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DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE FUNDOS
O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos) sobre
como deverão seguir as Normas de Utilização de Fundos adotadas pela Diretoria Internacional.
Essas diretrizes suplementam as Normas sobre Utilização de Fundos e não tem a intenção de
substituir as normas adotadas pela Diretoria Internacional. Os Leões são incentivados a
examinar detalhadamente a descrição sobre Utilização de Fundos, que pode ser encontrada no
website de Lions Clubs International www.lionsclubs.org, ou solicitada à Divisão Jurídica pelo
e-mail legal@lionsclubs.org, ou ainda por telefone 630-203-3847. Queremos ressaltar que as
diretrizes não têm a intenção de constituir um parecer jurídico ou fiscal. As seguintes
perguntas e respostas são tipicamente usadas para organizações sem fins lucrativos, porém,
podem não ser precisas perante a lei local que pode conter diferentes exigências. Para perguntas
adicionais e orientação sobre a utilização de fundos e como ela se enquadra à lei pertinente à sua
jurisdição, queira consultar o seu advogado ou contador especializado em impostos, para obter
uma opinião profissional.
Perguntas e Respostas Típicas
Propriedade
1. Determinado Lions clube angariou fundos do público para construir um
centro comunitário. O prédio pode ser usado para as reuniões do Lions e
também para a comunidade? Sim, contanto que o prédio seja usado
primeiramente para a comunidade, o clube pode também usar o prédio para as
reuniões.
2. Nosso Lions clube tem um prédio que foi doado pela cidade. Podemos
alugar o prédio e colocar a renda na nossa conta administrativa? Depende
das circunstâncias nas quais o prédio foi doado e se havia alguma restrição em
termos da utilização do prédio. Entretanto, é possível utilizar os fundos da renda
de aluguel de um prédio do Lions, colocando os fundos na conta administrativa.
3. O Lions clube possui um prédio e permite que o Clube de Escoteiros (ou
outro grupo da comunidade) utilize o recinto gratuitamente. Podemos
utilizar os fundos da conta pública para limpar o prédio após ter sido usado
por tais organizações? Sim, os fundos públicos podem ser usados para cobrir
despesas diretamente relacionadas ao uso de prédio pelo público.
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4. Nosso Lions clube possui um prédio para usos diversos, onde realizamos
campanhas de angariação de fundos, oferecemos o prédio para ser usado por
outras organizações comunitárias gratuitamente, cobramos aluguel para
eventos privativos e realizamos também as reuniões do Lions. Podemos usar
os fundos públicos para cobrirmos as despesas de manutenção e conservação
do prédio? Sim, uma parte dos fundos públicos pode ser utilizada, de forma
rateada, proporcional ao percentual da utilização do prédio pelo público.
5. O Lions clube mantém um parque público. Podemos usar os fundos
públicos para a manutenção do parque público? Sim, pois o parque é para uso
do público, portanto, os fundos públicos podem ser utilizados para mantê-lo.
6. Nosso Lions clube possui um clubhouse (clube particular) e quer vendê-lo.
A renda proveniente da venda é considerada como fundo público? A
dissolução de uma propriedade do clube deve ser feita de acordo com as leis
locais da jurisdição na qual o clube está localizado. Muitas jurisdições possuem
requerimentos específicos, dependendo da natureza da organização. Portanto,
você deve procurar orientação legal sobre as exigências locais, caso elas existam,
para que a lei seja obedecida. Em termos gerais, se fundos públicos são
angariados e usados para adquirir ou manter a propriedade, a renda decorrida da
venda é considerada como fundo público. Se fundos administrativos são usados
para adquirir ou manter a propriedade, os sócios terão direito de solicitar
legalmente que uma parte prorateada da renda da venda da propriedade possa ser
canalizada para os fundos públicos.
Despesas Operacionais
7. Nosso Lions clube comprou seguro contra terceiros para os diretores e
dirigentes com uma cobertura contra crime/fidelidade (Bond), que é uma
cobertura que protege os dirigentes e o clube contra perdas devido a atos
fraudulentos. Quais os fundos que podem ser usados para comprar tal tipo
de seguro? Este tipo de cobertura de seguro é considerado uma despesa
administrativa, devendo ser paga com os fundos administrativos.
8. Nosso Lions clube comprou uma apólice excedente de seguro contra bebidas
alcóolicas para nossa atividade anual de angariação de fundos. Quais os
fundos que podem ser usados para comprar tal tipo de seguro? Este seguro é
um custo direto da arrecadação de fundos, portanto, os fundos públicos poderão
ser utilizados.
9. Nosso Lions clube comprou uma apólice de seguro contra acidentes, dentro
do programa de seguro suplementar. Quais os fundos que podem ser usados
para este tipo de despesa? A apólice de seguro contra acidentes é considerada
uma despesa administrativa, portanto, deve ser paga com os fundos
administrativos.

