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TESOUREIRO

Responsável pelo controle financeiro do clube, o tesoureiro,
é o braço direito do dirigente e provavelmente a mais
importante nomeação feita pôr este.

Suas atribuições são:

a) Cobrar dos companheiros as quotas “per capita”
estipuladas;

b) Depositar as quantias recebidas no banco designado pelo
clube;

c) Desembolsar tais fundos mediante autorização;

d) Apresentar um relatório financeiro trimestral ao clube;



e) Prestar contas das receitas e despesas, após o
fechamento financeiro de cada promoção desenvolvida
pelo clube;

f) Preparar o orçamento financeiro, para ser submetido a
diretoria do clube.

Os clubes devem preparar dois orçamentos para cada
período:

1 – ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO

O orçamento administrativo refere-se as finanças
fundamentais do clube. A receita para a administração
deste orçamento, provém principalmente das quotas que os
sócios pagam



2 – ORÇAMENTO DE ATIVIDADES

O orçamento de atividades financia as atividades e projetos
do clube. A receita deve ser obtida através de campanhas
especiais de arrecadação de fundos realizadas na
comunidade.

De forma alguma os gastos administrativos devem ser
financiados com os recursos angariados para as
atividades do clube, mesmo que você informe que os
fundos arrecadados serão usados em benefício do próprio
clube. Contudo, você pode deduzir as despesas diretas de
operação do projeto de arrecadação de fundos dos fundos
arrecadados.



Alguns métodos usados pelos clubes para arrecadar fundos 
para fins administrativos incluem:

a) Venda de boletins de propaganda para comerciantes Leões;

b) Cobrança a mais numa refeição especial;

c) Rifas no clube;

d) Multas do leão animador e leilões no clube.

Todas as faturas e notas de despesas devem ser aprovadas
pela Comissão de Finanças, levando a assinatura do
presidente, antes de serem apresentadas a diretoria para
pagamento.

O Tesoureiro deve preparar extratos de conta mensais para a
diretoria e extratos de contas trimestrais para serem
submetidos em assembléias do clube.



QUOTAS INTERNACIONAIS, JÓIAS, TAXAS E
MULTAS

Quota anual per capita, jóia de ingresso de novo sócio e
taxa de sócio re-inscrito, a sede internacional debita ao
clube. O sócio re-inscrito transferido é considerado
dentro de um período de até 06 (seis) meses do
desligamento; após este prazo pagará jóia de ingresso de
novo sócio.

A quota internacional é cobrada semestralmente, com
base no número de sócios indicados nos “informes”
recebidos até 20 de junho e 20 de dezembro, que
correspondem geralmente aos meses de maio e
novembro.



Cada clube deve cobrar adiantadamente de seus sócios
todas as três taxas semi-anuais, isto é, a quota internacional,
do distrito múltiplo e do distrito, as quais são faturadas em
1º. De julho e 1º. De janeiro respectivamente.

Os clubes devem pagar suas contas a Lions Internacional,
imediatamente depois de terem recebido as faturas
correspondentes. Este é um requisito estatutário.

NOVOS SÓCIOS

É cobrada taxa de ingresso, na importância estipulada pela
Diretoria Internacional e a quota internacional é cobrada a
partir do primeiro dia do mês de ingresso no clube,
calculada em base “pro rata”, abrangendo os meses
restantes do período semestral.



SÓCIOS TRANSFERIDOS OU REINSCRITOS

Qualquer sócio que tenha se desligado do clube e que mais
tarde deseja reinscrever-se, deve ser tratado como novo sócio
se ocorreu um lapso superior a seis meses.

SÓCIOS DESLIGADOS

Quando o afastamento dos sócios for comunicado nos meses
de junho e dezembro, a conta do clube será creditada pela
importância total da quota do respectivo semestre, desde que
os “Informes” mensais correspondentes a esses meses
cheguem à sede internacional até 31 de julho ou 31 de janeiro
do mesmo período semestral. Uma vez passado esse prazo,
não será concedido nenhum crédito.



SÓCIOS FUNDADORES

A quota será cobrada a partir do primeiro dia do mês
seguinte ao da comunicação do nome dos sócios no
“Informe”. A quota será calculada em base “pro rata” para os
meses restantes do período semestral.

REMESSAS À SEDE INTERNACIONAL

Todos os débitos e créditos verificados durante cada período,
são incluídos em demonstrações remetidas ao secretário ou
tesoureiro do clube. É de responsabilidade do tesoureiro,
conferir os lançamentos constantes da demonstração com
suas próprias contas. Considerando-as corretas, deve
apresentar a fatura à diretoria para aprovação.



