever dos 
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participantes desta reunião nomear um associado qualificado para atuar como primeiro 
ou segundo vice-governador de distrito até o final da gestão. 
 
Regra 2 . Para o preenchimento desta vaga, será dever do governador de distrito, ou na 
sua ausência, do ex-governador de distrito mais recente que estiver disponível, enviar 
convites por escrito para participação da mencionada reunião, sendo também de sua 
responsabilidade presidi-la. O governador de distrito, como presidente da reunião, terá 
autoridade para escolher o local, data e horário da reunião. Contudo, ele envidará 
esforços para escolher um local central para a reunião e programará a reunião em 
horário e data convenientes. 
 
Regra 3 . O governador de distrito deverá manter uma lista de presença por escrito. 
 
Regra 4 . Os Leões com direito a participar da reunião poderão apresentar um 
candidato em viva-voz. 
 
Regra 5 . Os indicados poderão fazer um discurso de apoio, somente em seu nome, de 
no máximo três minutos de duração, podendo ainda falar pessoalmente por cinco 
minutos adicionais. Quando todos os indicados tiverem tido a oportunidade de 
discursar, o presidente declarará as indicações como encerradas. Nenhuma outra 
indicação será aceita após o encerramento das indicações. 
Regra 6 . Votação. (a) A votação ocorrerá logo após o encerramento das indicações. 
(b) A votação será por cédula escrita, a menos que a maioria dos membros presentes à 
reunião escolha outro método. (c) Os membros indicarão seu voto escrevendo o nome 
da sua escolha na cédula. As cédulas que contenham votos para mais de um candidato 
serão declaradas inválidas. (d) Será necessário haver maioria simples de votos para 
recomendar-se um associado a governador de distrito. No caso do candidato deixar de 
receber o número requerido de votos para ser escolhido, outra votação será realizada 
conforme especificado na Regra 6 até que um candidato obtenha a maioria simples de 
votos. 
 
Regra 7 . Logo após o encerramento da reunião, mas nunca sete dias após o 
encerramento, o presidente deverá encaminhará um relatório escrito dos resultados da 
votação à sede internacional, juntamente com o comprovante dos convites enviados e 
lista de comparecimento à reunião. 
 
Supremacia dos Estatuto e Regulamentos Padrão 
Se as disposições do estatuto e regulamentos do respectivo distrito (único, múltiplo ou 
subdistrito) conflitam com a Constituição e Regulamentos Internacional, prevalec e 
o que está estipulado pela Internacional.  Artigo XIII, Seção d, dos Regulamentos 
Internacionais estabelece em parte que: 
 
“(d) Todo distrito adotará seu próprio estatuto e regulamentos, que deverão estar em 
conformidade com este estatuto e regulamentos, conforme emendados periodicamente, 
e de acordo com as normas da diretoria internacional. O estatuto e regulamentos de 
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distrito estarão sujeitos a interpretações de acordo com as leis vigentes, de tempos em 
tempos, no estado no qual a Associação Internacional de Lions Clubes for registrada 
como personalidade jurídica.” 
 
Além disto, se as disposições do estatuto e regulamentos do respectivo distrito (único, 
múltiplo ou subdistrito) não tratar do assunto, a Constituição e Regulamentos Padrão 
deve tratá-lo.  Capítulo VII, Parágrafo A.4. do Manual de Normas da Diretoria, 
estabelece em parte que:  
 
4. Supremacia dos Estatuto e Regulamentos Padrão 
FICA RESOLVIDO, que a diretoria deverá declarar e declara como norma que qualquer 
assunto operacional pertinente ao distrito (único, sub ou múltiplo) que não seja tratado 
pelo Estatuto e Regulamentos do respectivo distrito (único, sub ou múltiplo), mas que 
seja tratado pelo Estatuto e Regulamentos Padrão de distrito (único, sub ou múltiplo) 
que então as cláusulas deste último prevaleçam . 

FICA RESOLVIDO, que a diretoria deverá declarar e declara como norma que qualquer 
assunto operacional condizente com o Estatuto e Regulamentos Internacionais, que 
não seja tratado no Estatuto e regulamentos do respectivo clube, mas que seja tratado 
pelo Estatuto e Regulamentos Padrão de Lions Clube que então as cláusulas deste 
último prevaleçam. 
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Capítulo XII 
 

Fundação de Lions Clubs International (LCIF) 
300 w. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630 468-6901  
Fax: 630 571-5735 
lcif@lionsclubs.org   
www.lcif.org  
 
Missão de LCIF 
Apoiar os esforços de Lions clubes ao redor do mundo para servir as comunidades locais 
e a comunidade mundial à medida que desenvolvem projetos essenciais de serviço 
humanitário. 
 
Informações Gerais  
LCIF é uma organização onde os sócios Leões ajudam o próximo, ela é a organização 
beneciciente oficial de Lions Clubs International. Através de LCIF, os Leões podem 
diminuir a dor e o sofrimento e levar cura e esperança a pessoas do mundo todo. LCIF 
aceita doações de Leões e não-Leões e utiliza os fundos proporcionando subsídios para 
os distritos dos Leões para ajudar a atender às necessidades cruciais da humanidade 
pelo mundo. 
 
O que exatamente LCIF faz pelos Leões? 

 
• LCIF ajuda Lions Clubs International a atender de forma eficaz aos problemas 
humanitários mundiais. 
• LCIF permite que os Leões ajudem outros nos casos de desastres e catástrofes 

provocados pela natureza.  
• LCIF financia projetos que são grandes demais para que distritos ou clubes 

possam desenvolver por conta própria. 
• LCIF atende as necessidades locais dos Leões e desenvolve programas de 

subsídios que servem as necessidades da comunidade. 
• LCIF trabalha em parceria com organizações no financiamento e expanção de 

projetos. 
 
Ao formarem uma parceria com LCIF, os distritos desenvolvem projetos humanitários 
vitais. Estes projetos vão desde a prevenção da oncocercose e oferta de serviços de 
apoio aos idosos até a construção de escolas e atendimento das necessidades de 
sobrevivência de vítimas de desastres naturais no mundo todo.  
 
LCIF é uma fundação altamente eficaz. LCIF não recebe quotas de clubes e a maior parte 
de seus recursos é proveniente dos Leões. Os subsídios de LCIF são equiparados com 
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fundos locais e isto significa que o valor de uma contribuição é substancialmente maior 
que o seu valor nominal. 
 
Governança de LCIF  
LCIF é governada por um Conselho de Curadores, composto por 21 membros, 
incluindo os Dirigentes Executivos de LCI, representantes de cada área jurisdicional e 
da África, representantes de cada um dos três maiores países de acordo com a média 
de doações por associado - representantes de cada um dos dois maiores países em 
número de associados, dois assessores presidenciais nomeados, e por dois últimos 
Presidentes do Conselho de Curadores de LCIF.  A seleção dos membros toma como 
base a experiência com LCIF, e dedicação demonstrada á sua missão caritativa.   
 
 
Os curadores se reúnem três vezes por ano, em agosto, janeiro e maio. Os comitês 
sob a governança do Conselho de Curadores de LCIF assistem no desenvolvimento, 
supervisão e divulgação da Fundação e seus programas. São eles: 
 
O Comitê Executivo  tem poderes para tomar certas decisões em nome da diretoria, 
supervisionando a governança, planeamento estratégico, os comitês consultivos de 
LCIF (SightFirst e Lions Quest) e as operações de LCIF. 
 
O Comitê de Captação  supervisiona as estratégias de angariação de fundos, metas e 
resultados, além de supervisionar a estrutura de coordenadores de LCIF. 
 
O Comitê de Finanças  supervisiona o orçamento e os investimentos da LCIF e revisa 
todas as finanças para garantir que a Fundação mantenha as operações atuais e  
tenha recursos suficientes no futuro. 
 
O Comitê de Marketing  desenvolve estratégias para maior divulgação de LCIF, e 
também supervisiona ferramentas de comunicação, estratégia de relações públicas e 
oportunidades de relações públicas. 
 
O Comitê de Programas  analisa as solicitações de subsídios e oportunidades para 
novos programas, projetos e iniciativas. 
 
Comitês Consultivos dos Programas Lions Quest e Sig htFirst  foram constituídos 
para supervisionar o desenvolvimento e a coordenação do programa, conduzir ações 
nacionais e internacionais e guiar continuamente os programas para melhorá-los e 
atender a necessidades variáveis. Os comitês são compostos de líderes Leões, bem 
como de especialistas na área. Eles analisam propostas de projetos e sugerem 
financiamentos por subsídios, que passarão por revisão final do Conselho Diretor. 
                                 
Coordenadores de LCIF  
Os coordenadores de LCIF de distrito múltiplo (CDMs) e os coordenadores da LCIF de 
distrito (CDs) servem como embaixadores da Fundação de Lions Clubs International.  
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Os CDMs e CD de LCIF são nomeados para este cargo porque demonstraram suas 
habilidades de liderança e compromisso aos ideais de serviços filantrópicos e 
humanitários de LCIF. Todos os coordenadores são treinados e recebem suporte dos 
funcionários de LCIF. 
 
Os Coordenadores de distrito múltiplo são nomeados pelo Conselho de Curadores de 
LCIF, em consulta com os líderes de área (Diretores Internacionais, Ex-Presidentes, 
Ex-Diretores Internacionais, etc.) os coordenadores da LCIF de distrito múltiplo quando 
razoável.  Os CDMs devem ser nomeados pelo presidente internacional e o presidente 
do Conselho Diretor de LCIF.  Durante o processo de indicação, leva-se em 
consideração a experiência prévia em liderança dentro do distrito e distrito múltiplo e 
clube.   
 
As importantes responsabilidades dos CDMs incluem:   

• Liderar a equipe de coordenadores da LCIF de distrito  
• Instruir os Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para a 

Associação de Lions Clubs International 
• Auxiliar em todos os aspectos de angariação de recursos de LCIF dentro do 

distrito múltiplo 
 

Os coordenadores de distrito de LCIF são nomeados pelos CDMs de LCIF, em 
consulta com o governador de distrito, e servem um mandato de três anos (a duração 
do mandato pode variar em algumas regiões). Os CDs devem ser nomeados pelo 
presidente do Conselho Diretor de LCIF.  As atividades do CD procuram fortalecer a 
fundação e fazer progredir o trabalho humanitário dos Leões de todo o mundo.  Como 
coordenador voluntário de LCIF, o CD de LCIF tem as seguintes importantes 
responsabilidades: 
 

• Supervisionar a implementação das estratégias de desenvolvimento de LCIF no 
distrito  

• Instruir os Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para a 
Associação de Lions Clubs International 

• Incentivar o apoio à LCIF através de todos os aspectos de angariação de 
recursos dentro do distrito 

 
Os Leões que assumem este cargo devem ter um interesse claro em LCIF, assim como 
experiência prévia em liderança em nível de distrito e clube. O CD de LCIF reporta-se 
diretamente ao CDM de LCIF e deve se esforçar para trabalhar em conjunto com a 
liderança distrital, incluindo o governador do distrito. Este cargo foi criado em 2008 e 
suas responsabilidades poderão variar e/ou expandir conforme a implementação de 
novas estratégias de LCIF. 
 
Coordenadores de LCIF de Clube tem como foco o aumento da conscientização de 
LCIF em nível de clube. Os Coordenadores de LCIF de clube educam os associados 
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sobre iniciativas da fundação significativas e oportunidades de subsídios, 
compartilham depoimentos de pessoas beneficiadas por um serviço e abordam 
perguntas sobre a fundação. Os Coordenadores de LCIF de clube também são 
incentivados à conduzirem uma apresentação ao clube, para garantir que todos os 
associados recebam uma oportunidade de melhorar o seu conhecimento sobre a 
fundação. 
 
Este cargo é uma parte da estrutura de Coordenadores de LCIF e trabalha junto com o 
Coordenador de LCIF de Distrito. Os recursos para clubes estarão disponíveis nos 
idiomas através do website de LCIF e através de outros meios mediante solicitação. 
 

Papel do Governador de Distrito junto à LCIF  

A Fundação é um grande orgulho e fonte de realizações humanitárias para todos os 
Leões. Os governadores de distrito, os coordenadores distritais de LCIF e os 
coordenadores de distrito múltiplo de LCIF devem contribuir aos esforços humanitários 
mundiais de LCIF: 
 

1. Divulgar as metas e realizações de LCIF. 
2. Convidar o coordenador distrital de LCIF a fazer apresentações regulares de 

relatórios de progresso durante as reuniões de gabinete sobre a angariação de 
recursos para LCIF no distrito. 

3. Promover doações a LCIF, principalmente Companheiros de Melvin Jones e 
membros contribuintes. 

4. Incentivar cada clube a dedicar uma reunião por ano a LCIF, por exemplo, 
agendando uma apresentação do coordenador de distrito de LCIF. 

5. Familiarizar-se com os programas e critérios de solicitação de subsídios 
6. Utilizar os folhetos promocionais de LCIF e outras ferramentas. 

 
Programas/Principais Iniciativas/Realizações de LCIF  
Desde a sua fundação em 1968, LCIF concedeu mais de US$924 milhões para a 
melhoria de vida de cidadãos do mundo inteiro. LCIF possibilita que os Leões 
ofereçam visão aos cegos, socorra vítimas de catástrofes naturais e apoie os 
deficientes, jovens e idosos. 
 
LCIF cresceu a ponto de se tornar uma agência humanitária internacionalmente 
reconhecida, afiliada a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de 
Saúde.   
 
Visite o website da LCIF para conferir as realizações mais frequentes www.lcif.org .  
 

SightFirst 
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A missão do programa é construir sistemas de cuidados oftalmológicos para combater 
as principais causas da cegueira e tratar pessoas cegas e deficientes visuais. O 
programa apoia projetos sustentáveis de alta qualidade que ofereçam serviços de 
cuidados com a visão, treinamento de funcionários, desenvolvimento de infraestrutura 
e/ou ofereçam reabilitação e instrução para comunidades carentes.  
 
As realizações da SightFirst são realmente impressionantes. Desde o lançamento do 
programa em 1990, o SightFirst: 

• Outorgou 1.192 subsídios do SightFirst em 102 países, totalizando US$ 310 
milhões. 

• Restaurou a visão de 7,8 milhões de pessoas através de cirurgias de catarata 
• Proporcionou 159 milhões de tratamentos da Oncocercose 
• Examinou os olhos de mais de 20 milhões de crianças através de nossa 

parceria Visão para Crianças com a Johnson & Johnson 
• Aprimorou os serviços de atendimento oftalmológico para centenas de milhões 

 de pessoas 
• Construiu, ampliou e equipou 660 hospitais, clínicas e enfermarias 

oftalmológicas 
• Treinou milhares oftalmologistas, enfermeiras e outros profissionais da área 

oftalmológica 
 
Principais Iniciativas do SightFirst. 
Visão para todos:  O SightFirst está agora investindo significativamente contra novas 
ameaças à visão que não eram proeminentes ou passíveis de tratamento quando o 
programa foi criado em 1990.  Hoje, os Leões de todo o mundo podem se inscrever 
para o apoio a projetos que visam combater novas e emergentes ameaças, como a 
cegueira infantil, retinopatia diabética, visão subnormal e erro de refração não 
corrigido, bem como melhorar o acesso à educação e reabilitação para aqueles que 
são cegos ou deficientes visuais. 
 
Cegueira Infantil:  A LCIF está fazendo parceria com a Organização Mundial de Saúde 
(WHO) para estabelecer centros oftalmológicos pediátricos do Lions e programas de 
treinamento em cinco continentes, beneficiando milhões de crianças.  
 
Oncocercose:  O SightFirst financiou tratamentos por medicamento da oncocercose na 
África e na América Latina. Na América Latina, a doença poderia ser erradicada até o final 
desta década.  
 
Tracoma:  A LCIF está enfrentando o tracoma, a maior causa de cegueira evitável em 
todo o mundo, por meio de projetos que ofereçam medicamentos, cirurgia e treinamento 
de trabalhadores da área de saúde. Até o momento, a SightFirst financiou milhares de 
cirurgias de triquíase e 94 milhões de tratamentos com Zithromax®. 
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Projeto Ação SightFirst na China:  O projeto Ação SightFirst na China (SFCA) foi 
oficialmente lançado em 1999 em resposta à imensa necessidade de cuidados 
oftalmológicos na China. Durante as duas fases iniciais, SFCA ofereceu 5 milhões de 
cirurgias de catarata e fortaleceu a infraestrutura da saúde oftalmológica. A Fase III 
tem o foco nos projetos para a visão subnormal, erradicação do tracoma e o 
desenvolvimento de sistemas de cuidados oftalmológicos completos. Trabalhando com 
a WHO, o governo chinês e os Leões desenvolveram um plano complexo de longo 
prazo para a erradicação do tracoma que leva à cegueira até 2017. 
 
Lions Quest  
O Lions-Quest é um programa de habilidades para a vida para crianças de 5 a 19 
anos. No sistema de educação norte-americana, este abrange as crianças do jardim de 
infância ao último ano do ensino médio; em outros países, este inclui a totalidade da 
educação de uma criança na escola primária e secundária, antes de ir à universidade. 
Originalmente, Lions firmou parceria com a Quest International para fomentar o ensino 
aos jovens em 1984. A LCIF adquiriu os direitos do Lions Quest em 2002 para 
aumentar o alcance do programa e oferecer maior suporte e visibilidade aos Leões 
que trabalham nele com escolas e comunidades locais. Mais de 13 milhões de jovens 
já participaram de um treinamento do Lions Quest na sala de aula. O programa tem 
recebido elogios de educadores e de agências governamentais. O Lions-Quest já foi 
implementado em mais de 90 países e os materiais do programa já foram traduzidos 
para cerca de 40 idiomas. 
 
Os programas Lions-Quest satisfazem as 10 diretrizes de programas de prevenção 
eficientes elaboradas pelo Departamento de Educação dos EUA e também estão 
alinhados aos padrões usados em muitos outros países em todo o mundo. O programa 
tem sido avaliado em diversos países nos últimos 20 anos pelo desenvolvedor do 
programa, por distritos escolares, universidades e centros de pesquisa independentes. 
Entre os resultados dos estudos, destacam-se: melhores notas, mudança no 
conhecimento, nas atitudes e nos conceitos relacionados ao abuso de drogas e à 
violência, menores índices de problemas disciplinares, menos risco de expulsão da 
escola e diminuição do uso de álcool, cigarro e outras drogas. 
O Lions-Quest oferece três programas diferentes de acordo com a idade: 
 

1. Habilidades para o Crescimento do Lions-Quest:  este currículo é para 
alunos de 5 a 9 anos de idade. Este programa ensina jovens alunos a tomarem 
decisões positivas e manterem a autoestima. 

 
2. Habilidades para Adolescentes do Lions-Quest:  este currículo é para alunos 

de 10 a 14 anos de idade. O programa promove atitudes sociais positivas, 
respeito e responsabilidade, servindo como um potente instrumento de 
prevenção; direcionando os jovens para escolhas mais saudáveis e para um 
estilo de vida distante da violência e das drogas. 
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3. Habilidades para Ação do Lions-Quest:  este currículo é para alunos de 15 a 
19 anos de idade. O programa combina as habilidades para o crescimento 
pessoal, social e de raciocínio com o aprendizado sobre prestação de serviço 
para ajudar os jovens a aumentar a autoconfiança, manter os laços com a 
escola, engajar-se em questões da vida real e aprender habilidades de trabalho 
do século XXI. 
 

Revisão de Materiais   
Lions Quest atualizou e mordernizou todos os materiais, com o objetivo de tornar o 
programa mais relevantes para a juventude de hoje. Isso inclui a criação material 
projetável que pode ser usado em mais sistemas de ensino avançados e interativos, 
como lousas. A primeira fase da revisão foi feita em Inglês, estando agora disponível.  
LCIF está trabalhando no sentido de atualizarbo material em vários países em âmbito 
mundial, para que possam atualizar os seus próprios materiais em línguas locais, e os 
fundos do subsídio de LCIF serão disponibilizados para este trabalho.  
 
Os GDs entrantes podem tomar estes passos para implementar o Lions-Quest nas 
suas comunidades este ano: 

1. Contate LCIF 
a. O Departamento do Lions-Quest de LCIF oferece inúmeros recursos para 

informar os Leões sobre o programa e preparar os distritos ou clubes 
para introduzirem o Lions Quest nas escolas locais. 

b. Muitos dos países que implementam Lions Quest criaram uma fundação, 
escritório ou outra comissão permanente para supervisionar o programa. 
Os Leões destes países podem contatar estas organizações, e LCIF 
pode fazer essas conexões. 

c. Visite o website de Lions Quest, www.lions-quest.org, para informação 
detalhada ou envie um email para info@lions-quest.org  

2. Entre em contato com as escolas locais 
a. Faça uma apresentação sobre o Lions Quest nas escolas 
b. Aproxime-se dos grupos de pais  
c. Convide professores e outros a participar de reuniões do clube sobre o 

Lions Quest  
3. Identifique apoio 

a. Examine o quadro de associados do distrito.  Quem tem um bom contato 
com o sistema escolar? Quem entende de instrução acadêmica? 

b. Crie um comitê de orientação sustentável e indique um assessor de alta 
qualidade para o Lions Quest 

4. Implemente o Lions Quest 
a. Planeje um workshop de treinamento para professores para certificar 

professores como instrutores do Lions Quest 
b. Obtenha materiais de instrução para professores e materiais de apoio 

para alunos e pais 
5. Conceda apoio contínuo para escolas e professores 
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LCIF identificou diversas melhores práticas para clubes, distritos e distritos múltiplos 
que ajudarão a expandir o Lions Quest em todo o mundo: 
 
É fundamental fazer contatos:   Várias das nossas melhores implementações do 
Lions Quest iniciaram pequenas e depois cresceram com o tempo.  Pessoas 
importantes na tomada de decisões conheciam Lions Quest por vários anos.  E como 
se fez o contato inicial?  Através de Leões .  Como Governador de Distrito, você sabe 
melhor onde há as melhores oportunidades para o sucesso do Lions Quest.  No seu 
estado, região ou país, onde os Leões são diretores de escolas?  Onde trabalham 
como administradores ou líderes no ensino?  Quem do seu Distrito tem contato com o 
governo?  Para expandirmos o Lions Quest, precisamos fazer bons contatos com os 
líderes no setor do ensino, e esperamos que você possa nos ajudar com isto. 
 
Deve-se apresentar o Lions Quest como uma forma de se atender aos 
requisitos:   Uma das razões mais frequentes das pessoas rejeitarem o Lions Quest é 
por existirem requisitos curriculares nacionais ou estaduais demais.  Uma das razões 
de muitas escolas e regiões quererem travar parceria conosco é porque nós 
conseguimos atender  a requisitos governamentais. LCIF pode ajudar a desenvolver 
um guia de correlação que identifique elementos específicos dos requisitos e liga-los 
as unidades e lições específicas do Lions Quest.  Você então poderia usar esta 
correlação para promover o Lions Quest por todo o distrito.  
 
Expansão na totalidade dos distritos: A expansão do Lions Quest na totalidade dos 
distritos pode parecer uma perspectiva intimidante, e até impossível de ser feita. 
Contudo, contando com o devido apoio, o Lions Quest pode ser expandido com muito 
sucesso. Com o aumento das atividades e expansão futura, LCIF recomenda a criação 
de um "Equipe Distrital de Apoio ao Lions Quest". Este modelo serve como uma 
estrutura flexível que pode ser usada para apoiar os esforços de uma expansão 
sustentável, envolvendo todos os níveis do quadro associativo em seu distrito. A 
equipe distrital de apoio é composta pelo Governador de Distrito, Assessor do Lions 
Quest de Distrito, um Vice-Governador de Distrito e um representante dos Lions clubes 
individuais. Este modelo tem tido grande sucesso em muitos países, e oferece 
visibilidade e continuidade ao programa Lions Quest. Como governador de distrito, 
você estará trabalhando com o Assessor do Lions Quest de Distrito para analisar o 
situação atual do programa no distrito, desenvolvendo metas e um plano de ação para 
o ano. Por ser um participante ativo deste modelo, você poderá fornecer o apoio 
necessário ao seu assessor, assim assegurando o sucesso do Lions Quest em seu 
distrito. 

 
 

Outras Iniciativas de LCIF 
 

Iniciativa do Lions contra o Sarampo: Uma vacina sa lva uma vida 
Embora simples e barato de prevenir, as infecções por sarampo ainda matam centenas 
de milhares de crianças a cada ano. Através do Uma vacina salva uma vida, os Leões 
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estão salvando a vida de crianças em todo o mundo, garantindo o acesso a uma 
simples vacina contra o sarampo e rubéola.  

 
Desde 2010, LCIF e os Leões têm trabalhado com diversas organizações líderes na 
vacinação global, tais como a Iniciativa contra o Sarampo e Rubéola (M & RI), a Gavi 
Alliance (anteriormente conhecida como Aliança Global para Vacinas e Imunizações), 
e a Fundação Bill e Melinda Gates. Estas parcerias incluem: 1) mobilização de apoio 
financeiro para a vacinação nos países prioritários, 2) exercício de advocacia, a nível 
local, regional e nacional, e 3) envolvimento direto no marketing social para apoiar as 
campanhas de vacinação. Ao longo dos próximos anos, os Leões vão continuar o 
trabalho em cada uma dessas três áreas. 
 