Em vigor em julho de 2011

Página 3 de 7

10. Nosso Lions clube está pensando em se tornar uma incorporação. Podem os
fundos públicos ser usados para pagamento das taxas legais e documentos de
incorporação? Não, esta despesa é considerada um custo administrativo,
devendo ser paga com os fundos administrativos.
11. Nosso clube resolveu criar uma fundação do Lions separada. Podemos usar
os fundos públicos para as despesas iniciais para criarmos esta entidade de
pessoa jurídica? Não, esta despesa é administrativa, devendo ser paga com os
fundos administrativos. Contudo, os fundos públicos podem ser doados para
serem usados na fundação, para fomentar os propósitos caritativos da própria
fundação.
12. Nosso Lions clube recebeu uma grande doação em forma de legado e gostaria
de criar um fundo permanente de dotação para bolsas de estudo. Quais os
fundos que podem ser usados para as despesas relacionadas ao
estabelecimento do fundo de dotação e para as taxas de administração do
fundo? Geralmente, as despesas operacionais do fundo de dotação são pagas
com os recursos do próprio fundo de dotação. Entretanto, as leis relacionadas aos
fundos de dotação, quando se trata do uso dos recursos para despesas
operacionais, variam dependendo da jurisdição, portanto, você deve obter um
parecer jurídico ou fiscal sobre as leis locais que se aplicam ao seu caso.
13. Nosso Lions clube comprou seguro de propriedade para nosso Clubhouse
(clube particular) que é usado pelo Lions clube e também pelo público. Os
fundos públicos podem ser usados para comprar tal tipo de seguro? Um
percentual prorateado dos fundos públicos relacionados ao percentual usado pelo
público pode ser usado para a compra do seguro. Por exemplo, se o prédio for
usado 60% das vezes pelo público, então 60% do custo do seguro pode ser pago
com os fundos públicos.
Benefícios para os Leões e Familiares
14. Um sócio do nosso Lions clube perdeu sua casa recentemente devido a um
incêndio. Podemos usar os fundos públicos para ajudá-lo? Não é permitido o
uso de fundos públicos para beneficiar um sócio do Lions clube. Contudo, os
sócios do clube podem doar individualmente para ajudar o companheiro.
15. A irmã de um dos sócios do nosso Lions clube perdeu sua casa recentemente
devido a uma enchente. Podemos usar os fundos públicos para ajudá-la? Os
fundos públicos não podem ser utilizados para beneficiar pessoalmente a um
Leão. Contanto que o sócio não receba pessoalmente um benefício financeiro
decorrente da transação, um membro da família que não seja um dependente pode
receber fundos públicos do Lions clube.
16. Recentemente, nossa cidade sofreu uma enchente devastadora e muitos Leões
e também a comunidade como um todo sofreram grandes danos em suas
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casas. Podemos usar os fundos públicos para ajudar a comunidade,
incluindo os Leões que foram afetados? Os fundos públicos pode usados para
oferecer assistência à comunidade, incluindo os Leões afetados no caso de
catástrofes, contanto que os sócios cumpram as mesmas exigências de
elegibilidade estabelecidas para o desembolso de fundos e assistência.
17. Temos um sócio no clube que precisa de transplante de coração. Podemos
realizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar a pagar pelo
procedimento médico? Não, isto seria considerado um benefício particular para
determinado sócio. Contudo, os sócios do clube podem doar individualmente
para ajudar o companheiro ou solicitar que outras pessoas façam o mesmo.
18. Temos uma companheira Leão no clube que perdeu o emprego recentemente
e está passando por dificuldades financeiras. Podemos emprestar dinheiro
para ela dos fundos públicos para ajudá-la? Não, isto seria considerado um
benefício particular para determinado sócio.
19. Nosso Lions clube deseja estabelecer um fundo para bolsas de estudo em prol
dos filhos e netos dos associados. Podemos angariar recursos do público em
apoio a este fundo? Os fundos públicos não podem ser utilizados para beneficiar
pessoalmente a um Leão. Contanto que o sócio não receba pessoalmente um
benefício financeiro decorrente da transação, um neto de um membro da família
que não seja um dependente pode receber fundos públicos do Lions clube. Se o
clube desejar estabelecer um fundo de bolsas de estudos para o público em geral,
ele poderá incluir os membros da família e também o público, contanto que os
beneficiários atendam às qualificações e façam parte de um grupo seleto (como
uma escola) fora do controle do Lions clube.
Angariação de Fundos Públicos vs. Angariação Privativa dos Leões
20. Nosso clube está realizando um torneio de golfe, e estamos vendendo bilhetes
para os Leões e para o público. Os Leões recebem um bilhete azul e o
público um bilhete amarelo. Podemos usar a renda da venda dos bilhetes
vendidos aos Leões (comprovado pelo bilhete azul) para o nosso fundo
administrativo? Não. Já que o evento é aberto ao público, toda a renda
resultante da venda é considerada como sendo fundo público.