Os tesoureiros dos clubes no Brasil, deverão fazer
pagamento exclusivamente através de boletos de
compensação do Banco ITAÚ/JPMORGAN, pagáveis em
qualquer agência bancária, que são encaminhadas por Lions
Internacional, no início de cada ano Leonístico.

MULTAS

Uma multa mensal de 1%, será acrescentada a todas as
contas do clube com pagamento de débito atrasado há 90
(noventa) dias ou mais.

PLANO DE ATIVIDADES DA TESOURARIA

1- Recebimento da tesouraria – meses de junho e julho;

2- Registro de fichas bancárias – meses de junho e julho;

3- Estudo com a comissão de finanças – meses de junho e
julho;



4- Cobrança de contribuições – meses de julho a junho;

5- Pagto da quota internacional – meses de agosto e 
fevereiro;

6- Pagto da quota distrital – meses de julho e janeiro;

7- Escrituração do livro caixa – meses de julho a junho;

8- Balanço semestral e final – meses de dezembro e junho;

9- Entrega da tesouraria ao sucessor – mês de junho;

10- Entrega da declaração anual para o Imposto de Renda –
Pessoa Jurídica Isenta (DCTF – mês janeiro) ou ECF 
(julho/2018).

11- Entrega da RAIS – mês de fevereiro/março.

12 – Entrega da GEFIP – Mensal ou janeiro de cada ano.



IMPORTANTE:
Faça o pagamento da taxa internacional preferencialmente
por boleto gerado pelo Banco Itaú/JP Morgan, enviado por
LCI. Em caso da impossibilidade de efetuar o pagamento
com o boleto, faça depósito na conta corrente de LCI,
identificando com o número do Clube.
As doações à LCIF podem ser feitas através de
transferência bancária ou fazendo com um cartão de
credito ou uma doação do PayPal no site.
Para fazer uma doação via transferência eletrônica,
apresente as informações para seu banco, juntamente com
o valor em moeda local, mais os encargos bancários e
solicite a transferência eletrônica em dólares norte-
americanos para o banco de LCIF.



Após a transferência, uma cópia do formulário deve ser enviado por
e-mail para DONORASSISTENCE@LIONSCLUBS.ORG. Incluir
no formulário o nome do doador – nome do destinatário, número do
clube e a forma de reconhecimento solicitada (ou seja MJF). Se o
reconhecimento está sendo solicitado, um pedido preenchido deve
acompanhar a cópia da doação.

Informação da transferência bancária:

JPMorgan Chase Bank,N.A. 10S. Dearbom Street Chicago, IL60603

ABA Rouring No. 021000021

Nome conta: Fundação Lions Clubs Internacional

Conta número 754487312 (certifique-se usar este número de conta)

Swift International Número bancário: CHASUS33

A conta do Bradesco ainda está ativa, caso queira usar, segue dados:

BANCO BRADESCO – AGENCIA 0093 – C/C 88.506-1

Depósito identificado com MJ + nº. Clube ou do agraciado.

Caso seja feito outro tipo de doação, identificar (EX: SARAMPO)



Encaminhe o comprovante de depósito juntamente com o formulário 
de solicitação do Título Melvin Jones para: 
DONORASSISTENCE@LIONSCLUBS.ORG  ou 
ADMINISTRACAO@FUNDACAOLIONS.ORG.BR

Havendo alguma dúvida, entre em contato com Nilson silva ID 
3785040

Escritório Lions Internacional – SP Telefone: (11)5081-6301 / 
(11)5081-6732

Para os casos de DOC ou TED:

- CNPJ de LCI: 01.211.096/0001-08

- CNPJ do Distrito: 02.758.882/0001-84

Banco Distrito: SICREDI – Agência 0804 – Conta 41.055-1

TAXAS E PRAZO PAGAMENTO

TAXA VALOR 1º. SEM 2º. SEM

DISTRITAL R$ 72,70 31/07 31/01

INTERNAC. U$ 21,50 31/08 28/02



CUIDADOS

O Tesoureiro precisa tomar cuidado para não atrasar, pois será 
suficiente para colocar o Clube em suspensão.

A partir do ano de 2015, os clubes são colocados automaticamente em 
suspensão financeira, se tiverem saldos pendentes por mais de 90 dias, 
superiores a U$ 20 e serão cancelados no dia 29 do mês seguinte à 
suspensão, se o pagamento integral não for realizado.

Prezado Tesoureiro, você chegou ao final de seu mandato, cumpriu 
tudo o que relatamos, mas ainda não acabou; pois deve:

- Reunir-se com o tesoureiro entrante para rever os registros e 
questões pendentes.

- Preparar demonstrações financeiras de final do ano leonistico e 
efetuar a comparação com o orçamento previsto.

- Executar a auditoria dos livros contábeis.



Obrigado