Em junho de 2013, o Conselho Diretor de LCIF aprovou a contribuição de um total de 
US$ 30 milhões até o ano calendário de 2017 para o fundo equiparado da Gavi. Estes 
fundos receberão uma equivalência de 1:1 do Departamento de Desenvolvimento 
Internacional do Reino Unido e da Fundação Bill e Melinda Gates. Os fundos 
equivalentes da Gavi, quando combinados com os fundos contribuídos pelos Leões em 
apoio à Iniciativa de combate ao sarampo e à rubéola, permitirão que LCIF mobilize 
mais de US$ 80 milhões para os esforços de erradicação do sarampo em 
comemoração ao aniversário de 100 anos da Associação e o aniversário de 50 anos 
da Fundação. Este esforço de captação de recursos tornou-se um dos vários 
programas de destaque do ano do centenário.  
 

No ano Leonístico de 2015-2016, estamos solicitando aos coordenadores de captação 
de LCIF que definam uma meta de angariação de fundos para o Uma vacina, Uma 
vida. Pediu-se aos governadores de distrito que apoiassem tais esforços ao longo do 
ano Leonístico. Além disso, visite www.lcif.org/blog para saber das últimas notícias e 
muito mais sobre como os Leões do seu distrito podem ajudar a salvar vidas através 
deste importante compromisso. 

 
Projeto de Aparelhos Auditivos de Custo Reduzido (AH AP) 
O Projeto de Aparelhos Auditivos de Custo Reduzido (AHAP) oferece aparelhos 
auditivos de baixo custo e alta qualidade para as pessoas menos favorecidas de baixa 
renda como projeto piloto atualmente somente nos EUA. Os aparelhos custam US$ 
200 cada, e LCIF oferece três modelos Rexton, de colocação atrás da orelha. LCIF 
viabiliza os aparelhos auditivos através de programas Leonísticos existentes, 
fundações e clubes. As pessoas que necessitam de aparelho auditivo devem trabalhar 
através do Lions clube local, que pode patrocinar parte ou integralmente os aparelhos 
auditivos. Os Lions clubes ou distritos interessados em oferecer aparelhos auditivos à 
comunidade podem contatar a Fundação para obter orientação de como proceder.  
 

Programas de Subsídios de LCIF 
LCIF já outorgou 12.677 subsídios, totalizando mais de US$ 949 milhões desde que a 
Fundação foi fundada em 1968.  
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Há diferentes tipos de subsídios. 
 
Os subsídios SightFirst  constroem sistemas completes para cuidados dos olhos para 
combater as principais causas da cegueira e oferecer tratamento às pessoas cegas e 
deficientes visuais. O programa apoia projetos sustentáveis e de alta qualidade que 
proveem serviços de cuidados dos olhos, treinamento de pessoal, desenvolvimento de 
infraestrutura e/ou proporciona reabilitação e instrução a comunidades não atendidas. Os 
distritos e distritos múltiplos trabalham com um consultor técnico SightFirst para preparar 
a solicitação de subsídios. 
 
Os subsídios-padrão  são a categoria mais popular de financiamento. Os subsídios 
padrão oferecem financiamento equivalente entre US$ 10.000 e US$ 100.00 para projetos 
de grande escala e que se destinam a importantes necessidades humanitárias, onde haja 
necessidade de equipamento ou construção. 
 
Os subsídios de Assistência Internacional (IAG) financiam projetos em parceria entre 
Lions clubes de pelo menos dois países. Subsídios proporcionam de US$5.000 a 
US$30.000 numa base de fundos equiparados para financiar projetos de pequena escala 
em países em desenvolvimento. Exemplos destes projetos são missões médicas, cuidados 
básicos de saúde, auto suficiência alimentar, ajuda a organizações que dão assistência a 
deficientes e iniciativas de água potável. Os projetos de construções não se qualificam. 
 
O Subsídio Quatro Pontos Básicos  financia projetos inovadores para atender 
necessidades urgentes em áreas principais de programas do Leonismo: conservação da 
visão, assistência aos deficientes físicos, promoção da saúde e serviço aos jovens. 
Subsídios no valor de até US$200.000 estão disponíveis para projetos numa proporção de 
3 a 1 de equiparação de fundos. Os subsídios do Lions Quest estão disponíveis para 
totais de até US$ 1000.000. 
 
Os subsídios de Emergência são concedidos no valor de até US$10.000 logo após a 
ocorrência de um desastre natural para financiar ajuda imediata às vítimas. 
 
Os subsídios para Ajuda a Vítimas de Catástrofes  (MCAT) são concedidos para ajudar 
a financiar projetos de reconstrução a longo prazo logo após a ocorrência de uma grande 
calamidade. Estes subsídios são concedidos pelo Presidente Internacional e Presidente 
do Conselho da LCIF. Os Leões não podem solicitar estes subsídios. 
 
Os subsídios de Preparação em caso de Catástrofes oferecem assistência em casos 
de desastres naturais, preparação, atendimento e recuperação. Os Governadores de 
Distrito do Lions podem apresentar propostas para estes subsídios.  
 
Os fundos designados representam fundos doados a LCIF e que se destinam a 
atividades e projetos específicos. 
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Dúvidas frequentes sobre subsídios 
 
1. Como os distritos e distritos múltiplos de Lions  solicitam subsídios? 
Eles contatam a LCIF pelo telefone (630) 468-6901 ou email  lcif@lionsclubs.org . 
Além disso, os formulários e informações suplementares encontram-se no website de 
LCIF,  www.lcif.org . 
 
2. Quando deve ser apresentado um pedido de subsídi o? 
Os pedidos devem ser apresentados devidamente preenchido com antecedência 
mínima de 60 dias de uma reunião do Conselho Diretor da LCIF. Para os pedidos de 
subsídios de SightFirst, os formulários devem ser submetidos aos Comitê Consultor de 
SightFirst com antecedência mínima de 90 dias da reunião do comitê. Os pedidos de 
subsídio de Lions Quest devem ser apresentados com antecedência mínima de 60 
dias da reunião do Comitê Consultor de Lions Quest. Para informações sobre as datas 
das reuniões destes comitês, contate a LCIF ou visite o website.  O Conselho Diretor 
se reúne três vezes, e os comitês reunem-se duas vezes por ano. 
 
3. Que características a LCIF busca em um pedido de  subsídio? 
O projeto deve contemplar uma necessidade humanitária importante, atender a uma 
população relativamente grande, ser econômico e estar além da capacidade local de 
angariar fundos. O orçamento deve demonstrar amplo financiamento de organizações 
locais do Lions, possuir forte identidade e envolvimento com o Lions, ser endossado 
pelo gabinete do distrito e ou o conselho do distrito múltiplo.  
 
4. Há dinheiro de subsídio disponível para um clube  individual? 
A maioria dos subsídios requer a participação de um distrito ou distrito múltiplo.  
Porém, o Subsídio de Assistência Internacional (IAG) permite que um Lions clube ou 
distrito patrocinador se associe a um clube ou distrito anfitrião no país onde o projeto 
será desenvolvido. Embora os subsídios para clubes individuais sejam limitados, um 
clube pode participar de diversos projetos de serviços. 
 
5. A LCIF concede subsídios diretamente a um indiví duo?  
Não, não há nenhum um programa que conceda subsídios a uma pessoa. Os 
subsídios da LCIF são concedidos a distritos, distritos múltiplos e clubes. 
 
6. Como os subsídios Quatro Pontos Básicos diferem dos subsídios padrão?  
Os subsídios padrão apóiam projetos humanitários de larga escala, iniciativas 
humanitárias lideradas pelos Leões cuja necessidade primária seja financiamento para 
compra de equipamentos ou construções.   
 
Os subsídios padrão concedem até US$ 100.000 e requerem financiamento 
equiparado de outras fontes.  Os subsídios Quatro Pontos são limitados a prioridades 
específicas em quatro áreas de serviço: visão, deficiências, saúde e juventude.  As 
prioridades dos projetos Quatro Pontos são predeterminadas, e os projetos objeto das 



XII–12 

solicitações deste subsídio devem ser relacionados a estas prioridades.   
 
Para obter a lista atual de prioridades dos subsídios Quatro Pontos Básicos, acesse o 
website de LCIF www.lcif.org . A maioria dos subsídios Quatro Pontos Básicos requer 
fundos decorrentes de doações de Leões na base de 3:1. Este subsídio concede US$ 
200.000 no máximo para a maioria das iniciativas do Quatro Pontos Básicos.  
 
7. Qual é a diferença entre um projeto SightFirst e  outros projetos relacionados à 
visão? 
Os projetos de SightFirst devem ser focalizados nas principais causas da cegueira 
evitável ou reversível e tratá-las de forma ampla. Esses projetos são também 
sustentáveis e alcançam populações carentes ou que têm pouco ou nenhum acesso a 
serviços de atendimento oftalmológico. 
 
Os projetos de visão que não tenham estas características, mas que em vez disto, por 
exemplo, enfoquem em missões médicas ou necessidades individuais de equipamento 
para estabelecimentos locais de cuidados dos olhos poderão qualificar-se para os 
programas de subsídio Padrão ou Assistência Internacional.  
 
8. Como são financiados os programas de subsídio da  LCIF? 
A maior parte dos recursos dos subsídios é possível graças a doações dos Lions 
clubes e associados de todas as partes do mundo.  A LCIF não recebe nenhuma parte 
das quotas dos sócios do Lions. Doações de fundações, empresas, agências 
governamentais, indivíduos e juros de aplicações financeiras contribuem também para 
os recursos disponíveis.  
 
Comunicações de LCIF 
LCIF oferece diversos recursos de qualidade para ajudar o governador e outros Leões a 
promover e a melhor compreender as funções da Fundação. 

• O website de LCIF (www.lcif.org ) tem recursos tais como apresentações em 
PowerPoint, folhetos que podem ser baixados e informações sobre subsídios, 
pedidos de título de Companheiro de Melvin Jones, Membros Contribuintes e muito 
mais. Você também pode encomendar impressos, entrando em contato com LCIF. 
O website oferece também notícias atuais sobre os subsídios mais recentes. 

• Os governadores podem receber registros de doações do distrito e histórico 
dos subsídios mediante pedido a LCIF ou do coordenador distrital de LCIF.  Os 
diferentes tipos de subsídios e diretrizes para pedido estão explicados no 
website de LCIF. 

• Assine o boletim de LCIF, que traz uma mensagem do presidente do conselho 
diretor. Os e-mails cadastrados recebem notícias e informações atualizadas sobre 
os programas, em todos os idiomas mensalmente. Cadastre-se através do email 
lcif@lionsclubs.org para receber informações.  
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Publicações de LCIF 
Você pode fazer o download de publicações em todos os idiomas oficiais (exceto os que 
estiverem marcados) acessando o website de LCIF, na página de publicações em 
Recursos.  
 
 
Resumo das Publicações 
 
Folha Informativa sobre LCIF (LCIF-600) 
 
Pelos Números (LCIF-106) 
 
Programas de LCIF (LCIF 603) 
 
Subsídios de LCIF (LCIF 604) 
 
Relações Públicas de LCIF (LCIF 605) 
 
Número Um NGO para se Fazer Parceria (LCIF-609) 
 
Formulário de Membro Contribuinte de LCIF (LCIF-120 ) 
 
Formulário de Solicitação do Título de Companheiro de Melvin Jones (LCIF-42M).  
Informações e  formulário para solicitar um CMJ. 
 
Maneiras de Dar e Tipos de Reconhecimento (LCIF-42R ) 
 
Relatório Anual (LCIF-30) 
 
ForSight (Revista da SightFirst) (SF-206) 
 
SightFirst: Visão para todos do Lions – folheto de apresentação (SF-207) 
 
Publicações Sobre Subsídios  
 
Solicitação de Subsídio Padrão (LCIF-27) 
 
Como Apresentar um Pedido de Subsídio Padrão de LCI F (LCIF-109) 
 
Como Apresentar um Pedido de Subsídio de Assistênci a Internacional (IAG-1) 
 
Solicitação de Subsídio de Assistência Internaciona l (LCIF-110) 
 
Solicitação de subsídio de SightFirst (LCIF-40) 
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Solicitação de Subsídio de Emergência (LCIF-47) 
 
Formulário de Relatório Final de Subsídio de Emergê ncia (LCIF-25A) 
 
Solicitação de Subsídio para Preparação em caso de Catástrofes & Critérios (LCIF-148) 
 
Solicitação de Subsídio para Recuperação de Comunid ades & Critérios (LCIF-149) 
 
Lions-Quest 
 
Apresentação do Lions Quest – EUA (LQ 6) 
 
Apresentação do Lions Quest – Internacional (LQ 12)  
 
Folheto de Lions Quest 
 
 
Vídeos de LCIF 
Os vídeos de LCIF valem como recurso poderoso para mostrar aos Leões e ao público em 
geral o importante papel desempenhado pela Fundação. Os vídeos podem ser exibidos a 
leões nas reuniões de clube e convenções de distrito, bem como consedidos a estações 
de televisão para que passem na sua programação local ou compartilhados com não 
Leões para instruí-los sobre o impacto da Fundação.Muitos vídeos são traduzidos em 
todos os idiomas oficiais. Veja abaixo os DVDs e vídeos disponíveis: 

  
LCIF é a sua Fundação 
Os Leões são...LCIF 
Oferecendo Socorro a Vítimas de Catástrofes Através  da LCIF 
Programas de Reconhecimento do Doador a LCIF 
SightFirst II: Visão Futura 
Lions-Quest: Habilidades para a Vida (somente online) 
Lions-Quest: Uma história de sucesso global (parte do Kit como fazer do Lions 
Quest) 
Iniciativa de combate ao Sarampo do Lions: comemora ção do nosso ano piloto 
(somente online) 
Mensagem sobre o Desafio do Subsídio para a Iniciat iva contra o Sarampo do 
Expandindo os nossos Esforços: Lions Quest (somente online) 
Mudando vidas com o programa Abrindo os Olhos (somente online) 
Iniciativa contra a catarata infantil, um programa de parceria (somente online) 
Socorro às Vítimas da Catástrofe em Joplin, EUA  (somente online) 
Fazendo a nossa Fundação Crescer (somente online) 
Atendimento às Vítimas da Super Tempestade Sandy (somente online) 
LCIF é o amor agindo (online somente) 
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Nós apoiamos LCIF (online somente) 
Atendimento às vítimas de Moore, Oklahoma (online somente) 
Celebrando a visão para as crianças (online somente) 
Leões na Luta Contra o Sarampo (online somente) 
Vinheta sobre a Eduação para Cegos nas Filipinas (online somente) 
Lions Quest: Novo Crescimento, Sucesso Comprovado 
LCIF: Servindo aos Leões, Servindo ao Mundo (online somente) 
 

Faça sua encomenda online em www.lcif.org ou envie um email à LCIF, 
lcif@lionsclubs.org . 
 
 
Parcerias de LCIF 
 
Parcerias com empresas, ONGs e Governamentais 
LCIF é grata pela generosidade dos Lions clubes e de seus parceiros corporativos, 
governamentais e não governamentais. Eles compartilham não somente os fundos, 
mas o espírito humanitário e a dedicação à melhoria da vida dos necessitados, além 
disto, muitos oferecem o seu conhecimento e tomam a liderança na condução da 
implementação técnica e orientação dos Leões e seus parceiros. Graças a esses 
parceiros, a LCIF e Leões têm conseguido expandir programas, estabelecer novas 
iniciativas e ampliar seus serviços para atender muitas comunidades. Algumas das 
principais parcerias são: 
 
Bausch & Lomb:  parceria com LCIF para desenvolver a Iniciativa Contra a Catarata 
Infantil. Desde 2010, a Bausch + Lomb doou US$ 250.000 anualmente para apoiar 
subsídios tanto para a pesquisa como para capacitar construções para identificar, 
financiar e promover métodos inovadores para se superar a catarata pediátrica e a 
cegueira infantil que beneficiem a longo prazo crianças, suas famílias e comunidades 
locais. 
 
Bill e Melinda Gates Foundation (BMGF):  em conjunto com LCIF financia a Iniciativa 
de combate ao sarampo. A Fundação Gates é uma das principais organizações que 
combatem problemas globais de saúde, principalmente aqueles negligenciados em 
países em desenvolvimento. Esta parceria começou em 2010, em que os Leões locais 
tinham o papel de oferecer vacinas a 41 milhões de crianças em quatro países 
africanos. A Gates Foundation desafiou os Leões a mobilizarem US$ 10 milhões em 
prol da Iniciativa de combate ao sarampo.  Em retorno, eles doarão US$ 1 para cada 
US$ 2 angariado pelos Leões. Esta doação é a maior feita em um só montante na 
história de LCIF e resultará em um total de US$ 15 milhões de Leões e da BMGF para 
a Iniciativa contra o Sarampo para financiar imunização de rotina. A BMGF e LCIF 
estão oferecendo financiamento adicional para ajuda à comunidade, mobilização social 
e atividades de promoção da prevenção em mais de 25 países prioritários. Em julho de 
2013, BMGF oferecerá uma equiparação de um por um a todos os fundos de LCIF 
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angariados para a imunização contra sarampo e rubéola através da nova parceria 
expandida de LCIF com a GAVI Alliance. 
 
 
Atendimento Oftalmológico da Johnson & Johnson Comp anies (JJVC no Pacífico 
Asiático):  concedeu US$ 3,24 milhões para o financiamento dos exames do programa 
baseado na escola Visão para Crianças da LCIF e JJVCC em 20 milhões de crianças 
em comunidades asiáticas desfavorecidas selecionadas desde 2002.  Em 2014, o 
programa Visão para Crianças foi expandido para o Quênia e Turquia. O programa 
treina professores e Leões locais para promoverem a conscientização sobre a saúde 
dos olhos, educação e exames oftalmológicos em crianças em parceria com escolas e 
cuidados profissionais que ajudam nos exames e tratamento, além do fornecimento de 
óculos, atendimento para crianças que requerem acompanhamento. Os exames são 
coordenados por Leões da região, líderes escolares, por profissionais da área de 
saúde e pela equipe VisionCare da Johnson & Johnson. 
 
Merck & Co., Inc.:  doou 159 milhões de tratamentos com o remédio Mectizan® a 
Lions e LCIF para prevenir a oncocercose na América Latina e África. 
 
NoVo Foundation:  já forneceu mais de US$ 400.000 por meio de dois subsídios para 
expandir e ampliar a utilização do Lions Quest de LCIF nos distritos escolares nos 
Estados Unidos (Eagle Mountain-Saginaw, Texas e Escolas do Condado de Wood, na 
Virginia). Os dois projetos combinados estão proporcionando treinamento e apoio a 
centenas de educadores locais para que possam ensinar aos estudantes habilidades 
de vida do Lions Quest, beneficiando centenas de milhares de alunos do 12º grau. 
 
Gavi, a Aliança das Vacinas: Em 2013, LCIF, a Fundação Bill & Melinda Gates 
(BMGF) e o Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID) 
anunciaram uma parceria de cinco anos para mobilizarem $30 milhões em apoio 
financeiro à campanha de vacinação em combate ao sarampo e rubéola, em países 
selecionados. A BMGF e o DFID juntos, estão equiparando as doações dos Leões 
para a campanha de LCIF U: Uma Vida, de combate ao sarampo. Subsídios adicionais 
de LCIF estão oferecendo apoio aos trabalhos dos Leões localmente, no sentido de 
divulgar, conscientizar e angariar apoio sobre a importância das vacinações. 
 
Parcerias no trabalho 
Através do trabalho em conjunto com instituições sem fins lucrativos, a LCIF consegue 
otimizar seus recursos e realizar muito mais do que conseguiria isoladamente. 
Algumas das principais parcerias incluem: 
 
The Carter Center:  A LCIF concedeu ao Carter Center mais de US$ 47 milhões em 
subsídios do SightFirst para controlar a oncocercose (cegueira dos rios) na América 
Latina e na África. A Merck fornece farmacêuticos para estes programas de controle da 
cegueira por oncocercose. A LCIF também trabalha em conjunto com o Carter Center 
para combater o tracoma na Etiópia, Mali e Nigéria e concedeu US$ 20 milhões para 
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apoiar os Leões locais e esforços dos nossos parceiros. A Pfizer, Inc. também fornece 
farmacêuticos doados para os programas de controle do tracoma. 
 
Gavi, a Aliança das Vacinas: Em 2013, LCIF, a Fundação Bill & Melinda Gates 
(BMGF) e o Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID) 
anunciaram uma parceria de cinco anos para mobilizarem $30 milhões em apoio 
financeiro à campanha de vacinação em combate ao sarampo e rubéola, em países 
selecionados. A BMGF e o DFID juntos, estão equiparando as doações dos Leões 
para a campanha de LCIF U: Uma Vida, de combate ao sarampo. Subsídios adicionais 
de LCIF estão oferecendo apoio aos trabalhos dos Leões localmente, no sentido de 
divulgar, conscientizar e angariar apoio sobre a importância das vacinações. 
 
Olimpíadas Especiais Internacionais: Em julho de 2013, a LCIF anunciou ampliação 
da parceria por vários anos, que inclui US $ 7,8 milhões em financiamento e novas 
áreas de programação, que incluem serviços de saúde e apoio aos jovens e suas 
famílias. Desde 2001, mais de 350.000 participantes das Olimpíadas Especiais de todo 
o mundo passaram por exames de visão e 114.000 receberam óculos gratuitos através 
do programa. Os exames e óculos personalizados resultaram em melhor visão para 
esta população cronicamente negligenciada. LCIF já doou mais de US$ 17,95 milhões. 
 
Organização Mundial da Saúde:   
LCIF trabalha em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (WHO) em quatro 
iniciativas principais.  A erradicação da Cegueira Infantil Evitável é um esforço global 
para combater a cegueira infantil desnecessária.  O programa apoiou projetos em mais 
de 30 países que serviram 140 milhões de crianças, e agora se dedica à assistência a 
instituições com melhor desempenho em 10 destes países por dois anos. Além disto, 
LCIF e a WHO também estão trabalhando em conjunto para tratar das ameaças 
emergentes à visão que se apresentam pela epidemia global do diabetes em países 
em desenvolvimento.  Os Leões e a WHO estão também trabalhando com as 
autoridades da saúde chinesa para determinar a gravidade e o alcance do tracoma 
que provoca a cegueira e um possível plano de intervenção.  Por último, a agência de 
Prevenção da Cegueira da WHO tem oferecido apoio técnico ao programa SightFirst 
desde 1991.  Esta assistência inclui visitas para a condução de monitoramento e 
avaliação com a liderança Leonística e funcionários de LCIF, revisando as aplicações 
do SightFirst e servindo como um Secretariado do Comitê Consultivo do SightFirst de 
LCIF. 
 
Prêmios 
 
Prêmio Amigo da Humanidade : O Prêmio de LCIF Amigo da Humanidade reconhece 
Leões especiais, não mais que 50 por ano, que tenham prestado serviços 
excepcionais e efetivos à LCIF. O prêmio destina-se aos Leões que geraram apoio 
financeiro significativo para a LCIF ou contribuíram para o fortalecimento da identidade 
e desenvolvimento da Fundação. O presidente do Conselho Diretor de LCIF aprova os 
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indicados, os homenageados recebem uma medalha dourada com uma fita. Uma 
pessoa só poderá receber este prêmio somente uma vez. 
 
Indicação ao Prêmio Mãos Solidárias : O Prêmio Mãos Solidárias de LCIF reconhece 
os Leões que notavelmente apóiam e promovem a conscientização sobre o trabalho da 
fundação, em âmbito de clube, região, distrito ou distrito múltiplo. Não há limite para o 
número de prêmios a serem concedidos anualmente e as pessoas podem receber o 
prêmio mais de uma vez. Os prêmios são determinados pelo presidente do Conselho 
de LCIF, e os homenageados recebem um distintivo. 
 
Para os clubes 
 
Emblema de estandarte de CMJ: Os clubes receberão um emblema de estandarte e 
chevron Companheiro de Melvin Jones na primeira vez em que um sócio receber esse 
título. O clube receberá um chevron nos anos posteriores à primeira vez em que um 
sócio recebeu o título de Companheiro de Melvin Jones.  
 
Estandarte 100% CMJ: Quando todos os sócios de um clube possuírem o título de 
Companheiro de Melvin Jones, o clube receberá um estandarte do prêmio 100% 
Companheiro de Melvin Jones. Além disso, o Presidente do Conselho de LCIF 
concederá ao clube um Certificado de Distinção, na convenção internacional. 
 
Emblema de estandarte 100% Sócio Contribuinte: Os clubes receberão um 
emblema de estandarte e um chevron em reconhecimento aos 100% de Apoio assim 
que todos os sócios se tornarem Sócios Contribuintes. Para cada ano consecutivo em 
que os clubes atingirem 100% de Sócios Contribuintes, eles receberão um chevron. 
 
