Perguntas/dúvidas sobre suspensão financeira
a. Se o clube paga a sua dívida, é necessário apresentar um relatório de reorganização?
Não, o formulário relatório de reorganização não é necessário quando o clube é liberado da
suspensão. Entretanto, os dirigentes do clube devem atualizar a lista de sócios dentro de 30
dias da liberação. Os dirigentes do clube devem continuar enviando pontualmente informações
como o PU101 e os informes de movimento de sócio, em formulários impressos ou online, para
assegurar a atualização dos registros dos dirigentes e dos sócios.
b. Se o clube paga parte da dívida, pode ele ser liberado da suspensão?
Não, a dívida deve ser totalmente liquidada para o clube sair da suspensão.
c. Pode o clube baixar sócios enquanto estiver suspenso? Quando deve o clube deve enviar o
Informe de Movimento de Sócios informando os sócios baixados?
Os dirigentes de clubes não podem baixar ou adicionar sócios enquanto o clube estiver
suspenso pois o clube está desativado. Assim que o clube for liberado da suspensão, os
dirigentes poderão informar os sócios baixados.
d. Quando o clube está suspenso, são revogadas as quotas de afiliação semestrais?
As quotas de afiliação semestrais não serão revogadas. Os clubes são responsáveis pelo
pagamento das quotas de cada semestre.
e. Quando o clube é liberado da suspensão, são as quotas de afiliação semestrais cobradas
novamente ou são baseadas no novo número de sócios?
Os novos sócios serão cobrados depois que o clube sair da suspensão. Se faltar um semestre
de quotas de afiliação semestrais, os sócios do clube serão cobrados depois que o clube sair
da suspensão.
f. Como o presidente do clube é informado de que o clube foi liberado da suspensão?
O presidente de clube é notificado através de e-mail ou pelo correio, assim que o clube sai da
suspensão. A lista de sócios do clube é enviada junto com a notificação. Tentamos enviar a
notificação pelo e-mail que temos em nossos registros para assegurar que a notícia seja
recebida imediatamente.
g. O governador de distrito é também informado quando o clube é liberado da suspensão?
O governador de distrito é o primeiro dirigente a ser notificado quando um clube é colocado ou
liberado da suspensão ou cancelado.
Caso desejar mais informações ou tiver perguntas, contate o Contas a Receber e Serviços de
Contabilidade de Clubes pelo e-mail membershipbilling@lionsclubs.org
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