21. Estamos oferecendo um jantar Leonístico para todos os Lions clubes do
distrito. Podemos usar a renda proveniente da venda dos bilhetes para o
jantar no nosso fundo administrativo? Sim. Já que o evento é limitado aos
companheiros Leões, a renda poderá ser considerada como fundo administrativo,
e também como fundo público.
22. Nosso Lions clube está trabalhando na área de vendas durante o jogo de
futebol do time local e está sendo pago uma percentagem sobre as vendas
todas do estádio. Podemos considerar o pagamento como sendo fundo
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administrativo? Sim, contanto que este tenha sido o acordo firmado entre o
estádio e o seu clube e contanto que o nome e o logotipo do Lions não apareçam
durante o evento, seja em placares ou em vestimenta.
23. Pode o nosso Lions clube aceitar um legado de um membro da comunidade
(não Leão) para ser depositado no fundo administrativo? Sim, se o legado foi
recebido com instruções específicas para ser usado para propósitos
administrativos do clube.
24. Nosso Lions clube deseja angariar fundos para construir um clubhouse
(clube particular) novo. Seria aceito revelar na propaganda que o dinheiro
será usado para o clubhouse e será também usado no fundo administrativo?
Não. Se o clubhouse for usado principalmente para as atividades particulares dos
Leões, então os fundos devem partir dos Leões, e não do público, não importa
como é feita a propaganda.
25. Um Lions clube patrocina um evento, como um show de antiguidades. Ele
consegue um espaço e também avaliadores que estarão presentes para
oferecer opiniões sobre o valor dos objetos trazidos pelos Leões e não-Leões.
Uma taxa básica ou taxa por objeto será cobrada para a avaliação e os Leões
receberão uma percentagem desta taxa. Onde os fundos podem ser
utilizados? Este é um evento do Lions aberto ao público, portanto, toda a renda
líquida resultante do evento é considerada como sendo fundos públicos.
26. Um Lions clube oferece comida gratuita aos participantes (sendo
reconhecido por isto) em uma angariação de fundos para uma causa nãoLeonística, como uma corrida em prol da Sociedade do Câncer. Alguns
participantes querem fazer uma doação para os alimentos. Se o clube
colocar a caixa de doações na mesa, o que deve ser feito com as doações? E se
por acaso as pessoas entregarem o dinheiro em mãos, sem nenhuma
orientação do que deve ser feito? Independente dos fundos serem doados em
uma caixa ou entregues em mãos para os participantes do Lions clube, os fundos
são considerados como fundos públicos. Favor observar que as despesas com a
compra da comida para a corrida podem ser pagas com os fundos públicos do
clube neste caso em particular.
Juros/Investimento dos Fundos Públicos
27. Se o nosso Lions clube investir os fundos públicos, poderíamos usar os juros
para custos administrativos? Não, os juros serão considerados como fundos
públicos.
28. Por quanto tempo o nosso Lions clube pode investir os fundos públicos sem
gastá-los? Os fundos devem ser gastos no mesmo ano recebido, a não ser que
tenham sido alocados para projetos a longo prazo.
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Outras perguntas:
29. Nosso Lions clube possui um calendário onde vende espaço para
propaganda. Podemos usar a renda proveniente da propaganda para o
fundo administrativo? Sim, porém, a receita proveniente da venda da
propaganda pode ser considerada como receita não relacionada aos negócios,
estando sujeita a imposto federal ou estadual. Consulte o seu advogado ou
contador especializado em impostos para informações adicionais sobre receita não
relacionada aos negócios.
30. Pode o fundo administrativo e o fundo público ser mantidos na mesma conta
bancária? Sim, contanto que a contabilidade seja detalhada de todos os
depósitos e gastos referentes a cada fundo.
31. O nosso Lions clube patrocina um Leo clube. Podemos usar os fundos
públicos para a carta constitutiva do Leo clube? Sim, o Leo clube é
considerado como um projeto do Lions clube, portanto, os recursos de apoio ao
Leo clube podem originar dos fundos públicos.
32. Gostaríamos de enviar os sócios do Leo clube para a Convenção
Internacional. Podemos usar os fundos públicos para ajudar a pagar as
despesas de inscrição e de viagem para os estudantes que estão indo para a
convenção? Não, isto seria considerado um benefício particular para os Leos e
Leões.
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Gráfico de Sumário
Como os fundos são
angariados
Administrativo – quotas,
taxas de aluguel, multas,
renda de propaganda
Público – qualquer
evento de angariação de
fundos aberto ao público,
contribuições e doações
do público
Juros – investimentos
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administrativa)

Sim
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Despesas diretas referentes às angariações. As despesas diretas relacionadas à uma
angariação do público pode ser deduzida da renda para restabelecer a Conta
Administrativa pelos fundos usados para realizar a atividade de angariação.
Propriedade do Lions. Se o Lions clube (ou distrito) for dono de propriedade que é
usada para atender às necessidades da comunidade como um todo, uma percentagem
prorateada da renda dos fundos angariados através do uso da propriedade pode ser
usada para as despesas operacionais da propriedade.
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