Emblema de Estandarte de Lions Quest:  Os Lions Clubes patrocinadores de 
programas do Lions Quest qualificam-se para receber o emblema para estandarte. Os 
emblemas de estandarte podem ser solicitados pelo governador de distrito, assessores 
de Lions Quest ou Lions clubes.  
 
Certificado dos Cinco Melhores Clubes : Os 5 clubes em cada Área Jurisdicional 
que mais doas a LCIF em um ano Leonístico recebe um certificado. 
 
Para Distritos 
 
Realização de Distrito de Lions Quest:  Os distritos que patrocinarem o treinamento 
de Lions Quest para um ou mais (certificado de bronze), seis ou mais (certificado de 
prata) e 12 ou mais (certificado de ouro) professores no ano correspondente receberão 
Certificados de Realização do Distrito de Lions Quest. Os formulários assinados 
devem ser enviados ao Lions Quest até 15 de maio. 

 
Certificado de Reconhecimento 100% de Apoio dos Clu bes:  Os distritos em que 
todos os clubes fizerem doações à LCIF durante o ano fiscal receberão um certificado 
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de reconhecimento. O governador do distrito e o assessor distrital da LCIF também 
receberão um Certificado de Reconhecimento 100% de Apoio dos Clubes por doações 
de pelo menos US$ 100 por clube. 
 
Certificado Cinco Melhores:  Os 5 distritos em cada Área Jurisdicional que mais 
contribuírem à LCIF durante o ano fiscal receberão um Certificado. O Coordenador 
Distrital de LCIF e o Governador de Distrito também receberão um certificado. Os 
cinco melhores distritos por média de sócios em cada AJ, o Coordenador de Distrito de 
LCIF e o Governador de Distrito recebem também um certificado. 
 
Certificado dos Melhores DM : O Coordenador de DM dos melhores DM de cada Área 
Jurisdicional pelo total de doações e pela média de sócios recebe um certificado. 
 
  
Como Apoiar a LCIF 

Reconhecimentos 
 

Companheiro de Melvin Jones: As pessoas que fazem uma doação de US$1.000, e 
pessoas em nome das quais estas doações são feitas são reconhecidas como 
Companheiros de Melvin Jones (CMJ). Os Companheiros de Melvin Jones recebem 
um distintivo de lapela e uma placa personalizada. Seus nomes são expostos no 
monitor da Sala de Reconhecimento de LCIF na sede internacional e recebem um 
distintivo especial para diferentes níveis. As doações que se qualificam para o 
Companheiro de Melvin Jones podem ser feitas nas seguintes categorias: sarampo, 
áreas de grandes necessidades, catástrofe, necessidades humanitárias (como o 
sarampo), visão e juventude. 
 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo:  Para aqueles que já são CMJ, o 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) oferece uma oportunidade de 
avançar no programa de Companheiro. Para cada doação subsequente de US$ 1.000 
além da doação inicial para MJF, os doadores recebem um novo nível de 
reconhecimento, representado por um distintivo exclusivo de CMJP de acordo com o 
nível da doação. O programa PMJF reconhece cada doação de US$ 1000 até US$ 
51.000. Após se atingir o nível de US$ 51.000, são oferecidos distintivos Distintos em 
incrementos de US$ 10.000. 
 
Sócio Contribuinte: Por uma doação de US$ 20,00, US$ 50,00 ou US$ 100,00, os 
doadores recebem um distintivo de lapela. Os níveis de ouro e de prata são 
concedidos para doações de US$50,00 e US$100,00, respectivamente. Novembro é o 
Mês do Membro Contribuinte. As doações devem ser entregues ao secretário do clube 
que, por sua vez, acumula as doações e as envia ao Departamento de Serviços 
Financeiros e aos Doadores de LCIF, no final de novembro, com uma lista dos nomes 
dos doadores. Os distintivos são enviados ao clube para a devida entrega. (Embora o 
Mês do Membro Contribuinte seja em novembro, as doações são recebidas e os 
distintivos são enviados durante o ano todo.) 
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Livro de Honra:  Um certificado é entregue às pessoas que fazem uma contribuição de 
US$100,00, e o nome do doador é registrado no Livro de Honra de LCIF na sede 
internacional para o ano no qual a doação foi recebida. 
 
Placa de Clube : A placa de clube reconhece os Lions clubes que doam US $ 1.000 ou 
mais para LCIF. Se preferir, o clube poderá receber um emblema de estandarte e 
chevron, em vez da placa. 
 
Parceiros Humanitários: O programa Parceiros Humanitários presta homenagem a 
pessoas cujas doações cumulativas são superiores a US$100.000. O programa 
intruduzio recentimente novos níveis de distintivos que reconhecem doações em 
encrementos de US$ 20.000 até US$ 300.000. Como o Programa de CMJ, cada nível 
recebe um distintivo diferenciado feito de metais diferentes e com diferentes pedras. 
 
Reconhecimento de Corporação: Uma placa gravada é apresentada às empresas 
que fazem uma doação sem restrição de US$1.000 ou mais à Fundação. 
 
Legado dos Leões a LCIF:  As pessoas podem dar seu apoio a LCIF através de 
contribuições diretas como dinheiro, ações e bens. As pessoas podem também 
planejar suas doações usando testamentos e legados, doações de apólices de seguro 
ou fazendo a Fundação beneficiária de um fideicomisso. Os membros do Legado dos 
Leões recebem um distintivo de lapela. Estas doações planejadas dão às pessoas 
interessadas em apoiar os trabalhos humanitários da Fundação, uma maior 
oportunidade de aumentar o valor do seu apoio. 
 
Instruções para doações:  
 
1.  Selecione o meio de transferência  
Muitos países têm métodos especiais para processar e transferir fundos à LCIF. Utilize 
a orientação abaixo de acordo com as práticas bancárias locais. 
 
Cheques em Dólares Norte Americanos 
A LCIF aceita cheques em dólares americanos que possam ser depositados em 
bancos americanos. O processamento de cheques por bancos de outras 
nacionalidades pode ser dispendioso devido a taxas por operações financeiras 
internacionais.  Preencher o cheque pagável à "LCIF" e incluir qualquer instrução 
especial no campo próprio do cheque.  Se a doação deve ser creditada à pessoa 
diferente do titular do cheque, favor indicar o nome a ser creditado pela doação.  
Os cheques deverão ser enviados para o serviço de caixa postal com segurança, e 
não para a Sede de LCIF. 

 Lockbox 
Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 
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60122-4547 
EUA 

 
Cartões de Crédito: 
A LCIF aceita doações debitadas nos cartões de crédito Visa®, MasterCard®, 
Discover® e American Express®. Indicar o nome do titular do cartão, o número da 
conta, prazo de validade e código de segurança na parte posterior do cartão.  Se a 
doação deve ser creditada à pessoa diferente do titular do cartão, favor indicar o nome 
a ser creditado pela doação. Não aceitamos pagamentos com cartão de crédito por 
telefone. Se você necessitar de ajuda para proceder uma doação online com cartão de 
crédito, contate o Atendimento ao Doador pelo fone (630) 203-3836. Os pagamentos 
podem ser feitos diretamente online em www.lcif.org/PO/support-our-work/donate-now.php 
 
Transferências bancárias ou eletrônicas 
A transferência bancária de dólares americanos para a conta da LCIF ou Lockbox é o 
meio mais eficiente de enviar doações provenientes de fora dos EUA.  
 
Para transferir fundos do banco do doador para a conta da LCIF, apresente as 
informações abaixo indicadas ao seu banco, juntamente com o valor em moeda local 
(mais as taxas bancárias) e solicite o valor em dólares americanos para: 
 
Transferência eletrônica 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 
10 S. Dearborn Street 
Chicago, IL 60603, EUA 
ABA: 021000021 
Nome da conta: Lions Clubs International Foundation  
Número da conta: 754487312  
Número do SWIFT International: CHASUS33 
 
Entrega no dia seguinte na Lockbox  

JP Morgan 
Attn: Lions Clubs Int’l LBX 4547 
131 S. Dearborn, 6 th FL 
Chicago, IL 60603 
60122-4547 
USA 

Envie um email, fax ou pelo correio uma cópia do comprovante da transferência e de 
quaisquer instruções especiais à LCIF. Incluir o nome do doador (e número de id. de 
sócio, se for o caso), e n. de id. do clube.  Esta informação é importante para 
podermos identificar e creditar a doação apropriadamente. As informações podem ser 
também incluídas nos formulários da transferência bancária ou outros. 
 
Depósito em contas bancárias locais de LCI  
Em países nos quais o LCI ou a LCIF tem conta bancária, os fundos podem ser 
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depositados em moeda local. Lembre-se de verificar a taxa de câmbio oficial da 
associação, indicada mensalmente nos extratos de contas dos clubes.  Quando 
transferir fundos através de depósito em conta local, é importante enviar por email, fax 
ou pelo correio a cópia do comprovante do depósito e indicação do nome a ser 
creditado como doador.  
 
Doações de equivalência 
Milhares de empresas nos EUA complementam as contribuições beneficentes de seus 
funcionários, possibilitando que as doações sejam duplicadas ou até mesmo 
triplicadas. Se o seu empregador participa de um programa de doação de equivalência 
ou de doação no trabalho, siga este simples procedimento: 

• Obtenha um formulário de doação de equivalência com seu empregador,  
  provavelmente no setor de recursos humanos ou de contabilidade,  
   (algumas empresas oferecem uma doação com equivalência por 
serviço    comunitário, o que cai como uma luva para os Leões) 

• Preencha a seção de doador do formulário 
• Envie o formulário pelo correio, juntamente com as informações do seu 

cartão de crédito ou com cheque* nominal à LCIF no valor referente à 
sua parte da doação (ou uma cópia do cheque compensado se a doação 
já tiver sido feita), para: 

 
  LCIF 
  300 W. 22nd St. 
  Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
  a/c: Departamento de Desenvolvimento de LCIF 
  *Se quiser designar a doação para um programa ou desastre específico,  
  coloque uma observação no verso do cheque (veja que o reconhecimento 
  para o programa Companheiro de Melvin Jones somente é permitido para 
  doações gerais) 
 
2.  Proporcione documentação 
Seja qual for o meio que preferiu fazer a doação, proporcione as seguintes 
informações para assegurar a identificação e crédito apropriado: 
 
• Nome do doador 
• Nome a ser creditado como recebedor do título (indique se é o mesmo que o  
doador) 
• Nome e número do clube do doador 
• Valor da contribuição 
• Instruções especiais, tais como: 

o Pagamento de compromisso 
o Pagamento para compromisso do clube 
o Para Melvin Jones ou outro reconhecimento 

 
• Detalhes do pagamento, tais como: 
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o Cheque incluído 
o Informações do cartão de crédito 
o Recibo de transferência bancária 
o Comprovante de depósito local 

 
3.  Reconhecimento 
Existem diversas maneiras para prestar reconhecimento pelas contribuições de 
indivíduos ou clubes. Para que uma doação possa render mais serviço humanitário, 
cada doação é elegível a apenas uma forma de reconhecimento.  Quando encaminhar 
uma doação, indique qual o reconhecimento preferido e junte o formulário apropriado 
incluindo as informações do recipiente e endereço para remessa. 
 
• Companheiro de Melvin Jones  ou Melvin Jones Progressivo 
• Distintivo de membro contribuinte 
• Placa de Clube 
• Placa corporativa 
• Doações em Memória  
 

Perguntas frequentes sobre doações 
 
1. Qual a diferença entre doações restritas ou irre stritas? 
As doações irrestritas são as mais importantes para a LCIF.  Elas não são designadas 
a fins específicos, mas são utilizadas para apoiar os programas de LCIF.  A Fundação 
está também agora oferecendo aos doadores a possibilidade de apoiar 
financeiramente cinco áreas específicas de programas: áreas de grandes 
necessidades, catástrofes, visão e juventude. As doações irrestritas, assim como o 
apoio financeiro oferecido a estas quatro áreas, permitem que LCIF atenda as 
necessidades de todos os programas e qualificam para todos os programas de 
reconhecimento, inclusive crédito para o CMJ. 
 
As doações restritas são designadas a criação de contas específicas, tais como para 
iniciativas especiais como a Campanha SightFirst II. Contas restritas são criadas 
segundo critérios específicos.  Contate a LCIF antes de fazer uma doação restrita.  As 
doações restritas não se qualificam a créditos para CMJ, a não ser que uma provisão 
seja feita pelo Conselho Diretor de LCIF.  
 
2. As contribuições devem ser acumuladas e enviadas  periodicamente à LCIF? 
Não. Os fundos devem ser encaminhados sem demora. Isso garante o crédito imediato 
do registro do doador e a emissão do reconhecimento e dos prêmios da LCIF. Além 
disso, os cheques mantidos por um período prolongado perdem a validade, o que às 
vezes exige a solicitação de um novo cheque ao doador.  
 
3.  Um formulário de reconhecimento, como o de um T ítulo de Companheiro de 
Melvin Jones, pode ser enviado antes de a doação se r recebida pela LCIF? 
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Não. As normas da LCIF exigem que as doações sejam recebidas na sede para que o 
reconhecimento possa ser enviado. Para garantir o processamento rápido e preciso e 
a emissão imediata do reconhecimento por doações, inclua a documentação 
necessária, como o formulário preenchido.  
 
4. Há relatórios de doador disponíveis na LCIF? 
Sim, a LCIF fornece aos governadores de distrito e aos assessores de distrito e de 
distrito múltiplo da LCIF um resumo trimestral de doações e vários outros relatórios. 
Estes dirigentes podem usar relatórios para oferecer informações sobre doações e 
reconhecimentos.  
 
5. Existem outras maneiras de fazer contribuições à LCIF? 
Sim, as contribuições à LCIF podem ser todas feitas com valores mobiliários (ações), 
doações planejadas, doações equiparadas e ativos. Para mais informações, visite o 
Website www.lcif.org ou contate os funcionários do Departamento de Captação de 
Recursos da LCIF.  
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Capítulo XIII  
 

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
  

 A meta para o quadro associativo da associação é atingir aumentos líquidos anuais e 
melhorar a saúde e sucesso do clube.  A Equipe do Governador de Distrito (GD) e a 
Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) são a mola propulsora do aumento do 
quadro associativo e desenvolvimento de clubes no distrito. Isto pode ser realizado 
contanto que exista apoio, engajamento e envolvimento dos sócios existentes para que 
haja aumento do quadro associativo por meio de projetos comunitários relevantes. A 
meta de aumento líquido de sócios é melhor atingida com o trabalho conjunto do 
governador de distrito, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, do coordenador 
da GMT de distrito e das equipes para o sucesso de novos clubes e aumento de sócios, 
e do coordenador da GLT de distrito.    

 
Existem três maneiras fundamentais para atingirmos as metas anuais:    

 
1. Incentivando o desenvolvimento de novos clubes fundados para 

oferecer mais serviços e atendimento a comunidade.  
2. Convidando novos sócios para os clubes existentes, através do 

engajamento destes em projetos de serviço na comunidade que sejam 
do seu interesse.  

3. Reduzir as baixas através da satisfação dos clubes.   

Os métodos acima envolvem a identificação e implementação de projetos relevantes de 
atividades de serviço e o envolvimento dos Leões em tais atividades.  Há diversas formas 
de se engajar os sócios do clube e lhes proporcionar uma experiência significativa. A 
maioria dos sócios quer ser atuante.  
 
As categorias de sócios estão descritas nas páginas 19 e 20 deste capítulo.  Esta seção 
do guia estará destacando as programas e recursos que foram elaborados para apoiar os 
distritos. 

 

Equipe Global de Aumento de Associados 
A Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) foi desenvolvida para servir em conjunto 
com a Equipe de Liderança Global (GLT) com o intuito de fortalecer os esforços locais 
das equipes dos GDs, operando como equipes de ações orientadas, paralelas que se 
apóiam mutuamente, cada qual com ênfase no seu foco.  
 
A GMT permite que haja uma ênfase pronunciada no aumento do quadro associativo, 
engajamento dos associados e formação de novos clubes. Isto beneficiará a associação 
devido ao aumento de associados e participação ativa, havendo ainda maior 
compromisso aos serviços humanitários oferecidos em âmbito local e global. 

 
Apesar da estrutura da GMT ser composta por diferentes níveis de liderança, as metas e 
objetivos permanecem consistentes durante todo o processo: 
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• Fundar pelo menos um novo clube em cada distrito, cada ano fiscal. 
• Informar os assessores de associados do clube sobre o treinamento e as 

ferramentas disponíveis a eles para recrutarem e envolverem seus associados. 

 

Equipe Global de Aumento de Associados de Distrito 
 
A Equipe de distrito da GMT inclui: 

• Governador de Distrito 
• Primeiro Vice-Governador de Distrito 
• Segundo Vice-Governador de Distrito 
• Coordenado da GMT de Distrito, apoiado por: 

o Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos 
Clubes  

o Equipe para o Sucesso do Clube 
o Presidente de Região eDivisão 

 
As responsabilidades de um membro da GMT de distrito são: 
 

• Fundar pelo menos um novo clube em cada distrito, cada ano fiscal. 
• Trabalhar em estreita colaboração com presidentes de região e divisão para 

garantir que os Assessores de Aumento de Associados do Clube tenham um plano 
para convidar novos associados para seus clubes, bem como engajarem os 
associados do clube. 

• Garantir que o desenvolvimento de afiliação e a satisfação sejam encorajados por 
todo o distrito. 

• Apoiar e motivar a liderança das regiões, divisões e clubes 
• Colaborar com a equipe da GMT de distrito e distrito múltiplo no seguinte: 

o Necessidades de aumento de associados no distrito  
o Estabelecer metas para o aumento de associados e planos de ação para o 

distrito  
o Nomear a Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento de Novos 

Clubes e a Equipe de Sucesso dos Clubes visando fortalecer o quadro 
associativo e aumentar as atividades de serviço 

• Trabalhar com o seu companheiro da GLT no treinamento de apoio ao novo clube, 
ex.: Treinamento para Leões Orientadores Certificados e para dirigentes de clubes 

• Promover recursos e ferramentas para aumento de associados de LCI para os 
líderes de região, divisão e clube 

• Monitorar os relatórios de associados a fim de identificar tendências e desenvolver 
estratégias. Comunicar com os líderes de região, divisão e clube visando oferecer 
assistência em caso de dificuldades e reconhecimento pelas realizações feitas. 

• Enviar relatórios trimestrais de movimento de associados para LCI 
• Apresentar um orçamento ao gabinete de distrito para financiar planos para o 

aumento de associados 
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Equipes da GMT de Aumento de Associados, 
Desenvolvimento de Novos Clubes e de Sucesso dos Cl ubes 
 
 

O coordenador da GMT de distrito e de distrito múltiplo estará desenvolvendo duas 
equipes que oferecerão apoio à Equipe de Desenvolvimento de Associados e Novos 
Clubes e à Equipe de Sucesso dos Clubes. 
 

Equipe de Aumento de Associados e Desenvolvimento d e Novos Clubes  
Responsabilidades: 

• Identificar oportunidades parar o desenvolvimento de novos clubes 
• Incentivar o convite a novos associados 

 
Exemplos de Especialista da Equipe de Aumento de As sociados e 
Desenvolvimento de Novos Clubes:  

• Especialista em Clubes Universitários  
• Especialista em Desenvolvimento de Novos Clubes 
• Especialista em Assuntos da Família e da Mulher  
• Especialista em Clubes de Interesses Especiais 
• Especialista em Jovens Adultos 

 

Equipe para o Sucesso do Clube  
Responsabilidades: 

• Enfocar no engajamento dos Leões em projetos de serviços comunitários 
e identificação de novas oportunidades de serviço 

• Promover o relatório de atividades de serviços 
• Promover a satisfação dos associados 
 
• Promover clubes saudáveis para manter e engajar os associados, 
oferecendo assistência na reconstrução dos clubes em dificuldades 

 
Exemplos de Especialistas da Equipe de Sucesso do C lube: 

• Especialista em Serviços Comunitários 
• Especialista em Satisfação dos Associados/Quadro Associativo 
• Especialista em Mentoreamento 
• Especialista em Publicações 
• Especialista em Reestruturação 
• Especialista em Relatórios de Atividades de Serviço 
• Especialista em Tecnologia 

 

Presidentes de Região e de Divisão - Equipe da GMT de 
Distrito 
 

• Identificar comunidades para fundação de novos clubes 
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• Trabalhar em estreita colaboração com assessores de aumento de associados do 
clube para garantir que tenham um plano para convidar novos associados para 
seus clubes, bem como engajarem os associados do clube.    

• Promover os recursos para o aumento de associados nos clubes 
Assegurar que os assessores de aumento de associados  dos clubes conheçam as 
suas funções e responsabilidades 

• Promover e identificar clubes para participarem do Processo de Excelência de 
Clube (CEP)  

• Identificar comunidades para a fundação de novos clubes 
• Enfatizar o engajamento dos sócios em novos ou antigos projetos de serviços 
• Incentivar os clubes a implementarem um plano para o aumento de associados, 

bem como a promoção de suas atividades na comunidade 
• Comunicar as necessidades de aumento de associados estratégias de sucesso 

aos colegas que são membros da GMT 
 
 

Desenvolveu-se muitos recursos para ajudar todos os integrantes da GMT do 
distrito a determinarem e atingirem as metas de aumento de sócios. A página da 
web de Aumento de Sócios e Novos Clubes no website de LCI oferece 
informações sobre o seguinte: 

• Fundação de Novo Clube 
• Convidar Novos Sócios 
• Fortalecimento da Afiliação 
• Equipe Global de Aumento de Sócios 

 
Informações sobre os programas e recursos acima podem ser obtidas no:  

  
 Departamento da GMT   
 E-mail:  gmt@lionsclubs.org  
 300 West 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois  60523-8842 

Fone: 630-203-3845; FAX: 630-571-1691 
    

Programa Anual de Aumento de Associados 
Os sócios são a base de tudo que fazemos como Leões. O quadro social forte e em 
crecimento leva a clubes saudáveis e mais serviço em comunidades locais e em todo o 
mundo. Novos associados trazem novas ideias, novos projetos e habilidades que podem 
ajudar a fazer uma diferennça ainda maior na sua comunidade. 
 

Estratégia sugerida de aumento anual de associados 
Como o aumento de associados precisa ser uma iniciativa que dura o ano todo, 
apresentamos a seguir uma programação para estratégias sugeridas de aumento 
anual de associados. Cada mês tem um foco diferente para ser possível concentrar-
se em uma ampla variedade de possíveis associados durante o ano leonístico. Por 
outro lado, algumas estratégias têm um foco especificamente demográfico. 
 
Agosto/setembro........................Estudantes e de Leo a Leão 
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Outubro.....................................Campanha tradicional de aumento de associados 
Novembro/Dezembro.................Membros da família 
Janeiro.......................................Determinados grupos demográficos (ex: geração pós-

guerra, profissionais jovens, grupos étnicos, etc.) 
Fevereiro/Março. ......................Campanha para mulheres 
Abril..........................................Posse de Novos Associados 
Maio/Junho...............................Desenvolvimento do clube 
 

Subsídios para Aumento de Associados 
Há muito Lions Clubs International reconheceu a necessidade de iniciativas voltadas 
ao aumento de sócios enfocadas em novas áreas de oportunidades e/ou que utilizem 
novas técnicas de marketing.  
 
Para auxiliar os distritos e os distritos múltiplos a conquistarem estes novos mercados 
ou testarem novas estratégias de marketing, o Comitê de Aumento de Sócios alocou 
fundos para Subsídios para Aumento de Sócios, outorgados conforme a chegada dos 
pedidos. Cada subsídio aprovado oferece o ressarcimento de 75% das despesas 
aprovadas para o projeto, até US$ 5.000,00 por distrito e US$ 10.000,00 por distrito 
múltiplo, conforme descrito nas Normas Gerais de Reembolso para subsídios que se 
qualifiquem em categorias específicas.  
 

Requisitos para o Local  
Para assegurar representatividade em nível mundial, os fundos são alocados da 
seguinte forma: US$ 10.000,00 para áreas jurisdicionais maiores (I, III, IV, V e VI) e 
US$ 5.000,00 para áreas jurisdicionais menores (II e VII) e África. Será dada 
prioridade aos distritos que estabeleceram metas elevadas de formação de novos 
clubes e conservação de sócios. O plano deverá resultar na fundação de no mínimo 
dois novos clubes e/ou o recrutamento de 100 novos sócios. Caso o financiamento 
ainda esteja disponível em março, proveniente de outras áreas, então as áreas que 
receberam o valor máximo alocado poderão fazer novos pedidos. 
 

Processo de Aprovação dos Subsídios para Aumento de  Sócios  
O Departamento de Marketing estará fazendo uma análise preliminar dos pedidos. O 
propósito da análise é assegurar que os pedidos sejam preenchidos na íntegra, 
atendam às exigências mínimas e possuam as informações adequadas para serem 
avaliados pelo Comitê de Aumento de Sócios.  É possível que funcionários do 
departamento entrem em contato com o solicitante para obter informações adicionais 
e discutir a oportunidade de aumento de sócios. Haverá cuidado especial no sentido 
de assegurar que as abordagens de marketing sejam variadas e que toda as áreas 
jurisdicionais sejam incluídas.  As solicitações que atenderem aos requisitos 
estabelecidos serão então analisadas pelo Comitê de Aumento de Sócios para a 
aprovação final.  
 
