CONCURSO / PREMIAÇÃO DISTRITAL 2020/2021
CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

A classificação dos Clubes será feita através do somatório da
pontuação ao longo do Concurso e, para fim de premiação, a
classificação do Clube em 1º, 2º e 3º lugares.

Ao classiﬁcado em 1º lugar será concedido o Troféu de
“CLUBE TOP” do Distrito LC-4 no Ano Leonístico 2020/2021

Ao classiﬁcado em 2º lugar será concedido o Troféu de
“CLUBE DE EXCELÊNCIA” do DistritoLC-4 no Ano Leonístico
de 2020/2021

Ao classiﬁcado em 3º lugar será concedido o Troféu de
“CLUBE DE EFICIÊNCIA” do Distrito LC-4 no Ano Leonístico
de 2020/2021

Os Clubes classiﬁcados do 4º ao 10º lugar, receberão
CERTFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.

ITENS

PONTOS

1

30

2

50

3

100

4
5

100
por mês
50

6

500

7

500

8

200

9

200

10

70

11

100

12

80

13

200

14

300
e 50 pontos
por
participante.
50
pontos por
participante

15

METAS ADMINISTRATIVAS
Anexar os comprovantes.
Emprego do timbre personalizado nas correspondências
e documentos do Clube. Pontos por mês.
Remessa pontual, mensal, do Informe de Movimentação
de Associados ao site de LCI, até o dia 20 de cada mês.
Pontos por mês.
As 3 (três) possibilidades de remessa pontual do Informe
trimestral de Atividades do Lions Clube ao Distrito LC4.
Registro mensal de atividades do Clube, em My LCI, Site
de LCI, com cópia anexada ao Informe.
Lista cadastral atualizada dos Associados do Clube,
CCLL, CCaLL, DDMM ou Nominata do Clube enviada ao
Distrito LC4 até 31/08/2020.
Pagamento pontual da Taxa Distrital e da Taxa
Internacional do 1º Semestre do Ano Leonístico, até
16/08/2020. 500 para cada taxa paga.
Pagamento pontual da Taxa Distrital e da Taxa
Internacional do 2º Semestre do Ano Leonístico, até
15/02/2021. (500 para cada taxa paga).
Presença do Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor
de Associados, ou de seus representantes, às Reuniões
do Comitê Consultivo do DG. Pontuação se a Diretoria
estiver completa.
Delegados efetivos, votantes, na Convenção Distrital. O
Delegado Suplente será computado, quando substituir o
efetivo na votação.
Pontos por participação da Convenção Distrital de
associado, domadora ou convidado inscritos. Pontuação
por convencional.
Remessa do PU-101 até 31 de março de 2021 para LCI.
Verificação pelo Distrito LC4, que tem acesso à
informação no site de LCI.
Propor a Visita Oficial do Governador até 30de setembro
de 2020. Proposta feita depois dessa data, até o final de
setembro, receberá 40 pontos. Após, 20 pts.
Se a marcação for por Divisão ou Região, até a primeira
data estabelecida, será de 160 pontos.
Realização efetiva da Visita Oficial do Governador. Se for
realizada por mais de dois Lions Clubes, será pontuada
em dobro. Se for por Região ou por Divisão será de 500
pts. Em todas as opções, mais 50 pontos por CCLL e
CCaLL presentes, com comprovantes anexados de
recibosde pagamento de per capita ou através de uma ou
duas fotos, com textos explicativos, com indicação de
quantos CCLL, o dia da Festiva e outros detalhes
importantes.
Participação das Reuniões do Gabinete Distrital – RGDs.
Pontuação computada pela lista de presença do LC4,
sempre que o nome do Lions Clube estiver legivelmente
identificado.
Para a participação da RGD de CCLL e CCaLL de Lions
Clubes distantes há mais de 200Km do local da RGD, a

16

50 pontos para
cada CL e/ou
CaL
presente/s.

17

18
19

50
por associado.
200

20

200

ITENS

PONTOS

1

Por edição.

2

500

3

200

4

100

5

100
para cada
curso
assistido.