As solicitações de subsídios devem ser recebidas por LCI pelo menos 45 dias antes 
da próxima reunião da diretoria para que possam ser discutidas durante a reunião. Os 
pedidos não serão necessariamente atendidos por ordem de chegada.   
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Para mais informações sobre os Subsídio de Aumento de Associados  
, favor entrar em contato com o Departamento de Marketing 
 
Lions Clubs International  
Departamento de Marketing  
Email: memberprog@lionsclubs.org   
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630-203-3846; Fax:  630-571-1691 
 
Programa de Simpósios da Família e da Mulher 
Já que os clubes continuam dando ênfase aos sócios familiares e às mulheres no 
Leonismo é muito importante que identifiquem oportunidades relevantes de prestação 
de serviço para continuarem despertando o interesse desses dois segmentos.  Uma 
excelente maneira de identificar interesses e com a realização de um Simpósio para 
Famílias e Mulheres. 
 
Um simpósio é um encontro em que há livre intercâmbio de ideias, ou uma reunião 
formal em que vários especialistas fazem pequenas palestras sobre um único tópico 
ou sobre tópicos relacionados para um propósito identificado. O Programa Simpósio 
Leonístico para Famílias e Mulheres é composto de quatro propósitos: 
 

1. Identificar novos projetos comunitários que sejam de interesse para 
mulheres e famílias. 

2. Identificar sócios potenciais 
3. Promover os Lions clubes na comunidade. 
4. Fundar um novo clube/núcleo para desenvolver um novo projeto 

comunitário que tenha sido identificado. 
 
Cada simpósio requer um parceiro comunitário. Ao unir forças com outros grupos da 
sua região estará dando credibilidade ao evento, além de novas perspectivas e 
informações para identificar necessidades prementes, assim como fornecer recursos 
adicionais e financiamento. 
 
 Para mais informações sobre a realização de um simpósio e os financiamentos 
oferecidos por LCI, faça o download do Guia de Planejamento do Programa de Simpósio 
da Família e da Mulher no website do Lions (digite MP101 na caixa de busca) ou entre 
em contato por e-mail Memberprog@lionsclubs.org. 
 

Programa de Workshop Regional do Lions para a Mulhe r 
Para trabalhar rumo à meta de aumentar o número de sócias mulheres na associação é 
fundamental expandir o quadro de sócios geral de Lions e superar os desafios de serviço 
crescente em um mundo que necessita que Leões ajudem cada vez mais. Para trabalhar 
rumo a estas metas, os propósitos do Workshop Regional do Lions para as Mulheres 
são: 
 

1. Explore fatores relacionados ao recrutamento e conservação de sócias mulheres 
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especificamente em diferentes partes do mundo. 
2. Desenvolva estratégias para aumentar o número de mulheres no nos Lions Clube. 
3. Crie planos de ação a serem implementados pelo distrito e de distrito múltiplo da 

região. 
 

Para obter mais informações sobre a realização de um Workshop Regional para as 
Mulheres e o subsídio para financiamento disponível em LCI, faça o download do Guia de 
Planejamento do Workshop Regional do Lions para Mulheres  no website de Lions 
(busque MP102) ou contate memberprog@lionsclubs.org.   
 
Desenvolvimento de Novos Clubes 
No mínimo um novo Lions clube deve ser formado em cada distrito, todos os 
anos fiscais.  Esta deve ser uma das principais tarefas da equipe do governador de 
distrito, bem como da Equipe Global de Aumento de Associados. Os seguintes 
pontos referem-se à fundação de um novo Lions clube. Eles incluem a organização 
de um Lions clube tradicional, Lions Clube Novo Século, Lions Clube Universitário, 
Lioness Lions Clube e Leo Lions Clube: 

 
Para fundar um novo clube, é preciso o seguinte: 
 

• 20 ou mais sócios fundadores, 75% dos quais residentes ou 
trabalhadores do distrito múltiplo e novos Leões, com excesão do 
caso de separação amistosa de um clube existente de grande 
porte. 

• Um clube patrocinador ou divisão, região, gabinete de distrito ou 
comitê de distrito patrocinador. 

• Pedido de emissão da carta constitutiva preenchido e relatório de 
sócios fundadores  

• Aprovação do governador do distrito 
• Joia de fundação, e formulários de certificação 

 
Os seguintes kits de extensão estão disponíveis pelo Departamento de 
Atividades de Associados: 

• Kit de Extensão de Novo Clube   
• Kit de Lions Clube Universitário   
• Kit de Pontes para Lioness  
• Kit de Núcleo   

 
Datas importantes: 
• A Carta Constitutiva de um clube recém-fundado é mantida em aberto até a 
solenidade de entrega ou por um período de 90 dias após a aprovação da Carta 
Constitutiva, o que ocorrer primeiro. 
• Permita um espaço de 45 dias ou mais da data em que o pedido foi recebido na 
sede internacional para que possa ser processado para receber a carta constitutiva 
oficial personalizada. 
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• O pedido de emissão da carta e os prêmios de extensão correspondentes, 
deverão ser recebidos na sede de LCI ao final do expediente do dia 20 de junho, 
para serem creditados nos registros do ano fiscal atual. 

 
Pedido de Emissão de Carta Constitutiva  

Assim que os requerimentos para a formação de um novo clube forem atendidos, o 
Pedido de Emissão de Carta Constitutiva de Lions Clube do Centenário  (TK-38B) e o 
Relatório de Associados Fundadores (TK-21A) deverão ser preenchidos e enviados com 
as devidas taxas e formulários de certificação para Lions Clubs International. Os 
Governadores de Distrito podem agora enviar os formulários para a Carta Constitutiva 
utilizando o novo Processo de Solicitação de Carta Constitutiva online através do MyLCI. 
Quando preencher o formulário, lembre-se do seguinte: (Veja todos os requisitos para 
solicitação de carta constitutiva na página 21 deste capítulo) 

 
• O clube proposto deve usar o nome da municipalidade ou da 

subdivisão governamental no nome do clube. Se uma 
municipalidade tiver mais de um clube, cada clube acrescentará 
uma designação distinta ao seu nome. 

• O clube patrocinador precisa pertencer ao mesmo distrito no qual 
o novo clube está localizado. Um clube co-patrocinador pode vir 
de qualquer outro distrito ou área.  

• A região e a divisão do clube serão escolhidas pelo governador de 
distrito. Normalmente, elas serão as mesmas do clube 
patrocinador. 

• O governador nomeia o Leão orientador ou o Leão Orientador 
Credenciado. (Ver a seção sobre Leão Orientador para mais 
detalhes). 

• O governador de distrito também deve assinar o formulário. 
 

O formulário preenchido na íntegra com as devidas assinaturas, a relação de 
sócios fundadores e as joias de fundação deverão ser enviados para: 

 
Lions Clubs International  
Departamento de Atividades de Associados   
E-mail: newclubs@lionsclubs.org   
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 
Fone: 630-203-3831; Fax: 630-571-1691 

 
Como Assegurar a Viabilidade dos Novos Clubes 

Um distrito que fundar dez ou mais novos clubes em determinado ano fiscal deverá 
providenciar verificação de que os novos clubes serão apoiados e que haverá 
crescimento a longo prazo e, portanto, deverá 1) apresentar um planejamento 
detalhado descrevendo o apoio que será oferecido aos novos clubes; 2) providenciar 
pagamento da metade da quota internacional anual quando os pedidos de carta 
constitutiva forem apresentados; 3) obter do governador de distrito e do primeiro 
vice-governador de distrito a certificação dos pedidos de carta constitutiva.   Se 
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determinado distrito enviar 14 novos pedidos de carta constitutiva de clube em um só 
ano fiscal, todo e qualquer pedido para a formação de um novo clube precisará ter a 
aprovação do Comitê de Aumento de Sócios.  

 
Programa de Núcleo   

Os núcleos permitem que um pequeno grupo de pessoas forme um Lions Clube e 
comecem imediatamente a fazer a diferença na comunidade. Os sócios passam a 
integrar um Lions Clube "padrinho", mas têm autonomia para realizar reuniões e 
promover seus próprios projetos. 

 
 Os núcleos elegerão um presidente, secretário e tesoureiro. Deverá haver no mínimo 
cinco sócios para que o novo núcleo seja iniciado. 

 
 

Orientação para novos associados 
A Orientação para Novos Sócios tem o objetivo de oferecer ao novo Leão a oportunidade 
de aprender sobre o Leonismo para que possa atuar como sócio ativo em seu clube. O 
Guia de Orientação para Novos Sócios Leões (ME-13a) oferece uma base para os sócios 
e os ajuda a entender como os clubes funcionam, qual o papel que terão, oferecendo 
ainda uma imagem geral da associação. Quando os novos associados são devidamente 
informados, a probabilidade é que se sintam mais à vontade no clube, se interessando 
por envolver-se nas atividades, assim que convidados.  
As orientações de êxito oferecem mais do que informações, elas também inspiram e 
motivam os novos sócios a serem os melhores Leões que eles possam ser. Lions Clubs 
International também oferece os Guia de Treinamento para Orientação de Novos Sócios  
(ME-13) para ajudar o condutor da orientação a oferecer uma orientação eficaz ao novo 
sócio. O currículo acompanha a informação do Guia de Orientação de Novos Sócios (ME-
13a) e inclui também "Dicas para o orientador". 
 

 
Cerimônias de Posse de Novos Associados 
A cerimônia de posse simboliza o início da carreira de um sócio como Leão. Esta 
cerimônia é também um elemento chave para a conservação do sócio. Uma cerimônia de 
posse bem planejada, seguida de uma orientação e do envolvimento nas atividades do 
clube, manterá o novo sócio interessado e envolvido no clube. O Guia de Posse para 
Novos Sócios (ME-22) pode ser obtido em LCI. 
 
Embora o presidente do clube seja normalmente o encarregado da cerimônia de posse, é 
certamente apropriado convidar um ex-dirigente internacional ou distrital, um integrante 
da Equipe Global de Aumento de Sócios ou um Leão experiente e respeitado pelo clube 
para conduzir a cerimônia. 
 
A solenidade de posse de novos sócios pode variar de acordo com os costumes locais ou 
com as atividades do clube e do distrito. É importante adaptar a cerimônia de posse de 
novos sócios à categoria de sócios afiliados. Ao planejar a cerimônia, é importante ter em 
mente que ela deve ser cercada de dignidade e de significado para os participantes. 
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Dia Mundial da Posse de Leões 
O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento mundial que dá as boas-vindas aos 
novos sócios e aos Leões a oportunidade de incentivar o aumento do quadro associativo 
e da conscientização pública sobre a associação. A cada ano, mais de 100 distritos 
dedicam esse dia em homenagem à força e à importância dos Leões. 
 
Seu distrito ou clube pode fazer do evento uma oportunidade para: 

• Celebrar novos sócios e registrar seu compromisso em um certificado 
comemorativo especial assinado pelo presidente internacional. 

• Una-se a Leões de todo do mundo e, juntos, emposse milhares de novos sócios. 
• Demonstre a importância dos Lions Clubes para ajudar e servir os menos 

favorecidos. 
• Lance uma campanha de aumento de sócios e recompense o recrutamento de 

sócios 
• Fortaleça a conservação de sócios. 
• Inicie uma campanha de relações públicas para divulgar o seu clube. 

Faça o download do Guia de Planejamento do Dia Mundial da Posse de Leões (MK-61) e 
do certificado comemorativo do dia da posse, assinado pelo presidente internacional, a 
partir do website de LCI. 

 
Programa Leonístico de Mentor  
O Programa de Mentor do Lions auxilia os sócios existentes e novos a se tornarem os 
melhores Leões possíveis, lhes oferecendo a oportunidade de aprenderem sobre as 
responsabilidades de ser um Leão através de um mentor experiente. 
 
O mentoreamento traz benefícios mútuos, para o mentor e seu protégé, pois ambos 
aprendem e alcançam o seu máximo potencial juntos. 
 
O Programa de Mentoreamento é dividido em dois níveis, o básico e avançado. Cada 
nível do programa possui metas específicas que precisam ser alcançadas dentro de um 
prazo definido. Em cada nível, o Leão protégé é desafiado a aprimorar o seu 
conhecimento, nível de comprometimento e habilidades de liderança sob a orientação de 
um mentor com experiência comprovada. 
 
• Programa Básico de Mentor do Lions: A meta do Programa Básico é arcar com 

responsabilidades e formar relacionamentos.  
 

• Programa Avançado de Mentor do Lions:  A meta do Programa Avançado de Mentor 
do Lions é promover resultados positivos a serem replicados. Para fazer o Programa 
Avançado de Mentoreamento, você precisa primeiro concluir o Programa Básico de 
Mentoreamento. 

 
LCI recomenda que todos os Leões completem a primeira seção do Programa de 
Mentor do Lions. Quando finalizar esta seção, o mentor e protégé receberão um 
certificado especialmente criado para reconhecer suas realizações. Ao concluir o 
Programa Avançado de Mentor, tanto o mentor como o protégé receberá um 
distintivo de lapela. 
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Para mais informações 
Se desejar mais informações ou material, favor contatar: 
 
Lions Clubs International 
Departamento de Atividades de Associados 
Email: memberops@lionsclubs.org   
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
Fone : (630) 203-3831 
 
 

Família e Mulheres no Leonismo 
 

Programa de Afiliação Familiar 
O Programa de Afiliação Familiar proporciona oportunidades às famílias a afiliarem-se a 
um Lions clube, sob uma concessão especial de quotas quando se afiliam juntas. O 
primeiro membro da família (chefe de família) continuará pagando quotas internacionais 
integrais (US$43), e até quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das 
quotas internacionais (US$21,50). Todos os membros da família pagam a taxa única de 
sócio fundador de US$25. 
 
Critério de Qualificação 
O Programa de Unidade Familiar está aberto aos membros da família que (1) se 
qualifiquem para ser Leões, (2) pertençam no momento ao mesmo clube ou estejam se 
associando a ele, (3) morem na mesma residência e tenham parentesco por nascimento, 
casamento ou outra relação juridicamente reconhecida. As relações familiares 
consideradas comuns são: pais, filhos, casais, tias e tios, primos, avós, sogros e sogras, 
além de outros dependentes legais. A afiliação pela unidade familiar é limitada a no 
máximo cinco familiares qualificados por residência e os novos clubes deverão ter no 
mínimo dez sócios que paguem as quotas integrais. O mesmo endereço de residência 
não é requerido dos familiares abaixo de 26 anos de idade se estiverem cursando a 
universidade ou prestando serviço militar. 
 
Certificação de afiliação familiar 
Para receber as quotas especiais de afiliação familiar, preencha o Formulário de 
Certificação de Unidade Familiar (TK-30), enviando-o com o Informe Mensal de 
Movimento de Sócios (MMR) formulário c23a, ou preencha a certificação no website do 
MyLCI. Preencha a certificação para sócios fundadores no formulário de Relatório de 
Associados Fundadores (TK-21a). 
 
Os formulários impressos também podem ser enviados por correio, fax ou email para o 
Centro de Atendimento aos Associados, como segue: 
 

Lions Clubs International 
  Centro de Atendimento aos Associados 
  300 W. 22nd Street 
  Oak Brook  Illinois  60523  EUA 



XIII- 12 - 
 

  FONE: 630.203.3830 
FAX:       630.706.9295 

EMAIL:   memberservicecenter@lionsclub.org 
 

Esta tabela indica as quotas e as taxas para sócios familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encaminhe perguntas sobre quotas familiares para memberops@lionsclubs.org.  Para 
questões sobre certificação de sócios familiares online contate a Centro de Atendimento 
aos Associados mylci@lionsclubs.org . 
 

Por que devemos convidar famílias e mulheres? 
Lions Clubs International tem a oportunidade de se tornar a principal força no 
voluntariado mundial para famílias e mulheres, com o aumento desses segmentos no 
Leonismo. O Programa de Afiliação Familiar ajuda a atender às necessidades das 
famílias, incentivando os cônjuges a se envolverem nas atividades. Realizar trabalhos 
voluntários em conjunto permite que as famílias compartilhem um tempo precioso e 
transmitam os valores da doação e do serviço às próximas gerações. Crianças 
educadas em ambientes de serviço voluntário tendem a permanecer nessa prática na 
idade adulta. O envolvimento das mulheres cultiva atividades de serviço 
diversificadas e novos projetos de angariação de fundos.  
 
Para aumentarmos o número de famílias e mulheres no quadro social incentivamos os 
Leões a incentivarem suas esposas e parentes a se associarem.  Quanto maior for o 
número de sócios de qualidade, mais serviços relevantes poderão ser oferecidos. 
 

Ferramentas 
Publicações para o recrutamento de famílias e mulheres estão disponíveis no 
Departamento de Marketing. O Folheto de Afiliação Familiar (MPFM-8) e o folheto Eu Sou 
Leão (ME-37) têm como alvo as famílias e as mulheres. Favor entrar em contato com 
memberprog@lionsclubs.org para fazer o seu pedido. 
 

Programa Familiar do Leãozinho 
Tendo sido formulado especialmente para incentivar as famílias a trabalharem no 
voluntariado, as crianças abaixo de 12 anos terão a oportunidade de dedicar suas 
vidas para ajudar aos menos privilegiados.   
 
Os Leõezinhos serão divididos em três categorias conforme a idade:  
 

• Nível I: Até 3 anos de idade 
• Nível II: Entre 4 e 7 anos 

US$ 20,00 
 

US$ 20,00 N/A 
 

N/A $0,00 $0,00 Taxa de 
transferência  

US$ 30,00 
 

US$ 30,00 US$ 25,00 
 

US$ 25,00 Paga  
anteriormente 

Paga 
anteriormente 

Joia de Admissão 

US$ 21,50 US$ 43,00 US$ 21,50 US$ 43,00 US$ 21,50 US$ 43,00 Quota Anual 

Familiares Chefe de 
Família 

Familiares Chefe de 
Família 

Familiares Chefe de 
Família  

 

Sócio Fundador  Novo Sócio  Sócio Atual  
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• Nível III: Entre 8 e 12 anos  
 
O Guia de Atividades do Programa Leãozinho  (MPFM-33) contém sugestões para 
integrar os Leõezinhos ao clube, estando repleto de atividades condizentes com a faixa 
etária que podem ser usadas em reuniões e projetos de serviços. Emblemas de 
estandarte para as faixas etárias também estão disponíveis em LCI pelo Departamento 
de Atividades de Associados.  
 
Programa de Associado Estudante e de Leo a Leão 
 
Os sócios estudantes, ex-Leos e jovens adultos qualificados recebem uma concessão 
de quota especial e os clubes universitários recebem um ajuste de ampliação do 
período de faturamento. 
 
Quem se qualifica para quotas de sócio estudante? 
A definição que classifica como “estudante” é a seguinte: Estudante é um indivíduo 
matriculado em uma instituição educacional, entre a idade de maioridade legal da 
jurisdição em que reside e 30 anos. Os sócios estudantes precisam mostrar 
documentação comprovando a inscrição na escola e a idade.  
 
Quais são os componentes do Programa de Sócios Estu dantes? 

• Sócios ativos: As pessoas qualificadas tornam-se sócias ativas, com todos os 
direitos e privilégios, incluindo direito a voto, estando sujeitas a todas as 
obrigações relacionadas aos sócios de Lions Clubes.  

• Quotas de Sócios Estudantes: Os estudantes que se qualificarem receberão 
uma isenção de joia de admissão pagando apenas a metade das quotas, 
cobradas semestralmente. Além disso, é recomendado que os distritos e 
distritos múltiplos considerassem a isenção ou diminuição das quotas para 
sócios estudantes, se apropriado. 

• Período de ajuste prolongado de faturas para Clubes  Universitários: Os 
clubes universitários têm até 15 de abril para o pagamento da quota de sócio 
de janeiro e até 15 de outubro para o pagamento da quota semestral de sócio 
de julho para fazer correções na lista de sócios para levar em conta o ano 
letivo.  

 
Quem se qualifica às quotas de Leo a Leão?  
1. Ex-Leos                                                                                                                   

Os ex-sócios Leos e os atuais, entre a idade da maioridade legal na jurisdição em 
que residem e até 30 anos. Os ex- e atuais Leos deverão providenciar a 
documentação exigida para comprovação da idade e participação Leo.  Os Leos 
também terão a oportunidade de fundar um novo Lions clube e recrutar os amigos. 

 
2. Jovens adultos qualificados                                                                                       

Jovens adultos entre a idade da maioridade legal na jurisdição em que residem e 
até 30 anos também se qualificam, quando se associam a um Leo a Lions clube. 
Os jovens adultos qualificados deverão providenciar a documentação exigida para 
verificação da idade. 
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Quais são os componentes do Programa Leo a Leão? 

• Sócio ativo:  Os indivíduos que se qualificarem com ex-Leos ou os jovens 
adultos que sejam sócios atuantes terão todos os direitos e privilégios, 
incluindo direito a voto, e estarão sujeitos às obrigações conferidas e implícitas 
aos sócios de Lions clubes.  

• Preço das quotas Leo a Leão  Os atuais e ex-Leos e os jovens adultos 
qualificados irão receber a isenção da taxa de fundação/joia de admissão, e 
pagarão apenas metade das quotas internacionais cobradas semestralmente. 

 
Os clubes tradicionais terão direito às quotas redu zidas?  
Todos os estudantes e ex-Leos que estejam envolvidos em um clube tradicional 
poderão receber a quota de sócio estudante e de Leo a Leão. Contudo, os jovens 
adultos só se qualificam quando se afiliarem a um clube que tenha sido fundado com 
10 ou mais ex-Leos. 
 
Para obter mais informações sobre os programas de Leo a Leão e Sócio Estudante, 
contate student@lionsclubs.org ou leo2lion@lionsclubs.org. Questões relacionadas à 
certificação de sócios familiares online contate o Centro de Atendimento ao Associado 
mylci@lionsclubs.org. 
 

 
Transferência de Associados 
Os sócios transferidos deverão estar em dia com a associação durante um período de 
12 meses no clube anterior para se qualificarem ao status de sócios transferidos. Os 
sócios transferidos não pagarão taxa de transferência quando se afiliarem a um clube 
existente, pagando o valor de US$ 20 quando forem transferidos a um novo clube 
instituído.  
 
Informes de clubes através do Sistema de Relatórios  no website do MyLCI:  
 
Transferências de sócios saindo de determinado club e: Os secretários de clubes que 
usam o Sistema de Relatórios Online MyLCI devem apena baixar o associado do clube. 
 
Transferências para outros clubes:  Os secretários de clubes que estejam reportando 
via MyLCI deverão selecionar Acrescentar Associado e depois selecionar Transferir 
Associado. Quando um novo associado já foi baixado do clube anterior, a transferência 
acontece imediatamente. Quando o associado ainda está ativo no clube anterior, MyLCI 
enviará automaticamente um email para o secretário do clube anterior solicitando que o 
associado seja baixado. (O governador de Distrito do clube anterior e do novo clube 
serão copiados no email). Assim que a transação de baixa for finalizada, o associado 
será automaticamente acrescentado ao novo clube. Não será necessário preencher o 
Formulário de Transferência de Associado (ME-20). 
 
Informes Manuais (impressos): 
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Transferências de sócios saindo de determinado club e: Os secretários de clubes que 
usarem o processo impresso devem reportar o associado no MMR enviando-o ao Centro 
de Atendimento aos Associados na sede internacional. 
Lions Clubs International 
                     Member Service Center 
                     300 W. 22nd Street 
                     Oak Brook  Illinois  60523  EUA 
                     PHONE: 630.203.3830 
                     FAX:        630.706.9295  

EMAIL:    memberservicecenter@lionsclub.org 
 
 

Transferências para outros clubes:  Quando um sócio for transferido para determinado 
clube, ele deverá ser reportado pelo secretário do clube assim que for aprovado pela 
diretoria, usando o formulário MMR.  Não é mais necessário enviar uma cópia do 
Formulário de Transferência de Sócio (ME-20) à sede internacional. 

 
 
 
 

Programa de Pontes para Lionesses 
 

O Programa de Pontes para Lionesses permite que Lionesses honrem e reconheçam seu 
passado digno e, ao mesmo tempo, desfrutem de todos os benefícios, direitos e 
privilégios associados à afiliação a um Lions Clube. Devido ao programa, as Lionesses 
terão a oportunidade de:  

• Receber crédito pelos anos de serviço que serão creditados para o recebimento 
de um Chevron. 

• Receber um distintivo exclusivo de Lioness-Lions em reconhecimento aos serviços 
prestados anteriormente. 

• Instituir um Lions clube usando a palavra “Lioness”  no nome do clube. 
• Aproveitar as vantagens do Programa de Afiliação Familiar caso seja um cônjuge 

ou membro da família de determinado sócio.  
• Continuar trabalhando juntamente com o Lions clube patrocinador como núcleo de 

clube, tendo todas as vantagens do Programa de Afiliação  Familiar, caso algum 
membro da família pertença ao clube padrinho. 

 
 
Faça o download do Guia para o Convite a Lionesses: Trazendo as Lionesses para a 
Família (MKLP-2) e o Folheto do Programa das Pontes para as Lionesses  (MPKLP-1). 
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Capítulo X (páginas 1-4 ) do Manual de Normas da Diretoria 

NOVO CLUBE 
 1.Solicitação 
 Qualquer grupo, clube ou associação devidamente organizada e que tenha seus 
dirigentes eleitos, poderá vir a se tornar um Lions clube. A solicitação deverá ser 
feita à sede desta associação, através de formulários apropriados, assinada por 
um número de sócios não inferior à determinação da diretoria internacional, e 
deverá ser acompanhada das jóias de fundação, conforme determinado pela 
diretoria internacional. Após aprovação da diretoria, será emitida a tal clube, uma 
carta constitutiva, assinada pelo presidente e secretário desta associação. Um 
Lions clube será considerado constituído quando sua carta constitutiva for 
oficialmente emitida. A aceitação de uma carta constitutiva por um Lions clube será 
uma ratificação e consentimento de sua parte de que o mesmo funcionará dentro 
do Estatuto e Regulamentos desta associação e aceitará que as suas relações 
com esta associação sejam interpretadas e regidas por este Estatuto e 
Regulamentos, de acordo com as leis vigentes no estado no qual esta associação 
foi registrada como personalidade jurídica. 
 2.Documentação 
 Nenhum clube proposto receberá a carta constitutiva ou será anotado nos 

registros de Lions Clubs International ou oficialmente reconhecido até o dia 
em que forem recebidos na sede internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, e 
aprovados pela diretoria internacional, ou seu designado, o seguinte: 
a) Formulário devidamente preenchido de carta constitutiva. 
b) Nomes de um mínimo de 20 sócios fundadores, 75% dos quais 

residem ou trabalham no distrito múltiplo e são novos Leões, exceto no 
caso de desligamento amigável de um clube grande em existência. 

c) Confirmação do pagamento integral da joia de fundação - A quota de 
fundação será de S$30,00. Leões em pleno gozo de seus direitos que 
se transferirem de um Lions clube ativo pagarão uma jóia de fundação 
de US$20,00, com exceção dos núcleos que são isentos. A taxa de 
organização e a jóia de admissão de novo sócio não são restituíveis. 
1) Nenhum distrito, subdistrito ou clube estabelecerá qualquer 

outra quota de fundação além daquelas especificadas no 
Estatuto e Regulamentos de Lions Clubs International ou 
autorizadas pela diretoria. 

2) Nos países ou áreas fora dos Estados Unidos e Canadá, a cópia 
do recibo de depósito de uma instituição bancária reconhecida 
pelo país ou área, constando os fundos creditados na conta de 
Lions Clubs International, preencherá o requisito de que os 
fundos foram recebidos por Lions Clubs International. 

3. Sócios fundadores  
 Todos os sócios que ingressarem em um Lions clube antes da entrega da 

carta constitutiva serão considerados sócios fundadores, desde que a carta 
constitutiva seja entregue dentro de 90 dias após sua aprovação. Todas as 
cartas constitutivas dos clubes serão encerradas, se não forem encerradas 
antes, quando do vencimento de referido período de 90 dias.  

4. Clube Padrinho  
a. Todo novo clube deve ser apadrinhado por um outro clube, divisão, 
região, gabinete distrital ou uma comissão distrital conforme estabelecido no 
estatuto e regulamentos do distrito múltiplo. O padrinho do novo clube deverá 
estar dentro dos limites geográficos do distrito no qual o clube está 
localizado. O padrinho do novo clube deverá estar devidamente orientado 
quanto às suas responsabilidades. Um clube patrocinador pode receber 

assistência de um ou mais clubes co-patrocinadores conforme autorizado 
pelo governador do distrito no qual o clube está localizado. O clube co-
patrocinador pode pertencer a outro distrito. Na extensão de clubes em 
novos países, o Leão coordenador deve ajudar. 
b. O primeiro Lions clube em uma nova área geográfica deverá ser 
apadrinhado por um Lions clube e/ou seu distrito. Todo clube adicional 
poderá ser apadrinhado por Lions clubes desse distrito, bem como por Lions 
clubes de outro distrito, desde que fique estipulado que tais clubes 
patrocinadores assumam total responsabilidade pelo patrocínio, incluindo 
nomeação de Leões orientadores qualificados, até que a área sem distrito 
seja formada em um distrito provisório. Em circunstâncias especiais, 
conforme determinado pela diretoria internacional ou pelos membros do 
comitê executivo, pode ser designado o clube patrocinador de um território 
sem distrito. 
 

c. Os critérios para aprovação de um novo clube de acordo com 
estas circunstâncias especiais serão: 

 
(1) Quando nenhum outro Lions clube no distrito ou região estiver em 

proximidade geográfica do clube proposto. 
(2) Quando nenhum outro clube no distrito ou região agir como 

patrocinador devido à responsabilidade financeira implícita a este 
patrocínio. 

 (3) Quando os sócios de um clube que pretende ser o patrocinador 
tiverem laços pessoais muito fortes com o clube proposto e seus 
sócios em potencial. 

 (4) Quando os subsídios financeiros de um clube patrocinador sem distrito 
representam a única maneira de aumentar o quadro social do Lions 
naquela área porque outros clubes existentes em distritos não são 
capazes de fazê-lo ou se recusam a expandir o Leonismo. Isto se limita 
apenas à taxa de organização. 

 d. Um emblema bordado com o emblema circundado pelas palavras "New 
Club Sponsor", o qual pode ser afixado ao estandarte do clube, 
será enviado ao clube padrinho. 

5. Nome do clube  
 a. Um Lions clube proposto deve usar o nome da "municipalidade" ou da 

subdivisão governamental equivalente na qual está localizado. O termo 
"municipalidade" significa cidade, vila, vilarejo, prefeitura, comarca ou a 
unidade governamental oficialmente designada. Se o clube proposto não 
estiver localizado em uma municipalidade, ele precisa receber o nome mais 
apropriado e conhecido localmente da unidade governamental oficial na qual 
esteja localizado. 

 b. A "designação distinta" que os clubes localizados na mesma 
"municipalidade" ou subdivisão governamental equivalente devem 
escolher será um nome que claramente os distinguirá dos demais clubes 
da mesma municipalidade ou subdivisão governamental equivalente. A 
designação distinta aparecerá após a municipalidade governamental e 
entre parênteses nos registros oficiais da associação. 

 c.  O termo "Host club" será um título de prestígio e reconhecimento a um 
clube antigo da municipalidade. Não significará qualquer prioridade, 
benefício ou privilégio. 
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 d.  Os Lions clubes não poderão receber o nome de pessoas vivas, exceto 
no caso de indivíduos que tenham exercido o cargo de presidente de 
Lions Clubs International. 

 e.  Nenhum Lions clube poderá acrescentar a palavra "internacional" como 
designação distinguindo seu nome. 

f.   O termo “Leo” poderá ser acrescentado ao nome de um Lions clube como 
uma designação distinguindo seu nome. 

        g.  Quando o nome de uma empresa for incluído em um nome de determinado 
Lions clube, uma carta ou documento demonstrando que a empresa 
autorizou o uso do seu nome corporativo junto ao nome do clube deverá 
ser providenciada (por exemplo, uma carta de um representante da 
empresa, em papel timbrado da empresa) antes da aprovação do nome 
do clube que inclui o nome da empresa.  

6. Linhas demarcatórias de um clube  
 As linhas demarcatórias de um clube serão os limites geográficos da 

municipalidade ou da subdivisão governamental equivalente na qual o 
mesmo está localizado ou nos limites de um distrito único, subdistrito ou 
distrito provisório sob a jurisdição do governador de distrito, com aprovação 
do gabinete distrital conforme estabelecido pelo estatuto e regulamentos do 
distrito e/ou do distrito múltiplo, no qual o clube está localizado. 

7. Data de aprovação da carta constitutiva  
 A data em que o pedido de carta constitutiva for aprovado será a data de 

aprovação da carta constitutiva. Esta data constará da carta constitutiva do 
clube e dos registros oficiais da associação. 

8. Carta constitutiva  
 a. O presidente e o secretário de Lions Clubs International assinarão 

todas as cartas constitutivas dos novos clubes. O nome do Lions clube 
padrinho ou do gabinete distrital ou do comitê distrital também 
constará da carta constitutiva. 

 b. As cartas constitutivas dos novos clubes serão enviadas diretamente 
ao governador de distrito ou ao Leão coordenador. A carta constitutiva 
de um clube sem distrito será enviada ao presidente do novo clube. 

9. Quotas  
 As quotas dos sócios têm início a partir do dia primeiro do mês seguinte à 

data em que o nome do sócio é comunicado ao clube patrocinador, ao Leão 
coordenador e a Lions Clubs International. O novo Lions clube começará a 
ser debitado pelas quotas logo após o encerramento da relação de sócios 
fundadores. 

10. Prazo para solicitação da carta constitutiva 
 Os formulários de solicitação da carta constitutiva devidamente preenchidos 

que forem recebidos pela sede internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, em 
ou antes do encerramento do expediente do dia 20 de junho serão 
processados para o atual ano fiscal. 

11. Assegurando a viabilidade de novos clubes 
Um distrito que organizar 10 ou mais novos clubes em um ano fiscal 
deve oferecer confirmação de que os novos clubes receberão apoio 
para um aumento a longo prazo e, portanto, deverá: 1) enviar um 
plano detalhado delineando o apoio que o novo clube receberá; 2) 
enviar pagamento de 50% da quota internacional anual quando os 
pedidos de carta constitutiva forem enviados; 3) ter os formulários de 
solicitação da carta constitutiva assinados pelo governador e vice-
governador de distrito. Caso um distrito envie 14 novos pedidos de 
carta constitutiva em um único ano fiscal, todo e qualquer pedido de 
carta constitutiva adicional deverá conter aprovação do Comitê de 
Aumento de Sócios.  
As normas estão sujeitas a mudanças. Favor entrar em contato com 
o Departamento de Atividades de Associados para informações 
atualizadas. 

 
 

 
 

 
 
CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 
A afiliação em um Lions clube será como segue: 
 
ATIVO:  Um associado é elegível a se candidatar a qualquer cargo no clube, distrito ou 
associação, se qualificado,  e o direito de votar em todos os assuntos que requeiram 
voto dos associados; e tais deveres incluem, pronto pagamento das quotas, 
participação nas atividades do clube e conduzir-se de tal maneira a refletir uma 
imagem favorável do Lions clube na comunidade. Esta categoria de associados deve 
ser incluída no cálculo da formula de delegado de clube. 
 
FORÂNEO:  Associado que se mudou da comunidade ou que por motivo de saúde ou 
outras razões legítimas não pode comparecer regularmente às reuniões e deseja 
continuar como sócio do clube e ao qual a diretoria do clube deseja conferir essa 
classificação que será examinada a cada seis meses pela citada diretoria. Um sócio 
forâneo não poderá ocupar cargos no clube ou votar nas reuniões ou convenções 
distritais ou internacionais, mas deverá pagar as quotas que o clube local 
estabelecer, as quais deverão incluir quotas distritais e internacionais. 
 
HONORÁRIO:  Um indivíduo que não seja sócio do Lions clube que esteja conferindo 
o título honorário, que tenha prestado serviços relevantes à comunidade ou ao Lions 
clube e ao qual o clube deseja conferir uma distinção especial. O clube pagará as 
jóias e quotas internacionais e distritais de tal sócio, o qual poderá assistir às 
reuniões do clube, porém não terá direito a qualquer privilégio de sócio ativo. 
 
PRIVILEGIADO:  Sócio do clube que tenha sido Leão por quinze anos ou mais e que, 
por motivo de saúde, idade avançada, ou outras razões legítimas, conforme decisão 
da diretoria do clube, tenha sido obrigado a renunciar a sua qualidade de sócio ativo. 
O sócio privilegiado pagará quotas conforme o clube local determinar, as quais 
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deverão incluir quotas distritais e internacionais. Terá direito a voto e a todos os outros 
privilégios de sócio exceto ocupar cargo no clube, no distrito ou em nível internacional. 
 
VITALÍCIO:  Todo sócio de um clube que tenha sido sócio ativo por 20 anos ou mais e 
que, como Leão, tenha prestado serviços relevantes ao seu clube, sua comunidade ou 
à associação; ou qualquer sócio de clube que esteja gravemente enfermo; ou qualquer 
sócio de um clube que tenha sido sócio ativo por 15 anos ou mais e que tenha, pelo 
menos, 70 anos de idade; poderá ser sócio vitalício do clube local mediante  
 
 (1) recomendação do clube para a associação, 
 (2) pagamento à associação da soma de US$ 650,00, ou seu equivalente na moeda 

nacional, efetuado pelo clube em lugar de todas as futuras quotas devidas à 
associação. 

 
Um sócio vitalício terá todos os privilégios de um sócio ativo enquanto ele cumprir 
todas as suas obrigações. Um sócio vitalício que se mudar e receber convite para 
ingressar em um outro Lions clube, automaticamente se tornará sócio vitalício deste 
clube. Nada do que aqui se estipula impedirá o clube local de cobrar do sócio vitalício 
quotas ou obrigações que considere adequadas. As ex-sócias Lioness, que sejam 
agora sócias ativas de seus Lions clubes ou que se tornem sócias ativas de um Lions 
clube, antes ou até 30 de junho de 2007, poderão creditar o tempo servido 
anteriormente como Lioness para qualificar-se à categoria de sócio vitalício. As sócias 
Lionesses que se tornarem sócias ativas de um Lions clube após 30 de junho de 2007 
não serão qualificadas para receber crédito de serviço como Lioness para fins de 
qualificação à categoria de sócio vitalício. 
 
TEMPORÁRIO:  Sócio que mantém a sua afiliação principal em um Lions clube mas 
que reside ou trabalha na comunidade de outro clube. Esta classificação pode ser 
conferida por convite da diretoria e deve ser examinada anualmente pela diretoria. O 
clube que confere a classificação de sócio temporário não pode incluir um sócio 
temporário no seu Informe Mensal de Movimento de Sócios. 
 
Um sócio temporário pode se qualificar para votar em assuntos do clube em reuniões 
nas quais esteja presente, mas não pode representar o clube como delegado em 
convenções de distrito (único, subdistrito, provisório e/ou múltiplo) ou em convenções 
internacionais. O sócio temporário não se qualifica para ocupar cargo em nível de 
clube, distrito ou internacional e nem pode ser designado para comissão de clube ou 
comitê de distrito, distrito múltiplo ou internacional através do clube que o aceitou 
como sócio temporário. Quotas internacionais e de distrito (único, subdistrito, 
provisório e/ou múltiplo) não serão cobradas do sócio temporário DESDE QUE, 
contudo, o clube local possa cobrar tais quotas do sócio temporário conforme achar 
apropriado. 

 
AFILIADO:  Uma pessoa de qualidade da comunidade que, no momento, não pode 
participar totalmente como um sócio ativo do clube mas que deseja apoiar o clube e 
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suas iniciativas de serviço comunitário e afiliar-se ao clube. Esta afiliação pode ser 
conferida por convite da diretoria do clube. 
 
Um sócio afiliado pode se qualificar para votar em assuntos do clube em reuniões 
onde ele estiver presente mas não pode representar o clube como delegado em 
convenções do distrito (único, subdistrito, transicional/provisório e/ou múltiplo) ou 
internacionais. 
 
Ele não se qualifica para ocupar cargo no clube, no distrito ou em nível internacional, e 
nem pode ser designado para comitê do distrito, do distrito múltiplo ou internacional. 
Um sócio afiliado terá que pagar quotas distritais, internacionais e outras quotas 
adicionais que o clube local possa cobrar. 
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Capítulo XIV 
 

Relações Públicas  
 
Relações Públicas em nível de distrito 
As atividades de relações públicas envolvem a promoção de projetos e atividades 
Leonísticas, divulgando informações sobre Lions Clubs International e criando uma 
imagem favorável para a associação perante os sócios e a sua comunidade. Em nível de 
distrito, estas atividades são, em geral, coordenadas pelo Assessor de Relações Públicas 
que se encarrega do protocolo, criação do boletim do distrito, do treinamento de RP e de 
outros projetos conforme designação do governador. 
 
Embora a maior parte das atividades seja da responsabilidade de outras assessorias, o 
Assessor de Relações Públicas trabalha em estreita ligação com todos os programas para 
se certificar que eles receberão a devida publicidade. 
 
Programa de Relações Públicas de Subsídio Equiparad o de Distrito  
Os distritos podem solicitar um subsídio de até US$ 1.750 de Lions Clubs International 
para atender às suas necessidades de promoção e divulgação das atividades dos Leões 
nas comunidades do distrito. Os subsídios são aprovados com base na ordem de 
recebimento. 
 
Informações sobre este programa podem ser baixadas do website da associação 
www.lionsclubs.org . (Termos para busca: Subsídios Equiparados de RP). 
 

Publicações e Logotipos  
A maioria das publicações (disponíveis nos idiomas oficiais da associação) e logotipos 
pode ser baixada do website da associação. (Busque por Logotipos). 
 
Vídeos e Anúncios de Utilidade Pública  
Lions Clubs International oferece uma variedade de vídeos e anúncios de utilidade 
pública da associação e fundação. Você pode ver, encomendar e em alguns casos 
fazer o download destas apresentações do LNN (Lions News Network) no website da 
associação (Termos para busca:Lions News Network). Muitos destes vídeos são 
apropriados para púbicos em geral para serem retransmitidos através dos meios de 
comunicação local e estações de televisão a cabo, como LQ (revista Lions Quarterly 
Video) que expões projetos de Leões de todo o mundo.  
 
O LQ-Lions Quarterly Video Magazine focaliza em projetos Leonísticos de todo o mundo. 
Os vídeos de Lions também podem ser assistidos no canal do YouTube e iTunes. 
 

Mídia Social  
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Os sites de mídia social como o Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn e 
Flickr são ferramentas excelentes para divulgas os projetos e programas de Lions. Em 
nível de distrito, incentive os clubes da região a compartilharem informações, vídeos e 
fotos de eventos de clube e distrito recentes e próximos. Confira a seção de Mídia 
Social no website de LCI para mais informações e links para perfis de mídia social de 
LCI em http://lionsclubs.org/web. 
 
 
e-Districthouse, e-Clubhouse e e-Leoclubhouse 
Este singular serviço foi criado para oferecer aos Leões a possibilidade de 
desenvolverem um website com aparência profissional sem custos. É muito fácil de 
usar o E-Districthouse, E-clubhouse e E-Leoclubhouse, que oferecem cinco sessões; 
uma página inicial, calendário, galeria de fotos e página para contato.  
 
Pode-se adicionar mais cinco páginas para promoverem os eventos e outros itens que 
mereçam divulgação. O site ainda possui vários links úteis para o Centro Leonístico de 
Aprendizagem Online, o site de LCI e diversas ferramentas para rede de contatos 
sociais.  
 
A seção exclusiva para sócios apresenta quadros de mensagens e áreas que 
permitem somente sócios do clube/distrito colocarem informações.   
 
Para fazer o seu próprio website, vá a http://e-districthouse.org/ para enviar a inscrição. 
Incentive os clubes do distrito a criarem um website para o clube com a nossa ferramenta 
http://e-clubhouse.org/. Os novos e-Clubhouses receberão um emblema de estandarte de 
e-Clubhouse. Inscrições para o Leo clube: http://e-leoclubhouse.org .  
 
Lions Newswire  
O boletim mensal internacional publicado no website da associação, Lions Newswire, 
website da associação, mantém os sócios Leões de todas as partes do mundo informados 
sobre eventos importantes, mudanças às normas estatutárias, notícias sobre os atuais 
programas e atividades de Lions. Incentive os sócios a visitarem a página do Lions 
Newswire mensalmente no website da associação. 
 
Revista LION 
A revista LION é o agente informativo oficial da Associação Internacional de Lions Clubes. 
Ela é publicada em 18 idiomas, em 33 edições oficiais. 
 

• O diretor executivo é o redator chefe de todas as edições. 
• As edições da sede e em espanhol são publicadas pela sede internacional. 
• As demais edições são publicadas nos próprios países a que se destinam. 
• O conselho de governadores administra a edição oficial publicada no país. 
• Se há 5.000 sócios compartilhando da mesma língua em uma área, pode-se 

solicitar, através da Divisão de Relações Públicas e Comunicações, permissão da 
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Diretoria Internacional para publicar uma edição própria da revista. 
• Determinados artigos são publicados em todas as edições da Revista LION, por se 

tratarem de mensagens oficiais da Diretoria Internacional aos sócios. 
• O conteúdo de edições locais fica ao encargo do respectivo editor, desde que 

inclua material direcionado e sustente o propósito da revista.  
 

Critérios para Artigos e Fotografias 
Os demais artigos são selecionados observando-se os seguintes critérios: 

• O artigo deve descrever como as pessoas necessitadas estão sendo ajudadas. 
• Explique quem, o que, onde e quando da história. A Revista LION normalmente 

escreve as suas próprias histórias, então forneça as informações básicas e os 
editores da revista trabalharam a partir delas. 

 
As fotos devem: 

• Ilustrar um serviço patrocinado pelos Leões em ação ou um projeto de 
levantamento de fundos. 

• Ser nítidas e de boa qualidade. 
 
As fotos enviadas devem ser, se possível, de alta resolução em jpegs (pelo menos 5 MB). 
Envie histórias e fotos a lionmagazine@lionsclubs.org 
 

Circulação 
Se um sócio Leão não estiver recebendo a revista, edição em português, deve dirigir-se 
ao respectivo editor no Brasil ou em Portugal. 
 
Brasil 
Dr. Zander Campos da Silva   PID Dr. Áureo Rodrigues 
Gráfica e Editora Única Ltda    Av. Vicente de Carvalho 42 
Av. Independência, 5270     11045-501 Santos SP 
Setor Aeroporto        Telefone: (013)3289-1515 
74070-010 Goiânia GO      Fax: (013)3284-9574 
Telefax: (062)3212-4282     e-mail: revista@lionsdmlc.org.br 
e-mail: lionpress@thelion.com.br 
 
Portugal 
PDG Isabel Antunes  
Rua dos Argonautas, Lote 3.18.01 – 8ºi 
Parque das Nações 
1990-016 LISBOA – PORTUGAL 
e-mail: misabelantunes@netcabo.pt 
Cel: 934 281 172 
 

Assinaturas Especiais 
Os clubes podem solicitar assinaturas especiais da Revista LION para hospitais, escolas, 
bibliotecas e outras entidades ou pessoas não ligadas à associação. Eis as medidas a 
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serem tomadas para encomendar tais assinaturas: 
 

• O secretário do clube deve fazer o pedido ao Departamento de Serviços Contábeis 
a Clubes e Contas a Receber, indicando o nome e endereço do destinatário.  

• Envia-se uma carta ao destinatário da revista, pondo-o a par da assinatura 
presenteada. Segue uma cópia ao clube, juntamente com a nota de débito. 

• O preço da assinatura é de US$12,00 por ano, para a edição em inglês. 
Informações sobre assinatura de outras edições devem ser obtidas com a 
respectiva editora. 

 
A assinatura é renovada anualmente a não ser que o clube solicite o seu cancelamento. 
 
Concurso de Cartaz sobre a Paz  
Um concurso internacional de cartaz sobre a paz é patrocinado anualmente por Lions 
Clubs International para estudantes de 11 a 13 anos de idade. Lions clubes podem 
patrocinar o concurso em escolas locais e em grupos organizados. Um vencedor é 
escolhido por concurso patrocinado, e todos os vencedores em nível de clube passam 
para subsequentes níveis de julgamento (distrito, distrito múltiplo e internacional). O 
governador de distrito e o assessor distrital do Concurso de Cartaz Sobre a Paz 
coordenam o julgamento para selecionar um cartaz para representar seu distrito. O 
governador envia o cartaz vencedor representante do distrito ao presidente de conselho 
do distrito múltiplo para o julgamento desta fase. Em áreas onde não houver um distrito 
múltiplo, o governador deverá enviar o cartaz vencedor do distrito diretamente para a 
Divisão de Relações Públicas na sede internacional, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 
60523, EUA. 
Os clubes podem também patrocinar o Concurso de Redação para deficientes visuais com 
idades entre 11 e 13 anos. Este também é um concurso julgado em nível de clube, distrito 
e distrito múltiplo. 
 
Os vencedores são anunciados na Revista LION e no website da associação. 
 
Para maiores informações sobre o concurso e prazos, visite o website de Lions 
lionsclubs.org, (Termos para busca: Concurso do Cartaz sobre a Paz) ou contate a 
Divisão de Relações Públicas da sede internacional, e-mail 
peaceposter@lionsclubs.org . 
 

Regras de Concursos de Lions Clubs International  
 

A. Concurso Internacional de Boletim 
 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
    Quatro menções honrosas = certificados 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes e distritos. (Não aceitamos boletins 

de distrito múltiplo.) Os prêmios mencionados acima serão apresentados em cada 
categoria. 
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2. Os Lions clubes devem enviar dois exemplares do mesmo número do melhor 

boletim do clube. 
 
3. Os distritos devem apresentar dois exemplares do mesmo número do seu melhor 

boletim. Os distritos que produzem boletins para mais de um propósito ou projeto 
devem escolher apenas um para apresentação. (Somente o primeiro boletim do 
distrito recebido pela Divisão de Relações Públicas e Comunicações da sede 
internacional será considerado pelos juízes.) 

 
4. Os boletins devem ser enviados à Divisão de Relações Públicas e Comunicações 

na sede internacional e devem ser recebidos até 1º de maio do ano no qual serão 
julgados na Convenção Internacional do Lions. O formulário oficial deve 
acompanhar a inscrição. 

 
5. Os boletins serão julgados tendo por base a qualidade do conteúdo, layout, design 

e produção. 
 
B. Concurso Internacional de website 
 

 Prêmios: Primeiro colocado = certificado 
    Duas menções honrosas = certificados 
 
1. O concurso está aberto a todos os Lions clubes, distritos e distritos múltiplos. Os 

prêmios mencionados acima serão apresentados em cada categoria. 
2. Todos os clubes, distritos e distritos múltiplos precisam enviar o endereço URL do 

seu website no Formulário Oficial de Inscrição no Concurso. 
3. As inscrições precisam ser recebidas na Divisão de Relações Públicas e 

Comunicações na sede internacional a fim de chegarem até 1º de maio do ano no 
qual serão julgadas na convenção de Lions Internacional. Os formulários para esta 
categoria podem ser enviados pelo correio, por email para pr@lionsclubs.org ou 
por fax para 630-571-1685. O Formulário Oficial de Inscrição precisa acompanhar a 
inscrição. 

4. Os websites serão julgados pela qualidade de conteúdo e design. 
 
O formulário oficial de inscrição nos concurso de Lions Clubs International (PR-763) 
pode ser acessado no website da associação www.lionsclubs.org , (Busque: PR-
763.PO) ou mediante pedido a: 
 

Lions Clubs International 
Divisão de Relações Públicas e Comunicações 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 
Fax: (630) 571-1685 

      E-mail: pr@lionsclubs.org 
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Protocolo Oficial 
A seguinte lista reflete a diretriz oficial de protocolo da Associação Internacional de Lions 
Clubes. Somente o orador principal deve dar conhecimento dos dignitários presentes. 
 

 
Ordem de Precedência 

Os Leões deverão ser apresentados na seguinte ordem: 
1. Presidente Internacional 
2. Ex-Presidente Internacional Imediato 
3. Vice-Presidentes Internacionais (de acordo com o cargo) 
4. Ex-Presidentes Internacionais (b) 
5. Diretores Internacionais (a) 
(Assessores Nomeados) * 
6. Ex-Diretores Internacionais (c) 
7. Coordenadores Regionais de LCIF e Líderes de Área da GMT/GLT 
8. Presidente do Conselho de Governadores (a) 
9. Governadores de Distrito 
10. Administrador Executivo da Associação 
11. Secretário da associação 
12. Tesoureiro da Associação 
13. Administrador Executivo de LCIF 
14. Ex-Presidentes de Conselho (a) 
15. Ex-Governador Imediato de Distrito (a) 
16. Assessores e Coordenadores de Distrito Múltiplo (incluindo LCIF, GMT e GLT) 
17. Primeiros Vice-Governadores Eleitos (a) 
18. Segundos Vice-Governadores Eleitos (a) 
19. Ex-Governadores de Distrito 
20. Secretários de Distrito Múltiplo (voluntários) (a) 
21. Tesoureiros de Distrito Múltiplo (voluntários) (a) 
22. Secretários de Distrito (a) 
23. Tesoureiros de Distrito (a) 
24. Presidentes de Região (a) 
25. Presidentes de Divisão (a) 
26. Assessores e Coordenadores Distritais, inclusive Coordenadores de LCIF, Líderes 
das Equipes de GMT e GLT (a) 
27. Presidentes de Clube (a) 
28. Ex-Presidentes de Clube Imediatos (a) 
29. Secretários de Clube (a) 
30. Tesoureiros de Clube (a) 
31. Ex-Presidentes de Clube (a) 
32. Secretários de Distrito Múltiplo (funcionários) (a) 
33. Tesoureiros de Distrito Múltiplo (funcionários) (a) 
 
* Os assessores nomeados pelo Presidente Internacional para os Comitês da Diretoria 
Internacional e para o Comitê Executivo de LCIF devem ser apresentados, e receber 
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reconhecimento antes dos Leões que tenham ocupado o mesmo cargo. Durante as 
apresentações, as nomeações de tais indivíduos devem ser mencionadas.  
 

 **O estatuto e regulamentos de distritos únicos, sub e múltiplos ou os costumes e 
práticas locais poderão alterar a ordem de precedência e/ou conteúdo dos números 4, 
5, 6 e 14 até 31 para incluir reconhecimento a ex-assessores indicados. 
 

Explicação das notas anteriores 
(a)  Quando houver mais de um presente, eles serão apresentados em ordem 

alfabética tendo por base seu sobrenome. Se a primeira letra for a mesma, 
prossiga para a segunda e assim por diante. Se os sobrenomes forem idênticos, o 
mesmo procedimento deverá ser observado para com o nome; se estes forem 
iguais, então o outro nome. No improvável evento de dois nomes serem idênticos, 
a pessoa com mais tempo de afiliação à associação deverá ter precedência. 

 
(b)  Quando mais de um estiver presente, aquele que desempenhou o cargo mais 

recentemente terá precedência, e assim por diante. 
 
(c)  Quando mais de um estiver presente, a precedência será igual dos 

Ex-Presidentes Internacionais (veja (b) acima). Quando mais de um Ex-Diretor 
Internacional que tenha desempenhado a função no mesmo exercício estiver 
presente, então o critério especificado na letra (a) deverá ser observado. 

 
Comentários Gerais  - Quando o Leão tiver mais de um título, ele deverá ser identificado 
pelo título mais alto. Em áreas em que existam outros cargos além dos acima 
relacionados, estes deverão ser identificados de acordo com o costume local, desde que 
os dirigentes eleitos tenham sempre precedência sobre os nomeados. Recomenda-se que 
os Companheiros de Melvin Jones sejam identificados em grupo. Quando os oradores 
forem apresentados, sua condição de Companheiro de Melvin Jones deverá ser 
mencionada.  

 
Dignitários Não Pertencentes ao Leonismo 

Deverá ser dada precedência aos dignitários que não pertencem ao Leonismo de acordo 
com o protocolo e/ou costumes locais, tendo em mente que se o indivíduo não Leão for o 
orador principal, então ele deverá sentar-se diretamente à direita do presidente da 
reunião. 
 

Mesa Principal 
O dirigente ou coordenador da reunião deve sempre se sentar no lugar mais central da 
mesa onde não houver um pódio central, indicado como o assento número um no 
diagrama seguinte (figura 1). O orador principal deverá ocupar o lugar número dois e a 
seguir outros dignitários Leonísticos de acordo com a ordem geral de precedência. Se 
possível, deverá haver o mesmo número de lugares à direita e à esquerda do dirigente ou 
coordenador da reunião, o qual normalmente seria o presidente de clube, governador de 
distrito, presidente de conselho ou presidente internacional. 
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(Público) 

 Figura 1 
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Conforme indicado na figura 2, a distribuição de lugares à mesa principal com um 
pódio é basicamente a mesma, exceto que o dirigente da reunião sempre se senta à 
esquerda do pódio (de frente para a audiência) e o orador principal, à direita. 

(Público) 
 Figura 2 
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Quando os cônjuges estiverem presentes, deverão sentar-se à esquerda de seus 
cônjuges quando estiverem no lado esquerdo da mesa, e à sua direita quando 
estiverem no lado direito da mesa. 

 
Mestre de Cerimônias e Secretários da Reunião 

Em algumas funções, o mestre de cerimônias será outro além do dirigente que preside 
a reunião. Em tais casos, ele/ela deverá sentar-se de acordo com os costumes locais 
ou na outra extremidade da mesa principal. Se, entretanto, seu lugar na ordem geral de 
precedência estipular um lugar específico (isto é, ele é um ex-presidente internacional 
numa função do distrito), então esta deverá ser a regra. Em raras ocasiões, haverá um 
secretário da reunião; novamente, os costumes locais regerão. 

 
Mesas Principais Múltiplas 

Se houver mais de uma mesa principal, a mesa de mais alto nível será considerada a 
primária. É necessário ter o cuidado de não se colocar Leões de mesmo nível em 
mesas diferentes. 

 
Apresentações da Mesa Principal 

A apresentação da mesa principal deverá ter início com o dirigente da reunião, e 
continuar a partir da pessoa de menor cargo na ordem de precedência até ao mais alto 
cargo. Quando os cônjuges estiverem presentes à mesa principal, eles deverão ser 
apresentados com seus cônjuges (isto é, "Ex-Diretor Internacional João Afonso e sua 
esposa Marta"). 

 
Hinos Nacionais 

Quando representantes oficiais da Diretoria Internacional de um outro país estiverem 
presentes no evento (sejam esses dirigentes atuais da diretoria ou não) onde os hinos 
nacionais serão normalmente tocados, eles deverão ter o privilégio de ouvir a execução 
de seus hinos nacionais. 
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Capítulo XV 
 

ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

Programas de Serviços Adotados por Lions Clubs Inte rnational 
 

Há sete categorias oficiais de programas de serviço dos Leões: 
 

1. Serviços à Comunidade 
i. Leões em Ação 

2. Preparação e Atendimento em Casos de Catástrofes 
i. Programa ALERTA do Lions 

3. Serviços ao Meio Ambiente  
i. Equipe Verde do Lions 
ii.Concurso de Fotografia Ambiental do Lions 

4. Saúde e Bem-Estar 
i.Conscientização e Ação Acerca do Diabetes 
ii.Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audição 
iii.Preservação, Conscientização e Ação sobre a Visão 

5. Relações Internacionais 
i. Irmanação Internacional de Clubes 

6. Oportunidades Leonísticas para Jovens 
i.Programa de Leo Clube 
ii. Programa de Acampamento e Intercâmbio Juvenis de LCI 
iii. Prêmios Jovens Líderes no Campo de Serviços 

7. Serviços Leonísticos para Crianças 
i. Lions Children First 
ii. Programa Leonístico de Simpósio Internacional para Crianças 
iii. Programa de Atividade de Leitura 

 
As diretrizes para os assessores distritais se encontram no website da associação, 
www.lionsclubs.org, entre o termo “Assessores distritais” na caixa de busca no canto 
direito da página inicial. 
 
As seguintes descrições são um breve resumo de cada uma das categorias de serviço. 
Para informações adicionais sobre todos os programas, visite a seção Nós Servimos! 
no Centro de Atendimento aos em www.lionsclubs.org ou por email 
programs@lionsclubs.org. 
 

 
Serviços Comunitários 

Os Serviços Comunitários incentivam os Leões a promoverem o bem-estar cívico, 
cultural e social da comunidade. Os específicos programas adotados incluem: 
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• Leões em Ação - projetos práticos como de pintura ou pequenas construções 
para ajudar a melhorar a comunidade. Este projeto também inclui a construção 
de casas para pessoas cegas ou deficientes. 

• Atividades Culturais e Comunitárias do Lions – dedicam-se a engajar as 
comunidades em atividades culturais e artísticas, como apresentações artísticas, 
exposições de artes visuais e restauração de pontos históricos.  

 
Preparação e Assistência em Catástrofes  

Preparação e Assistência em Catástrofes incentiva os Lions clubes, distritos e 
distritos múltiplos a desenvolverem planos de preparação emergencial para melhorar 
as condições da comunidade, para melhor responder e se recuperar de emergências 
e/ou catástrofes.  
 

• Programa ALERTA do Lions – desenvolvido para ajudar Leões a 
desenvolverem planos de preparação para emergências em parceria com 
prestadores de socorro locais e outras organizações comunitárias.   

 
Serviços ao Meio Ambiente 

Os Serviços ao Meio Ambiente oferecem aos Lions clubes, distritos e distritos múltiplos 
recursos para o desenvolvimento de projetos de serviços ambientais de acordo com as 
normas da associação para o ambiente humano.  
 

• Projetos da Equipe Verde do Lions – projetos práticos que focam na preservação 
ou proteção do meio ambiente, como limpeza e purificação do meio ambiente, 
plantio de árvores, reciclagem e educação ambiental.  

• Concurso de Fotografia do Meio Ambiente – desenvolvido para exibir a beleza do 
meio ambiente local dos Leões e destacar a importância da conservação 
ambiental. Muitas fotografias participantes também fazem parte do Calendário de 
Fotografias do Meio Ambiente 

 
Os Leões também são incentivados a organizar atividades de serviço em 
comemoração ao Dia da Terra (22 de abril) e do Dia Mundial do Meio Ambiente da 
ONU (5 de junho). Os Leões podem também participar do Desafio de Serviços do 
Centenário: Proteção ao Meio Ambiente no mês de abril. 
 
 

Saúde e Bem-Estar 
Saúde e Bem-Estar consiste de três programas adotados: 1) Conscientização e Ação 
Acerca do Diabetes, 2) Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audição, e 3) 
Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão. Veja a descrição de cada 
programa abaixo. 
 
Os Leões podem participar das seguintes atividades de serviço para a Conscientização e 
Ação acerca do Diabetes: 
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• Strides: Os Leões pela Conscientização sobre Diabetes: preparado para 
proporcionar ao seu clube um evento de bastante evidência junto á comunidade 
para promover a conscientização sobre diabetes. 

• Instrução à Comunidade: se dedica a seminários, filmes, anúncios de utilidade 
pública e distribuição de materiais que promovam a informação, prevenção e 
controle de diabetes. 

• Programa Leonístico de Saúde dos Olhos (LEHP): um programa educacional 
voltado à comunidade que capacita os Leões a promoverem a saúde dos olhos 
e aumentar a conscientização sobre as causas da cegueira evitável, como as 
doenças diabéticas dos olhos. 

• Testes de diabetes: dedica-se especificamente ao trabalho conjunto com 
parcerias da área da saúde na comunidade para identificar possíveis novos 
casos de diabetes. 

• Acampamentos recreativos: trazem apoio financeiro a projetos de serviços 
práticos para Leões ajudarem em acampamentos para crianças e/ou adultos 
que têm diabetes. 

 
Os Leões são incentivados a promover a conscientização sobre diabetes através da 
promoção em eventos especiais anuais: Mês de Conscientização sobre Diabetes 
(novembro) e Dia Mundial da Luta contra Diabetes (14 de novembro).  
 
 

As parcerias formais da associação para a conscientização acerca do diabetes são:  
 
• National Diabetes Education Program (NDEP): www.yourdiabetes.org 
• Diabetes Education & Camping Association (DECA):                                       

      www.diabetescamps.org 
• MedicAlert Foundation International: www.medicalert.org 
 
A associação também desenvolve um trabalho conjunto com a International 
Diabetes Federation (IDF), veja materiais adicionais disponíveis em: www.idf.org 

 
 
Conscientização e Ação Acerca do Diabetes 
A missão deste programa é de conduzir e apoiar iniciativas locais e de grande escala 
que conduz ao controle e tratamento do diabetes e suas complicações, através da 
educação, prevenção e pesquisa. 
 
 

 
Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audiçã o 
Em 1925, Helen Keller, uma mulher que desde a infância era cega e surda, desafiou os 
Leões a darem assistência aos surdos e aos cegos. Desde aquela época, os Leões têm 

desenvolvido muitos projetos de assistência aos surdos e deficientes auditivos. 
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• Programa de Reciclagem de Aparelhos Auditivos: desenvolvido para permitir que 

os Leões proporcionem aparelhos auditivos acessíveis para indivíduos com 
dificuldades em escutar e que tenham recursos financeiros limitados. 

 
Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão 
Os Leões são reconhecidos internacionalmente pelos serviços aos cegos e deficientes 
visuais.  
 

• Programa Leonístico de Saúde dos Olhos (LEHP): um programa educacional 
voltado à comunidade que ajuda a promover a saúde dos olhos e aumentar a 
conscientização sobre as causas da cegueira evitável. 

• Reciclagem de Óculos do Lions: desenvolvido para permitir que Leões coletem 
pares de óculos para serem distribuídos às pessoas carentes, especialmente 
em países em desenvolvimento. 

• Bancos Leonísticos de Olhos: desenvolvido para incentivar a colaboração dos 
bancos de olhos em apoio à defesa da causa, educação, apoio financeiro e 
administrativo.  

 
Os Leões podem promover a prevenção à cegueira participando em eventos 
internacionalmente reconhecidos: 
 
• Dia da Helen Keller: 1 de junho 
• Desafio de Serviços do Centenário: Compartilhando a Dádiva da Visão: outubro 
• Dia Mundial da Visão: segunda quinta-feira de outubro 
• Dia Internacional da Bengala Branca: 15 de outubro 
• Dia Mundial do Diabetes (Retinopatia Diabética): 14 de novembro 
• Semana do Banco de Olhos de LCI: primeira semana de dezembro 
• Mês da Conscientização do Glaucoma: janeiro (nos EUA) 
• Mês da Conscientização de Doação de Olhos: março (nos EUA) 
• Dia do Alerta sobre o Diabetes: março (nos EUA) 
• Mês da Reciclagem para a Visão de LCI: maio 
• Semana da Bengala Branca: (EUA, 3ª semana de maio, Canadá, 1ª semana de fev.) 
 
 
 

Relações Internacionais 
O programa de relações internacionais incentiva os Leões a organizarem atividades que 
apóiem o Terceiro Propósito da Associação: Criar e fomentar um espírito de compreensão 
entre os povos da Terra.  
 

• Irmanação Internacional de Clubes – um acordo de amizade voluntário e mútuo 
entre Lions ou Leo clubes de diferentes países 
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Oportunidades Leonísticas para Jovens 
 
A missão do programa de Oportunidades Leonísticas para Jovens é proporcionar aos 
jovens do mundo inteiro oportunidades de realização, aprendizagem, contribuição e 
serviço, individual e coletivo, através do patrocínio de atividades identificadas como as 
melhores práticas no campo do desenvolvimento juvenil. 
 

 
Programa de Leo Clube  
O Leo Clube é uma afiliação patrocinada por um ou mais Lions clubes e oferece 
aos jovens a oportunidade de desenvolver suas habilidades de liderança através 
de serviços comunitários. Sejam ligados à escola ou à comunidade, os Leo clubes 
proporcionam aos sócios oportunidades de companheirismo e crescimento 
pessoal que advém da participação em projetos de serviços comunitários, funções 
sociais e atividades voltadas ao desenvolvimento da liderança.  
 
O Programa de Leo Clube oferece uma via ao Leões para influenciarem de forma 
positive a juventude e os jovens adultos através de oportunidades que inspirem 
um compromisso contínuo com o serviço à comunidade, incentivem futuros Leões 
e desenvolvam líderes por toda a vida. Através do envolvimento com um Leo 
clube, os clubes podem também energizar e inspirar os sócios e até aumentar a 
exposição do clube patrocinador junto à comunidade, atraindo possíveis sócios, 
como pais e família. 
 
A afiliação ao Leo Clube está aberta a jovens de bom caráter que tenham 
interesse em servir à comunidade. Os Leos de categoria Alfa têm idade de 12 
anos à maioridade. O foco para este segmento é o desenvolvimento individual e 
social de pré-adolescentes e adolescentes. Os de categoria Omega são jovens 
com a maioridade completa até 30 anos. Este segmento foi criado para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do jovem adulto.  
 
Para fomentar o crescimento e estabilidade de Leo clubes dentro do distrito, 
incentive-se o governador de Distrito a apoiar o assessor Leo de distrito que 
contribui para o sucesso do seu distrito através da promoção, desenvolvimento e 
apoio contínuos aos Leo clubes.  
 
O assessor distrital de Leo clubes é o elemento de ligação entre o gabinete do 
Lions e o programa Leo. Quando certos requisitos são cumpridos, o assessor de 
Leo pode autorizar que os Leo clubes sejam organizados em distritos ou distritos 
múltiplos Leo. Os líderes Leões são incentivados a trabalharem em estreita 
colaboração com os líderes Leos de distrito único e múltiplo.   
 
No papel de governador de distrito, você é incentivado a nomear Leos e Leões 
qualificados para comporem o Painel Consultivo do Programa de Leo Clube. O 
Painel Consultivo é um veículo de comunicação aprovado pela diretoria para Leos 
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e Leões compartilharem suas ideias com o Lions Clubs International. Os 
integrantes do painel servem um mandato de dois anos, no qual agem como 
embaixadores  e defensores do programa. O painel oferece aos Leos uma voz 
ativa em assuntos que afetam o programa e oportunidades extras para o 
desenvolvimento de liderança. As indicações são aceitas de acordo com ano 
Leonístico, e os formulários para indicação de Leos ou Leões podem ser 
encontrados no website de LCI. 
Para mais informações visite a seção de Leos no website da associação ou entre 
em contato com o Departamento de Programa de Leo Clube no seguinte endereço 
de e-mail:  leo@lionsclubs.org  
 
 
Programa de Acampamento e Intercâmbio Internacional  Juvenil (YCE) 
O intercâmbio cultural oferece aos jovens (idade sugerida de 15 a 21 anos) uma 
estada de quatro a seis semanas com uma família anfitriã aprovada pelos Leões 
locais. Os intercâmbios são planejados entre Lions clubes de diferentes países 
através do seu respectivo assessor de acampamento e intercâmbio juvenil de 
distrito ou de distrito múltiplo. Os acampamentos de Lions Internacional (idade 
sugerida de 16 a 22 anos) para jovens de diferentes países promovem a 
compreensão internacional. Os Lions clubes, distritos e distritos múltiplos 
organizam os acampamentos individual ou conjuntamente.  

  
 

Prêmio de Jovens Líderes no Campo de Serviço 
O Programa do Prêmio de Jovens Líderes no Campo de Serviço permite aos 
Leões fazerem o reconhecimento formal de voluntários jovens da sua comunidade 
de 12 a 18 anos de idade, que tenham concluído 50 ou 100 horas de serviço 
comunitário. Os jovens que completarem 50 horas de serviço comunitário são 
reconhecidos com o certificado do selo de prata e uma carta do presidente de 
Lions Club International, os jovens que completarem 100 horas de serviço 
comunitário são reconhecidos com o certificado do selo de ouro e uma carta do 
presidente internacional.  

 
Jovens Líderes no Campo de Serviço é o programa ideal para clubes que têm 
interesse em trabalhar com jovens, mas ainda não têm muita experiência na área.  
 

 
Serviços Leonísticos para Crianças 

  Adotado em 2003, o programa tem como objetivo melhorar a vida de 
 crianças e adolescentes que vivem em circunstâncias adversas através de 
 serviços de saúde e educacionais, em nível local e internacional  

 
O Programa de Simpósio de Serviços Leonísticos para C rianças  incentiva a 
organização de um fórum que permite que os Leões formem uma rede de 
contatos com líderes-chave da comunidade, educadores, profissionais na área da 
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saúde e outros indivíduos envolvidos ao atendimento às crianças carentes. Ele 
ajuda os Leões a identificarem oportunidades de novos serviços ou projetos 
comunitários que precisem de assistência adicional. O programa oferece 
assistência com as despesas para 1 (um) simpósio por área jurisdicional mais o 
continente da África, por ano fiscal. Os distritos e distritos múltiplos podem 
solicitar assistência de até US$ 2.000 por simpósio. O formulário de solicitação do 
Simpósio encontra-se disponível no website da associação. 

 
O programa Lions Children First , iniciado em 2009-2010, oferece aos clubes 
materiais e recursos para projetos e atividades de serviço em prática e de boa 
visibilidade para ajudar crianças carentes.  
 

 
Os clubes podem participar do Programa Lions/UNICEF School-in-a-Box . Este 
programa ajuda as crianças a continuarem sua educação em casos de 
emergência ou catástrofes. O School-in-a-Box proporciona material escolar 
suficiente para um professor e até 40 alunos. Os Lions e Leo clubes, distritos e 
distritos múltiplos podem fazer doações para este programa através da LCIF. Por 
uma doação de US$500 ou mais, recebe-se um emblema de estandarte do 
School-in-a-Box. 
. 

 
Incentiva-se os Leões a participarem do Programa de Atividade de Leitura  para 
ajudar no aumento da alfabetização e para se ter acesso a ferramentas e tecnologias 
de ensino fara as crianças das suas comunidades. Para mais informações, visite o 
website da associação e digite “alfabetização” na caixa de busca.  
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Capítulo XVI 
 

Prêmios 
 
O Presidente Internacional talvez introduza prêmios e speciais em reconhecimento 
de realizações. Consulte o website para mais informa ções.   
 
Prêmios de Atividades de Serviço 
 

Presidente de Leo Clube 100% 
O conselheiro de Leo clube com a aprovação do presidente do Lions Clube patrocinador,  
outorga este certificado ao presidente do Leo clube que cumpriu os requisitos específicos 
durante o seu mandato. Os critérios para este prêmio contemplam desenvolvimento de 
liderança, extensão do quadro associativo, administração e atividades do Leo clube. O 
critério e o certificado do prêmio são fornecidos eletronicamente ao Lions clube 
patrocinador. 
 

Prêmio de Presidente de Distrito/Distrito Múltiplo Leo 100% 
Com aprovação do governador de distrito ou presidente de conselho, os assessores  de 
Leo clubes outorgam este prêmio a um presidente de distrito/distrito múltiplo Leo que 
preencher requisitos específicos nas áreas de preparação de líderes, aumento de sócios, 
extensão, administração e atividades Leo no distrito/distrito múltiplo. Os critérios e 
certificados deste prêmio são fornecidos eletronicamente ao assessor de distrito/distrito 
múltiplo Leo. 
 

Prêmio do Desafio de Serviços do Centenário para Cl ubes 
 

A cada ano, para os Lions Clubes que reportarem sua participação de uma até quatro 
áreas do Desafio de Serviços do Centenário, através do Relatório de Atividades de 
Serviço, receberá um emblema de estandarte. O fechamento dos relatórios ocorrerá no 
dia 15 de julho de cada ano fiscal, e os emblemas serão enviados diretamente aos 
Governadores de Distrito durante o primeiro trimestre do ano Leonístico, para que a 
distribuição seja feita aos clubes. 
 

Excelência no Esforço de Clube 
 Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão  

Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador 
para apresentação a um Lions clube no distrito que tiver sido mais ativo durante o ano em 
projetos de serviços relacionados à visão. 
 

Reconhecimento de Irmanação de Clube 
O Programa de Irmanação de Clubes é um programa de correspondência e 
intercâmbio entre clubes de diferentes países. Um certificado de Reconhecimento de 
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Irmanação de Clubesou um emblema é outorgado aos Lions ou Leo clubes que 
participarem ativamente deste programa, fazendo a primeira irmanação registrada no 
ano fiscal. Para mais informações, visite o website de LCI www.lionsclubs.org e entre a 
palavra “irmanação” na caixa de busca. 
 
 

Assessor Distrital/Distrito Múltiplo de Conscientiza ção Acerca da Diabetes  
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador e 
presidente do conselho para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplo por 
ter cumprido os requisitos do seu cargo. 
 

Assessor Distrital de Meio Ambiente  
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador 
para apresentação ao assessor distrital por ter cumprido os requisitos do seu cargo. 
 

Prêmio do Assessor Distrital/Distrito Múltiplo de A udição 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador e 
presidente de conselho para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplopor 
ter cumprido os requisitos do seu cargo. 

 
Assessor de Relações Internacionais de Distrito/Dis trito Múltiplo 

Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador e 
presidente de conselho para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplo por 
ter cumprido os requisitos do seu cargo. 

 
Realizações de Assessor de Leo Clube de Distrito/Dis trito Múltiplo 

Este prêmio é outorgado pelo governador de distrito ou presidente de conselho a um 
assessor de distrito/distrito múltiplo Leo que preencher os requisitos específicos nas áreas 
de extensão, desenvolvimento da liderança, atividades Leo no distrito/distrito múltiplo, 
administração e promoção. Os certificados e critérios para o prêmio são fornecidos 
eletronicamente ao governador de distrito e presidente de conselho.  
 

Reconhecimento do Assessor de Oportunidades Leoníst icas para Jovens de 
Distrito/Distrito Múltiplo 

O governador de distrito ou presidente de conselho pode outorgar este prêmio a um 
assessor de distrito e de distrito múltiplo de oportunidades Leonísticas para jovens que 
promovam e mantenhas atividades juvenis em seu distrito ou distrito múltiplo. Os 
certificados e critérios para o prêmio de distrito/distrito múltiplo serão disponibilizados 
eletronicamente ao governador de distrito e presidente de conselho anualmente. 
 

Assessor do Programa de Atividade de Leitura de Dis trito/Distrito Múltiplo 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente para o 
governador de distrito e presidente de conselho apresentarem ao assessor de distrito 
e distrito múltiplo, pelo seu sucesso no cumprimento dos requisitos exigidos pelo 
cargo. 
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 Assessor de Serviços Leonísticos para Crianças de D istrito/Distrito Múltiplo 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador de 
distrito e presidente de conselho para ser conferido ao assessor de distrito e distrito 
múltiplo pelo seu sucesso no cumprimento dos requisitos exigidos pelo cargo. 
 

Assessor da Visão de Distrito/Distrito Múltiplo 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente ao governador de distrito e 
presidente de conselho para outorga ao assessor de distrito e de distrito múltiplo que 
cumpriram os requisitos do cargo. 
 

Cinco Anos de Serviço de Conselheiro de Leo Clube 
Os Conselheiro de Leo Clube que completarem cinco anos de serviços dedicados se 
qualificam para receber este distintivo de lapela e certificado especial das mãos do 
presidente do Lions clube patrocinador.   
 

Destaque de Serviço de Conselheiro de Leo Clube 
Este prêmio presta reconhecimento aos conselheiros de Leo clubes que tenham 
demonstrado dedicação especial em orientação e desenvolvimento de Leo clubes. Os 
conselheiros de Leo clubes que cumprirem os requisitos específicos receberão o 
certificado dos respectivos presidentes dos Lions clubes patrocinadores. 
 

Aniversário de Leo Clube e de Patrocínio de Leo Clu be 
Quando completam 5 anos de sua certificação, os Leo clubes recebem automaticamente 
um Emblema para Estandarte de Aniversário e também nos incrementos de cinco anos 
dos aniversários seguintes. O Lions clube patrocinador receberá automaticamente o 
Emblema para Estandarte de Aniversário de Patrocínio quando o Leo clube completar o 
seu quinto aniversário e nos incrementos de cinco anos dos aniversários seguintes. 
 

Excelência de Leo Clube 
Todo governador de distrito pode indicar anualmente um Leo clube em seu distrito para 
receber este prêmio. A indicação deve ser endossada pelo assessor distrital de Leo 
clubes. As inscrições devem ser apresentadas ao Departamento de Programa de Leo 
Clube até 15 de agosto seguido do encerramento do ano fiscal pelo qual o clube foi 
indicado. Os vencedores receberão um emblema de estandarte e um chevron. 
 

Extensão de Leo Clube 
Os governadores de distrito, assessores distritais de Leo clube e presidentes de distritos 
Leo recebem certificados quando realizam um aumento líquido de pelo menos três novos 
Leo clubes em seu distrito, até 30 de junho. Os certificados também são enviados aos 
presidentes de conselho, assessores de Leo clube de distritos múltiplos e presidentes de 
distritos Leo quando realizam um aumento líquido de pelo menos cinco novos Leo clubes 
no distrito múltiplo até 30 de junho.   
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Certificado de Extensão e Emblema de Patrocínio de Leo Clube 
O Emblema de Patrocinador é outorgado ao Lions clube patrocinador quando um novo 
Leo clube é organizado. Certificados de Extensão são concedidos ao presidente do Lions 
clube e ao conselheiro do Leo clube. O Lions clube patrocinador poderá solicitar 
certificados adicionais para entregar às pessoas que ajudaram na organização do novo 
Leo clube.  
 

Leos e Leões Servem Unidos 
Este prêmio representado por um emblema de estandarte é outorgado ao Leo clube e seu 
Lions clube patrocinador na conclusão bem-sucedida de um projeto ou atividade realizado 
com a colaboração Leo-Leão. As inscrições para este prêmio devem ser encaminhadas ao 
Departamento do Programa Leo Clube.  
 

Prêmio por Aumento de Associados do Leo Clube de Ou tubro 
Qualquer Leo que recrutar três ou mais novos associados para o seu Leo clube 
durante o mês de outubro, receberá um distintivo de lapela pelo Mês do Aumento de 
Associados Leo. Os conselheiros de Leo clube devem enviar os nomes dos Leos que 
receberão o prêmio ao Departamento de Programa de Leo Clube até 15 de novembro. 

 
 

Prêmio Leos do Ano 
O conselho de governadores de distrito múltiplo ou o gabinete de distrito único pode 
indicar um Leo a cada ano para receber este prêmio de prestigio. As inscrições dos Leos 
que demonstraram um nível superior de realizações precisam ser recebidas pelo 
Departamento do Programa de Leo Clube até 1 de abril. Os vencedores serão nomeados 
pela Diretoria Internacional. 
 

Foco de Leo em Crianças 
Os Leo clubes que planejam e implementam um projeto de serviço para crianças que 
vivem em circunstâncias adversas poderão receber este emblema de estandarte.  
Além disto, os sócios Leos que oferecerem um apoio considerável a um projeto de 
serviço às crianças qualificam-se para receber um certificado de reconhecimento.  
 

Prêmio de Atividade Comunitária e Cultural de Lions  Clube 
A cada ano, o governador de distrito seleciona o clube do distrito que tenha sido o mais 
ativo na organização de atividades comunitárias e culturais para receber um emblema de 
estandarte. Este prêmio está disponível mediante solicitação dos governadores de distrito. 
Escreva para programs@lionsclubs.org para informações adicionais ou para efetuar a 
solicitação. 
 

Concurso de Fotografia de Meio Ambiente 
Um prêmio gravado será outorgado aos fotógrafos vencedores em seis categorias.Para 
mais informações, visite o website de LCI www.lionsclubs.org e entre a palavra “concurso 
de fotografia” na caixa de busca. 
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Relações Internacionais 
Um prêmio apropriado será fornecido anualmente ao governador de distrito, para ser 
entregue ao Leão do distrito que desenvolveu o mais extraordinário projeto de relações 
internacionais. Este prêmio deve ser solicitado pelo governador de distrito. Escreva para 
programs@lionsclubs.org para informações adicionais ou para efetuar a solicitação. 
 

Emblema para Estandarte Lions/UNICEF School-in-a-Bo x 
O Lions clube, Leo clubes, distrito ou distrito múltiplo que doar US$500 ou mais através 
da LCIF para o programa da UNICEF School-in-a-Box (escola numa caixa) receberá um 
emblema de estandarte em reconhecimento pelo respectivo ano Leonístico.  
 

Emblema para Estandarte ALERTA do Lions 
Este emblema para estandarte é concedido uma vez aos clubes, distritos e distritos 
múltiplos que enviarem à sede de Lions Clubs International um plano de preparo. 
 

Prêmio para Assessor de Distrito/Distrito Múltiplo ALERTA do Lions 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente ao governador de distrito e 
presidente de conselho para ser entregue ao assessor de distrito/distrito múltiplo por 
terem cumprido os requisitos do seu cargo. 
 

Prêmio Leonístico Jovens Líderes em Serviço 
Este prêmio proporciona aos Lions clubes uma maneira excelente de prestar 
reconhecimento a jovens (de 12 a 18 anos) que completaram 50 horas (brasão de 
prata) ou 100 horas (brasão de ouro) de serviço comunitário. Os kits de Jovens 
Líderes em Serviço, incluindo diretrizes para implementação e folhetos promocionais, 
podem ser obtidos através de pedido ao Departamento de Programas e Iniciativas de 
Serviços na sede internacional e no website da associação. 
 

Novos Horizontes de Esclarecimento sobre Diabetes 
Um prêmio apropriado será disponibilizado eletronicamente anualmente ao governador 
para apresentação a um Lions clube no distrito que tiver sido mais ativo durante o ano 
Leonístico em programas que promovem a conscientização, educação, prevenção e 
controle de diabetes. 
 

Certificados de Apreciação Online 
Estes Certificados de Apreciação poderão ser baixados pelos líderes Leões para 
entrega aos participantes nos projetos de Reciclagem de Óculos, Cultura, Relações 
Internacionais, ALERTA do Lions, Equipe Verde dos Leões em Ação e projetos Lions 
Children First. 
 

Emblema de Clube de Destaque 
Anualmente, o governador seleciona um clube no distrito para receber o prêmio Emblema 
Clube de Destaque pela participação em atividades de relações internacionais. Este 
prêmio deve ser solicitado pelo governador de distrito. Escreva para 
programs@lionsclubs.org para informações adicionais ou para efetuar a solicitação. 
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Prêmio Emblema de Estandarte Strides: Leões Concien tizando sobre Dieabetes  

Os Lions clubes podem recebem um prêmio de emblema para estandarte pela 
organização de um evento Strides: Leões Concientizando sobre Dieabetes. Cada 
clube que reportar um evento Strides durante o ano leonístico através do Relatório de 
Atividades de Serviço online receberá um emblema para estandarte Strides.  Cada 
clube somente poderá receber um emblema por ano leonístico.  

 
Dez Mais em Extensão de Leo Clube 

Os assessores distritais de Leo clubes e presidentes de distrito Leo dos dez distritos com 
o maior número de aumento líquido de Leo clubes durante o ano fiscal são reconhecidos 
com distintivos de lapela. Os assessores de Leo clubes de distritos múltiplos e 
presidentes de distritos múltiplos Leo que apoiaram os esforços de extensão dos dez 
distritos que se destacaram receberão distintivos de lapela.  
 

Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamento e Intercâmbio Juvenil 
Anualmente, o conselho de governadores de distrito múltiplo ou o gabinete de distrito 
único pode indicar um Leão para receber este prêmio. Um distrito múltiplo com 15 ou mais 
subdistritos pode apresentar dois candidatos por ano. As inscrições devem ser recebidas 
pelo Departamento de Programas e Iniciativas de Serviços até 15 de novembro. Os 
vencedores escolhidos pela Diretoria Internacional recebem um distintivo de lapela e um 
certificado. 
 
Prêmios de Administração de Clubes e Distritos 

 
Certificado de Apreciação do Governador de Distrito  e Presidente de Conselho  

Um certificado para reconhecer o governador de distrito ou presidente do conselho foi 
criado para homenagear a conclusão de um mandato bem sucedido.  O certificado é 
enviado automaticamente pela Divisão de Administração de Distritos e Clubes.    
 

Prêmio do Desafio de Serviços do Centenário para Di stritos 
 

Distritos onde 50% dos clubes reportam participação em duas ou mais áreas do Desafio 
de Serviços do Centenário, através do Relatório de Atividades de Serviço, receberão um 
emblema de estandarte. O fechamento dos relatórios ocorrerá no dia 15 de julho de cada 
ano fiscal, e os emblemas serão enviados diretamente aos Presidentes de Conselho 
durante o primeiro trimestre do ano Leonístico, para que a distribuição seja feita aos 
distritos. Distritos que apresentam 50% das metas alcançadas em três ou quatro anos do 
Centenário, receberão um prêmio especial ao final da celebração. 
 

Prêmio de Excelência de Clube 
Prêmio anual outorgado aos presidentes de clube e clubes que cumpriram os requisitos 
estabelecidos para a área de aumento de sócios, serviço e administração de clube pela 
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Diretoria Internacional para recebimento do prêmio. O formulário de solicitação deve ser 
recebido no Departamento Ibero-Americano até 30 de setembro. 
 

Prêmio de Excelência de Equipe do Governador de Dis trito  
Em reconhecimento aos esforços especiais feitos pelas equipes dos governadores de 
distrito, a associação outorga este prêmio aos membros das equipes dos governadores de 
distrito que cumpriram os requisitos estabelecidos pela Diretoria Internacional após o 
término da sua gestão. O formulário de solicitação deve ser recebido no Departamento 
Ibero-Americano até 30 de setembro. 
 

Prêmio de Reestruturação de Clube  
Este prêmio é concedido a uma pessoa recomendada pelo governador de distrito por ter 
dado assistência relevante ao reativar um clube em status quo ou cancelado ou que tenha 
propiciado um aumento substancial de sócios em um clube pequeno. 
 

Prêmio de Leão Orientador Certificado  
Um certificado é entregue ao Leão que completou com sucesso o curso de Leão 
Orientador Certificado.  
 

Prêmio Presidencial de Leão Orientador Certificado  
Um Leão Orientador Certificado que orienta com sucesso um novo clube durante os 
seus dois primeiros anos de serviço, consegue um aumento líquido de sócios e 
consegue outras realizações, conforme destacado na solicitação ao prêmio é elegível 
à Medalha Presidencial do Prêmio de Leão orientador Certificado.  
 
 
Prêmio de Desenvolvimento de Liderança 
 

Programa de Reconhecimento do Desenvolvimento de Li derança 
 
Este programa honra e reconhece os esforços da liderança dos Coordenadores de 
GLT-D e GLT-DM, os quais cumpriram efetivamente suas responsabilidades GLT 
durante o ano, impactando positivamente a eficácia da liderança Leonística. A 
solicitação do Certificado de Honra ao Mérito do Desenvolvimento de Liderança deve 
ser preenchido e enviado até o dia 15 de julho de 2016. 
 
Para maiores informações sobre o prêmio, visite:  
 
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Progra
m.pdf  
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Prêmios para o Quadro Associativo 
 
Associado/Clube 
 

Distintivo/Certificado de Patrocinador do Centenári o 
Um distintivo de Patrocinador do Centenário e certificado são concedidos aos Leões que 
patrocinam um novo associado em um clube existente.  Os patrocinadores podem ganhar 
prêmios adicionais para cada ano em que o novo associado permanecer ativo.   O 
distintivo e certificado são enviadas no Kit de Novos Associados. 
 
 

Distintivo/Certificado de Organizador de Clubes do C entenário 
Um distintivo de Organizador de Clubes do Centenário e emblema de estandarte são 
conferidos aos Leões que ajudam na organização de novos Lions clubes.  Os Organizador 
de Clubes podem ganhar prêmios adicionais para cada ano em que o novo clube 
permanecer ativo.   O distintivo e certificado são enviados com a carta constitutiva do 
novo clube. 

 
Emblema de Lions Clube Premier do Centenário 

Um emblema de estandarte de Lions Clube Premier do Centenário é concedido aos Lions 
clubes que convidam pelo menos três novos associados ou patrocinam um novo Lions 
clube em determinado ano fiscal, e os novos associados ou clube devem permanecer 
ativos por pelo menos dois anos.  Agora, os clubes podem ganhar prêmios por trazer 
novos associados em todos os anos em que vigorar este programa de premiação. Os 
emblemas de estandarte serão enviados aos governadores de distrito. 
 
Emblema/Placa/Distintivo de Lions Clube do Centenár io de Classe 

Internacional 
Um emblema de estandarte e placa de Lions Clube de Classe Mundial do Centenário são 
concedidos aos Lions clubes que convidam pelo menos três novos associados em cada 
ano fiscal das Celebrações do Centenário, e patrocine um novo Lions clube, e os novos 
associados e novo clube devem permanecer ativos no decorrer das Celebração do 
Centenário. Os associados ativos e o clube também receberão um distintivo com design 
personalizado.  Os emblemas de estandarte, placa e distintivos serão enviados aos 
governadores de distrito. 
 

Emblema de Patrocinador de Clube Universitário 
 Os clubes que patrocinarem um Lions Clube Universitário receberão um emblema 
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bordado do Lions com os dizeres “Lions Clube Universitário” e uma porta simbolizando a 
porta para a sabedoria, o qual pode ser aplicado no estandarte oficial do clube. 

 
Emblema de Estandarte de Núcleo  

O Prêmio Emblema de Núcleo é concedido a clubes que patrocinarem um núcleo. O 
indivíduo que serviu de elemento de ligação entre o núcleo e o clube, em reconhecimento 
à sua dedicação e compromisso de auxiliar os dirigentes do núcleo, recebe um distintivo 
de prestígio quando o núcleo se formar. O distintivo é enviado ao presidente do clube 
patrocinador para que o entregue juntamente com o emblema de estandarte. 

 
Emblema de Estandarte de Afiliação Familiar  

Os novos clubes qualificados receberão o Emblema para Estandarte de Afiliação Familiar 
pela adição de 10 ou mais sócios familiares no momento da fundação. O emblema de 
estandarte é enviado com a carta constitutiva do clube. 

 
Prêmio Chave 

Este prêmio é emitido automaticamente aos Leões que patrocinam novos sócios nos 
clubes já existentes. Há 17 níveis de prêmio Chave, dependendo do número de novos 
sócios patrocinados por um Leão. 

 
Emblema de Patrocinador de Novo Clube  

Os clubes que patrocinarem um novo Lions clube receberão um emblema bordado do 
Lions com os dizeres “Patrocinador de Novo Clube”, o qual pode ser aplicado no 
estandarte oficial do clube.  
Os clubes que patrocinarem um Lions Clube Universitário receberão um emblema 
bordado do Lions com os dizeres “Lions Clube Universitário” e uma porta simbolizando a 
porta para a sabedoria, o qual pode ser aplicado no estandarte oficial do clube. 

 
Prêmio pela Satisfação dos Associados 

Além de receber bem os novos sócios, é importante certificar-se de que estes e os sócios 
já existentes estejam satisfeitos. Se os sócios sentem-se bem acolhidos, confortáveis e 
envolvidos nos serviços comunitários, permanecerão no Lions por muito tempo. Para 
reconhecer os clubes que proporcionem uma experiência significativa aos sócios, 
demonstrada através da conservação dos sócios, é oferecido o Emblema de Estandarte 
do Prêmio pela Satisfação dos Sócios. Os clubes podem conquistar este prêmio de duas 
formas: 
1.  Noventa porcento dos sócios no início do ano Leonístico (1º de julho) de qualquer ano 

Leonístico devem estar no clube no final do mesmo ano Leonístico (30 de junho). 
Exclui-se falecimentos e transferências. 

2.  Revertendo a diminuição do número de sócios.  Os clubes que nos dois anos 
anteriores tiveram uma perda líquida, mas que obtiveram uma perda líquida "zero" no 
ano do programa que termina em 30 de junho, também recebem o emblema para 
estandarte. 

 
Prêmio Chevron Comemorativo 
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 Os Chevrons reconhecem os Leões pelo seu serviço a longo prazo, começando pelos 
10 anos e continuando em incrementos de cinco anos até 75 anos de serviços. Há dois 
tipos diferentes de Chevrons, mas que se assemelham muito em apar~encia, o 
Chevron Monarca Fundador, disponível somente para sócios fundadores do clube, e o 
Chevron Monanca. 

Os Chevrons para o ano Leonístico vigente serão automaticamente enviados ao 
governador de distrito no primeiro trimestre para que distribuam para sócios na 
ocasião apropriada, como a convenção do distrito ou outra comemoração. 

 
 
Prêmios de Distrito 
 

Prêmio de Extensão do Governador de Distrito 
O Prêmio de Extensão de Governador de Distrito é outorgado ao governador de distrito 
que fundar um ou mais clubes dentro do seu distrito. O distintivo de muito prestígio é 
personalizado, exibindo o número de clubes fundados durante o ano de mandato. 
 
O Prêmio de Extensão de Governador de Distrito é outorgado ao ex-governador de distrito 
imediato, após 1° de junho, logo após o seu ano Leoníst ico. O prêmio indicará o número 
de novos clubes formados no ano fiscal anterior que ainda estejam em dia com a 
associação até 31 de maio do próximo ano Leonístico. 
 
 
Prêmios de Presidentes Internacionais 
(Favor consultar o Capitulo XIX do Manual de Normas  da Diretoria) 
 

Embaixador da Boa Vontade 
O presidente internacional pode outorgar até 40 prêmios durante o seu mandato. Os 
Leões que já receberam este prêmio não podem recebê-lo novamente. 
 
 

Prêmio Presidencial 
O presidente internacional pode outorgar até 1125 prêmios durante o seu mandato. O 
presidente internacional define os critérios para este prêmio. 
 
 

Prêmio de Liderança Internacional 
Leões e Leos são elegíveis a receber esta premiação. O presidente internacional pode 
outorgar até 1280 prêmios durante o seu mandato. O presidente internacional define os 
critérios para este prêmio. 
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Medalha de Reconhecimento Leonístico 
O presidente internacional pode outorgar até 75 prêmios durante seu mandato. 
 

 
Prêmio de Reconhecimento de Diretor Internacional 

Os diretores internacionais que terminam o mandato recebem este prêmio em 
reconhecimento aos serviços prestados à associação. 

Certificado de Apreciação do Presidente Internacion al 
Os Leões e Leos que desempenharam um serviço significativo para a associação 
recebem este prêmio a critério do presidente internacional. 
 
 

Medalha de Honra Leonística 
Este prêmio presta reconhecimento a esforços extraordinários de serviço humanitário. Ele 
será concedido postumamente a Leões e a pessoas não pertencentes ao Leonismo, a 
critério do presidente internacional. 
 
 

Medalha ou Placa de Chefe de Estado 
Esta medalha ou placa é outorgada a chefes de estado ou chefes de governo em 
reconhecimento ao apoio dado à associação. Dignitários que recebem este prêmio não 
são elegíveis para recebê-lo novamente. 
 
 

Medalha ou Placa de Distinção do Presidente Interna cional 
Este prêmio é outorgado a primeiro ministros quando não são chefes de estado, 
governadores de estado ou outras autoridades semelhantes, a critério do presidente 
internacional. Dignitários que recebem este prêmio não são elegíveis para recebê-lo 
novamente. 
 
 

Medalha ou Placa de Mérito Internacional 
Este prêmio é concedido a critério do presidente internacional a autoridades 
governamentais locais, tais como prefeitos. Dignitários que recebem este prêmio não são 
elegíveis para recebê-lo novamente. 
 
 
 
 

Prêmios de LCIF 
 

Certificado de Apreciação de Apoio de Clube 100%  
Este prêmio presta reconhecimento a distritos nos quais todos os clubes do distrito 
fizeram uma doação a LCIF. 
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Certificado Apoio de Distrito 100%  
Este prêmio presta reconhecimento a distritos nos quais cada um dos sócios do distrito 
(tendo por base o total de sócios no final do ano fiscal) doar US$20 ou mais a LCIF. 
 

Certificado dos Cinco Melhores (Área Jurisdicional)  
Os cinco distritos em cada área jurisdicional que doarem mais a LCIF em um ano 
Leonístico receberão um certificado. O Coordenador Distrital de LCIF também 
receberá um certificado. Os cinco melhores distritos pela média de sócios em cada 
AJ e os Coordenadores Distritais de LCIF destes distritos receberão um certificado 
também. 

 
Cerificados dos Cinco Melhores (Distrito Múltiplo) 

Os cinco distritos em cada distrito múltiplo que mais doar a LCIF durante um ano 
leonístico, receberão um certificado. O Coordenador de Distrito de LCIF também receberá 
um certificado. Os cinco melhores distritos, por média de associados em cada DM e os 
Coordenadores de Distrito de LCIF, para aqueles distritos, também receberão um 
certificado. 
 

Certificado dos Melhores DM 
O Coordenador de DM do melhor DM em cada Área Jurisdicional, por doação total e  
média por associados, receberão um certificado. 
  
         Certificado dos Dez Melhores  
Para reconhecimento aos dez distritos do mundo todo pelas maiores doações a LCIF. 
 
                             Certificado dos Cinco Melhores Clubes 
Os cinco melhores clubes de cada Área Jurisdicional em termos de doação a LCIF em um 
ano Leonístico recebem um certificado. 
 

Prêmio Mãos Solidárias de LCIF 
O Prêmio Mãos Solidárias de LCIF reconhece os Leões que notavelmente apóiam e 
promovem a conscientização sobre o trabalho da fundação, em âmbito de clube, 
região, distrito ou distrito múltiplo. Não há limite para o número de prêmios a serem 
concedidos anualmente e as pessoas podem receber o prêmio mais de uma vez. Estes 
prêmios são determinados pelo Assessor de LCIF. Os homenageados recebem um 
distintivo anual. 
 

Medalha do Presidente do Conselho  
Reconhece os Governadores de Distrito, Presidentes de Conselho, Coordenadores de 
LCIF de Distrito e de Distrito Múltiplo que alcançarem as suas metas de doações 
anuais. As metas financeiras tomam como base os níveis mínimos de doação e 
aumentos percentuais anuais comparado ao ano fiscal anterior.   
 

Emblemas de Estandarte para Doações de Clubes  
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Reconhece os clubes que oferecem apoio nos seguintes valores: 

• US$50 por associado  
• US$100 por associado 
• US$250 por associado  
• US$500 por associado 
• US$1.000 por associado 

Os emblemas serão fornecidos aos clubes em todos os níveis. Reconhecimento 
adicional será fornecido aos clubes cujo apoio seja de US$250 por associado ou mais.  

 
Prêmio Amigo da Humanidade de LCIF  

O Prêmio de LCIF Amigo da Humanidade reconhece Leões especiais, não mais que 
50 por ano, que tenham prestado serviços excepcionais e efetivos à LCIF. O prêmio 
destina-se aos Leões que geraram apoio financeiro significativo para a LCIF ou 
contribuíram para o fortalecimento da identidade e desenvolvimento da fundação. O 
Assessor de LCIF aprova as indicações, e os contemplados recebem uma medalha 
dourada com fita. Cada indivíduo pode receber este prêmio somente uma vez. 
 
 

Prêmio Vinte Novos Companheiros Melvin Jones 
Um certificado pode ser concedido a um presidente de clube responsável por trazer 20 
ou mais Companheiros Melvin Jones, ou 20 ou mais companheiros que  
comprometam-se a tornarem-se Companheiros Melvin Jones. 
 

Prêmio Superando a Meta Financeira do Distrito 
Um distintivo pode ser concedido ao governador de distrito que superar sua meta 
financeira, a qual é determinada pela área jurisdicional de média por associado exigida 
para aquele ano fiscal. 
 

Prêmio Aumento das Doações 
Um certificado pode ser concedido ao governador de distrito, em cada distrito, que 
aumentar as doações comparadas ao ano anterior. 
 

Prêmio Aumento de Participação de Clube 
Um certificado pode ser concedido ao governador de distrito, em cada distrito, que 
aumentar a participação de clube comparado ao ano anterior. 
 
 
 
 
Reconhecimentos de LCIF 
 

Placa de Clube 
Os clubes que fizerem uma doação sem restrição de US$1.000 ou mais recebem uma 
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placa ou, se for solicitado, um emblema para estandarte e chevron. 
 

Associado Contribuinte 
Este reconhecimento é concedido a pessoas que doarem US$ 20, US$ 50 ou US$ 100  
em nome de quem uma destas doações for feita. Os clubes recebem emblemas de 
estandarte e chevrons para prestar reconhecimento ao Membro Contribuinte quando 
todos os associados se tornam Membros Contribuintes. 
 

Associado Contribuinte 100% 
Um emblema de estandarte é concedido aos clubes quando cada associado contribui 
com pelo menos US$ 20 à LCIF durante o período de um ano fiscal. 
 

Placa de Corporação 
Presta reconhecimento a corporações que doarem US$1.000 ou mais a LCIF. 
 

Livro de Honra 
As pessoas que doarem US$100 ou em cujo nome a doação for feita, recebem este 
reconhecimento. 
 

Legado dos Leões a LCIF  
Presta reconhecimento a pessoas por indicarem LCIF como beneficiária em seu 
testamento. 
 

Companheiro de Melvin Jones  
Os indivíduos que doarem US$ 1.000 e as pessoas para quem estas doações forem 
feitas são reconhecidos como Companheiros de Melvin Jones (CMJ). Os 
Companheiros de Melvin Jones recebem um distintivo de lapela e uma placa 
personalizada. Os clubes podem receber emblemas de estandarte e chevrons em 
reconhecimento de certos níveis de participação dos sócios do clube. Os seus nomes 
são expostos em um monitor no Hall de Reconhecimento de LCIF na Sede 
Internacional, e eles recebem um distintivo especial para cada nível atingido. As 
doações que qualificam para o título de Companheiro de Melvin Jones podem ser 
feitas às seguintes categorias: sarampo, área de maior necessidade, catástrofe, 
necessidade humanitária, visão e juventude. 
 

 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo 

Para aqueles que já são CMJ, o Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) 
oferece uma oportunidade de avançar no programa de Companheiro. Para cada doação 
subsequente de US$ 1.000 além da doação inicial para MJF, os doadores recebem um 
novo nível de reconhecimento, representado por um distintivo exclusivo de CMJP de 
acordo com o nível da doação. O programa PMJF possui 100 níveis, representando 
doações entre US$ 2.000 e US$ 100.000.  Como os CMJ, os doadores podem 
homenagear uma outra pessoa com doações de CMJP. 
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Clube 100% de Companheiros de Melvin Jones 
Um Estandarte de Companheiro de Melvin Jones de aproximadamente 0,9m x 1,5m em 
tamanho, é concedido a um clube quando 100% dos associados deste clube tornam-se 
Companheiros Melvin Jones.  Para os clubes em que cada associado torna-se 
Companheiro Melvin Jones Progressivo, estandartes adicionais serão concedidos. O 
presidente do clube também receberá um distintivo designado para este propósito. 
 

Doações Póstumas 
Quando doações a LCIF são feitas em memória de alguém, o doador (por valores acima 
de US$25) e a família do falecido recebem cartões de notificação. 
 

Eventos Especiais 
Se um clube ou pessoa fizer uma doação a LCIF para prestar reconhecimento a um 
evento especial, como o aniversário do presidente do clube ou o de um parente, uma 
notificação é enviada ao recebedor. 
 

Reconhecimentos Especiais 
Uma placa pode ser concedida a um clube que contribuir, sem restrições, com um 
valor de US$ 1,000 ou mais em uma única contribuição durante o período de um ano 
fiscal em casos onde nenhum outro reconhecimento ou homenagem de LCIF for 
recebido. 
 
 
 
Prêmios de Relações Públicas 
 

Para mais informações sobre os prêmios relacionados a seguir, consulte o capítulo sobre 
Relações Públicas deste manual ou entre em contato com o Departamento de Relações 
Públicas na sede internacional. 
 
 

Concurso Internacional de Boletim 
Os clubes e distritos podem enviar dois exemplares dos seus melhores boletins para 
entrar nesta competição. Um prêmio para o primeiro colocado e quatro menções honrosas 
são concedidos. 
 

Concurso Internacional de Web Site  
Os sites da web preparados por Lions clubes, distritos e distritos múltiplos podem se 
inscrever para este concurso. Um prêmio para o primeiro colocado e duas menções 
honrosas são concedidos. 
 

Concurso Internacional de Redação 
São concedidos prêmios em diferentes níveis por realizações de crianças deficientes 
visuais de 11 a 13 anos que participarem do concurso. 
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Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional  
Prêmios são concedidos para diferentes níveis de realização a jovens de 11 a 13 anos de 
idade que participarem do concurso. 
 

Emblema de Estandarte para E-Clubhouse 
Um emblema de estandarte é oferecido a cada clube que participar do programa de  
e-Clubhouse. 
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Capítulo XVII 
 

PLANEJAMENTO DA SUCESSÃO 
 
 

Comece Pensando no Final 
 

A preparação para uma mudança na liderança é um dos desafios mais difíceis que as 
associações e negócios enfrentam.  As organizações de sucesso treinam e orientam 
seus possíveis líderes, e Lions Clubs International pode seguir por um caminho similar. 
 A estrutura da equipe do governador de distrito oferece a oportunidade perfeita para 
preparar os próximos líderes para suas funções, dando continuidade ao foco no 
distrito. 
 
Ao invés de uma transição repentina de liderança, os governadores de distrito que se 
comunicaram e delegaram eficazmente ao longo do seu mandato podem assegurar 
que o primeiro vice-governador de distrito e o segundo vice-governador de distrito são 
plenamente capazes de assumir as responsabilidades dos seus novos cargos quando 
chegar o momento. Delegar algumas visitas de clube é uma boa forma de não somente 
o seu sucessor conhecer os clubes do seu distrito, os desafios e oportunidades que 
enfrentam, mas também dos próprios clubes os conhecerem. 
 
Compartilhar ideias e experiências irá garantir que cada membro da equipe do 
governador de distrito esteja comprometido com o atual e futuro sucesso do distrito.  
Apesar do governador de distrito deter mais conhecimento dos dados e tendências 
vigentes, os outros membros da equipe podem acrescentar novas perspectivas 
enquanto aprendem a usar os recursos existentes disponíveis.   
 
As Normas da Diretoria estipularam funções específicas para o primeiro e segundo vice-
governadores de distrito ao servirem o distrito e se prepararem para suas futuras funções 
de governador de distrito.  Porém, um governador de distrito eficaz não se limita a utilizar 
a estratégia de equipe para apenas estas tarefas.  Ao delegar, trabalhar em conjunto e 
envolver todos os membros da equipe do governador de distrito para estabelecer e 
implementar metas, a equipe inteira se beneficiará, e o distrito acabará sendo 
recompensado. 
 
Preparação do seu sucessor  
 
O governador deve encontrar-se com seu sucessor para discutir itens que serão, em 
breve, da responsabilidade dele. Esta orientação preparatória ao seu sucessor é de 
importância vital para o distrito e à associação. Reúna-se com o governador eleito 
quantas vezes forem necessárias antes da convenção internacional.   
 
Alguns dos tópicos a serem discutidos são: 
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• Clubes no distrito que necessitam de atenção especial (clubes fracos, clubes em 

status quo, etc.) 

• Assuntos que precisam ser discutidos pelo novo gabinete. 

• Cobrança esperada na conta do distrito devido a compras de última hora feitas 

pelo governador de distrito que está terminando a gestão ou pelo secretário de 

gabinete. 

• Estatuto e Regulamentos 

• Tempo que deverá passar longe de casa 

• Despesas de viagem 

• Horas de trabalho flexíveis 

• Indicações a cargos distritais 

• Membros do gabinete com direito a voto 

• Secretário-tesoureiro do gabinete 

• Presidentes de região e presidentes de divisão 

• Nomeação de membros sem direito a voto 

• Instituições ligadas ao Lions, fundos especiais, etc., no distrito, distrito múltiplo ou 

país 

• Horas adicionais de trabalho 

• Preparação do anuário do distrito 

• Administração da governadoria 

• Apoio a clubes 

 
Você pode acrescentar outros itens aos acima indicados. 
 
Mantenha-se em contato com o governador eleito para informá-lo sobre os 
acontecimentos importantes do momento e preveni-lo a respeito dos casos que ele deverá 
tomar conhecimento e providências que logo deverão ser tomadas. 
 
Faça a sugestão a Equipe de Liderança Global do distrito múltiplo para que organize uma 
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orientação e convide os candidatos a governador de distrito para uma reunião do 
conselho. 
 
Os secretários de distrito que estão deixando seus cargos, bem como os que estão sendo 
empossados, deverão também organizar uma reunião entre eles. 
Transferência dos Assuntos Administrativos  
 
 Todos os registros e acervo do distrito devem ser entregues ao seu sucessor. Os 
registros e livros variam de acordo com cada distrito. Registros bem organizados ajudarão 
o sucessor a dar início à sua gestão. Se possível, planeje uma breve reunião com ele para 
revisar os registros do ano anterior e peça ao secretário e tesoureiro do gabinete bem 
como ao secretário e tesoureiro de gabinete do seu sucessor para participarem. 
  

Você Sempre Será um Líder   
 
 Como provavelmente você será um Leão para sempre, o impacto da sua liderança 
permanecerá anos após o término de seu mandato. É nesta época que as sementes que 
você plantou como governador de distrito darão frutos. Durante os anos como "ex" 
governador de distrito, sua atividade e influência devem aumentar ao deixar que os Leões 
saibam que você está disponível para servir em diversas atividades de acordo com sua 
experiência e prestígio. Você, pelo menos, desejará deixar como herança pessoal ao 
Leonismo os líderes Leões que pessoalmente ajudou a preparar. Esta é uma maneira 
segura de ter certeza de que tudo que doou ao Leonismo continuará a florescer. 
 
 Muitas pessoas sentem-se agradecidas pelo que você fez! 
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Capítulo XVIII 
 
O SEU CONSELHO DE GOVERNADORES 
 
O Conselho de Governadores é o corpo que governa o distrito múltiplo, conforme 
definição abaixo, oferece apoio administrativo ao distrito múltiplo e está sujeito à 
Diretoria Internacional bem como às Normas da Diretoria. 
 
ESTATUTO E REGULAMENTOS INTERNACIONAIS 
Conforme se observa no Estatuto e Regulamentos Internacionais, Artigo VIII, 
Organização Distrital: Define-se Conselho de Governadores da seguinte forma: 
 
CONSELHO DE GOVERNADORES 
Os governadores de distrito, com exceção dos aqui indicados, constituirão um 
Conselho de Governadores em cada distrito múltiplo. O Conselho de Governadores 
também incluirá um atual ou ex-governador de distrito que servirá como presidente de 
conselho e, de acordo com o estatuto e regulamentos do distrito múltiplo, poderá incluir 
um ou mais ex-governadores de distrito imediatos, desde que o número total de ex-
governadores de distrito, incluindo o presidente de conselho, não seja superior à 
metade (1/2) do número de governadores de distrito. Cada membro do Conselho de 
Governadores, incluindo o presidente de conselho, terá direito a um (1) voto nas 
deliberações que requeiram ação por parte do conselho de governadores. Um 
Conselho de Governadores poderá também incluir ex-presidentes e presidentes 
internacionais em exercício, vice-presidentes internacionais, ex-diretores e atuais 
diretores internacionais da associação, na qualidade de consultores, mas sem direito a 
voto. O presidente de conselho, escolhido ou eleito conforme estabelecido no estatuto 
e regulamentos do respectivo distrito múltiplo, deverá ser um atual ou ex-governador de 
distrito no momento em que assumir o cargo. O presidente do conselho deverá servir 
por um mandato de apenas um ano, não podendo servir novamente nesta capacidade. 

 
PODERES DO CONSELHO DE GOVERNADORES DE 
DISTRITO MÚLTIPLO 
Sujeito às cláusulas do Estatuto e Regulamentos e às Normas da Diretoria 
Internacional, cada Conselho de Governadores deverá supervisionar a administração 
de todos os assuntos do distrito múltiplo, devendo escolher seus dirigentes, realizar 
reuniões, administrar seus fundos, autorizando gastos e exercendo outros poderes 
administrativos conforme previsto no estatuto do respectivo distrito múltiplo. 
 
Responsabilidades do Conselho de Governadores  conforme se observa no Artigo 
VI do Estatuto Padrão de Distrito Múltiplo: 
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(a) Jurisdição e controle sobre todos os dirigentes e agentes, quando agir como 
tal, do conselho de governadores e de todos os comitês do distrito múltiplo e 
da convenção do distrito múltiplo. 

(b) Gerência e controle sobre a propriedade, trabalhos e fundos do distrito 
múltiplo. 

(c) Jurisdição, controle e supervisão sobre todas as fases da convenção do 
distrito múltiplo e todas as demais reuniões do distrito múltiplo. 

(d) Jurisdição original, quando autorizado pelas normas da Diretoria 
Internacional e de acordo com as regras de procedimentos estabelecidas 
pela diretoria, a ouvir e tomar decisão sobre qualquer queixa de natureza 
estatutária levantada por qualquer subdistrito ou distritos, qualquer Lions 
clube ou qualquer sócio de um Lions clube no distrito múltiplo. Todas essas 
responsabilidades do conselho estarão sujeitas a exame e decisão de dita 
Diretoria Internacional; 

(e) Controle e gerência de todos os assuntos orçamentários do distrito múltiplo e 
comitês do distrito múltiplo e convenção do distrito múltiplo. Nenhuma 
obrigação poderá ser aprovada ou feita que venha a causar um orçamento 
desequilibrado ou déficit em qualquer ano fiscal. 

 
Responsabilidades adicionais do Conselho de Governa dores  conforme se observa 
no Artigo III do Regulamento Padrão de Distrito Múltiplo: 
 
O Conselho de Governadores deverá: 

(a) Elaborar todos os contratos e aprovar todas as contas do distrito múltiplo 
relativas às despesas administrativas da convenção; 

(b) Designar um depositário para os fundos do distrito múltiplo; 
(c) Determinar a importância da fiança para o secretário-tesoureiro do conselho 

e aprovar a companhia que estará fornecendo tal fiança; 
(d) Receber os relatórios financeiros do secretário-tesoureiro do conselho 

semestralmente ou mais frequentemente, se necessário, e providenciar uma 
auditoria dos livros contábeis e da contabilidade em geral secretário-
tesoureiro do conselho. 

 
DIRIGENTES DO CONSELHO 
O Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo deve especificar os dirigentes do 
conselho, que geralmente são o presidente, vice-presidente, o secretário e tesoureiro e 
outros dirigentes conforme o conselho de governadores considerar necessário. 
Geralmente, estes dirigentes são eleitos anualmente pelo conselho dos governadores. 
Contudo, em alguns casos, o presidente de conselho é eleito por delegados durante a 
convenção de distrito múltiplo.  
 
O Estatuto Internacional proporciona um processo de afastamento do Presidente de 
Conselho. Mediante solicitação da maioria dos membros do Conselho de 
Governadores, pode-se convocar uma reunião extraordinária do Conselho com o 
propósito de afastamento do Presidente de Conselho. Independentemente da forma 
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como o Presidente do Conselho foi eleito ou escolhido, o Presidente do Conselho pode 
ser afastado do Conselho por justa causa pelo voto favorável de dois terços do número 
total do Conselho de Governadores. 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISTRITO 
MÚLTIPLO 
Requer-se que o presidente de conselho selecionado seja um governador em exercício 
ou ex-governador de distrito ao tomar posse. 
 
O seguinte se encontra no Artigo III dos Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo 
desta forma: 
 
O Presidente de Conselho do Distrito Múltiplo deverá ser o facilitador administrativo do 
distrito múltiplo. Todas as suas ações devem estar sujeitas a autoridade, orientação e 
supervisão do Conselho de Governadores.  
 
Trabalhando em conjunto com o conselho de Governadores, o Presidente de Conselho 
deve, 
 

a. Fomentar os propósitos desta associação. 
b. Auxiliar na comunicação de informações sobre normas, programas e eventos 

internacionais e de distrito múltiplo; 
c. Documentar e disponibilizar as metas e planos de longo prazo para o distrito 

múltiplo, conforme estabelecido pelo Conselho de Governadores; 
d. Convocar reuniões e facilitar a discussão durante as reuniões do Conselho; 
e. Facilitar as operações da convenção do distrito múltiplo; 
f. Apoiar os esforços iniciados pela Diretoria Internacional ou Conselho de 

Governadores que se destinam a criar e fomentar a harmonia e unidade 
entre os governadores de distrito; 

g. Apresentar relatórios e desempenhar os deveres conforme forem estipulados 
no estatuto e regulamentos do distrito múltiplo; 

h. Desempenhar outras obrigações administrativas que forem designadas pelo 
Conselho de Governadores; e 

i. Facilitar a entrega em tempo hábil, ao término do seu mandato, da 
contabilidade geral, fundos e registros do distrito múltiplo ao seu sucessor no 
cargo. 

 
SECRETÁRIO - TESOUREIRO DO CONSELHO DE DISTRITO 
MÚLTIPLO   
Sob a supervisão e direcionamento do Conselho de Governadores, o secretário-
tesoureiro de conselho deverá: 
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(a) Manter registros acurados das atas de todas as reuniões do Conselho de 
Governadores e, dentro de dez (10) dias após cada reunião, enviar cópias 
para todos os membros do conselho e à sede de Lions Clubs International; 

(b) Oferecer assistência ao Conselho de Governadores na realização dos 
negócios do distrito múltiplo e desempenhar outras funções conforme 
especificado ou implícito no estatuto e regulamentos, ou conforme lhe for 
designado periodicamente pelo Conselho de Governadores; 

(c) Receber e oferecer recibos apropriados referentes às quotas e taxas exigidas 
a serem pagas pelo secretário-tesoureiro do gabinete do subdistrito, 
depositando os recursos em um banco ou bancos designados pelo Conselho 
de Governadores, e desembolsando os recursos sob a supervisão e controle 
do conselho, utilizando cheques sacados conforme tais depósitos assinados 
por ele e endossados pelo presidente do conselho ou outro membro do 
conselho devidamente autorizado; 

(d) Manter contabilidade acurada e registro das contas e atas de todas as 
reuniões do Conselho de Governadores e do distrito múltiplo, permitindo a 
inspeção desses documentos por qualquer membro do conselho ou qualquer 
clube do distrito múltiplo (ou qualquer agente devidamente autorizado a fazê-
lo) dentro de um prazo razoável para qualquer propósito justo; 

(e) Garantir a fiança pelo fiel desempenho dos seus deveres em uma soma tal e 
com as devidas fianças, conforme determinado pelo Conselho de 
Governadores. 

(f) Entregar em tempo hábil, ao término do seu mandato, a contabilidade 
financeira, fundos e registros gerais do distrito múltiplo ao seu sucessor no 
cargo; 

(g) Caso sejam adotados cargos separados de secretário do conselho e 
tesoureiro do conselho, os deveres aqui relacionados devem ser atribuídos a 
cada um dos dirigentes de acordo com a natureza das atribuições. 

 
Há informações adicionais e explicadas em mais detalhes relativas a indicações para 
comitês, procedimentos da convenção de distrito múltiplo, procedimentos para 
resolução de disputas de distrito múltiplo e normas de endosso no Estatuto e 
Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo. 
 
O Conselho de Governadores tem a autoridade de modificar o Estatuto e 
Regulamentos de Distrito Múltiplo de acordo com os procedimentos para emendas 
relevantes descritos no Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo. No caso de não 
haver uma provisão no Estatuto e Regulamentos Distrito Múltiplo vigente prevalecerá o 
Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo. 
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Capítulo XIX      
 
Formulários de Relatórios e Solicitações – 2016-201 7 
 
C-30  Relatório de Despesas de Escritório e Viagem de Governador de Distrito 

DA-1  Solicitação de prêmio de Excelência de Clube 

DA-20  Relatório de Convenção de Distrito 

DA-50  Inscrição para o Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito 

DA-903 Informe de Dirigentes e de Gabinete Distrital*  

DA-904 Informação Biográfica de Governador de Distrito 

DA-906 Informação Biográfica de Primeiro Vice-Governador de Distrito  

DA-907 Informação Biográfica de Segundo Vice-Governador de Distrito  

DA-970 Relatório de Reorganização de Clube 

DA-971 Recomendação de Status Quo 

DA-972 Prêmio de Reestruturação de Clube  

DA-979 Pedido de Fusão de Clubes 

DA-980 Solicitação de Alteração/Mudança de Nome do Clube 

DA-PCS Status Prioritário do Clube 

M-26  Relatório de Visita ao Clube e Reunião do Governador de Distrito 

M-28-A Relatório dos Assessores Distritais*  

YCE-510D Formulário de Relatório de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis 

 

 

 

 

*Pode também ser enviado via o MyLCI 
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