6
7

500
cada.
300

8

200

9

300

10

2.000

pontuação por associado será triplicada e será
computada pela lista de presença do Distrito LC4.
Participação de Seminários de Liderança no Distrito LC4,
com sua Região ou com sua Divisão. Comprovante pela
assinatura de lista de presença, com a identificação do
Lions Clube.
Participação da Convenção do Distrito Múltiplo LC (100),
FOLAC (200) e Convenção Internacional (200).
Pontuação por CL ou CaL inscrito e participante.
Comprovar.
Presença em Festiva de outro Lions Clube ou Encontro
da Academia Mineira de Leonismo. Comprovar.
Realização de projetos, atividades e serviços propostos
pelo Lions Internacional.
Participação da Campanha Lions 100.
METAS FUNCIONAIS
Anexar os comprovantes.
Edição de Boletim do Clube, Boletim/Jornal Eletrônico
(100), Revista Eletrônica ou Impressa (200) com envio à
Assessoria do Concurso Pena de Ouro e com o anexo da
página principal/identificadora no Relatório Trimestral.
Registro do Estatuto do Clube em Cartório e Registro no
Ministério da Fazenda – CNPJ. Anexar cópias para a
Assessoria de Premiação. Pontuação única na data em
que ocorrer o seu primeiro registro.
Atualização e Vigência do Estatuto do Clube – remeter
cópia do Extrato do Registro em Cartório para Assessoria
de Premiação.
Pontuação única no Informe do 2º (segundo) Trimestre do
AL 2020/2021.
Envio do Planejamento Anual de futuras realizações,
enviadas pelo Presidente, sobre atividades de seu Lions
Clube, conforme Metas estabelecidas pelo Lions
Internacional e pelo Distrito LC4, até 15/09/2020.
Participação em Cursos de Liderança de Lions
Internacional, com apresentação do certificado; de Cursos
propostos pelo Distrito através do DG; das Equipes GLT,
GMT e GST e pelos Presidentes de Região ou de Divisão.
Comprovação pela assinatura da folha de presença, com
a cópia anexada ao Informe.
Pela admissão de um novo Companheiro Leão ou de uma
nova Companheira Leão. Pontuação uma única vez.
Pela admissão de um novo Companheiro ou nova
Companheira LEO no LEO Clube, de responsabilidade de
seu Lions Clube. Pontuação uma única vez.
Pela admissão de um/a Leãozinho, em seu Lions Clube,
Programa Familiar do Leãozinho. Pontuação uma única
vez.
Campanha Solidária realizada pelo Leãozinho, 100pts
cada.
Aumento líquido do quadro de Associados. Pontuação no
final do AL 2020/2021.
Fundação de um Novo Lions Clube. Pontuação uma
única vez.

11

1.000

12

1.500

13

1.000

14

200

15

200

16

50
cada.

17

18

100, mais 30
por
participante.
800

19

200

20
21
22

1500
500 pontos
por mês
800

23

50

24

500

25

500

ITENS

PONTOS

1

500
mais
50
por associado
presente ao
evento.

2

Fundação de um Novo Núcleo de Lions Clube. Pontuação
uma única vez.
Fundação de um Novo LEO Clube. Pontuação uma única
vez.
Participação do Programa de Melvin Jones. Pontos por
doação de uma cota de valor determinado pelo LCI.
Por matéria de serviço leonístico realizado e com a
informação divulgada nos meios disponíveis de
Comunicação, desde que seja anexado o comprovante no
Informe. Fotos, como meio de comprovação, até 50 por
Informe Trimestral e com texto explicativo anexo.
Por matéria de atividade de serviço leonístico, divulgada
nos meios de comunicação e encaminhada à Assessoria
do Concurso Pena de Ouro.
Apresentação de Instruções Leonísticas, Estudo de
Temas escolhidos pelos associados, pelo Presidente,
enviados pelo LC-4 ou sugeridas pelas Equipes GLT,
Equipe Global de Liderança; GMT, Equipe Global de
Aumento de Associados e GST, Equipe Global de
Serviços apresentadas em Reuniões Ordinárias do Clube,
com cópias anexadas ao Informe dos textos utilizados.
Realização de evento com mais de 2 Clubes para angariar
fundos financeiros para suas ações de serviço ou para a
prática de Companheirismo.
Elaboração de Projeto Especial para financiamento de
LCIF, exceto Lions Quest.
Obtenção do Financiamento de LCIF, para Projeto
Especial, exceto Lions Quest.
Implantação do Programa Lions Quest nas Escolas.
Operacionalização do Lions Quest durante o Ano
Leonístico.
Clube reativador ou reestruturador de um Lions Clube em
“Status quo” e/ou um Clube LEO no AL 2020/2021.
Pontuação uma única vez.
Clube que apresentar um quadro com mais de 20
associados, no Informe trimestral.
Pontuação por envio de matéria à Revista LION BRASIL
SUDESTE, comprovado pelo e-mail encaminhado à
Assessoria da Revista.
Divulgação do Lions: Presenteie a Comunidade com
placas, jardins e manutenção de praças, bancos,
estátuas, lixeiras, em locais específicos, etc
METAS COMUNITÁRIAS
Anexar os comprovantes.
Realização do Projeto PALCO por mais de 2 Lions
Clubes, até 30 de abril de 2021, com envio do Projeto à
Assessoria do Projeto PALCO (Programa Ação Lions
Comunidade) e os comprovantes de realização do Projeto
PALCO à Assessoria do Concurso Distrital de
Premiações, no Informe Trimestral. Anexar comprovante.
a) Solenidade de Comemoração do Dia Mundial do
Serviço Leonístico na Capital, com indicação de
homenageado, 300 pts para o Clube e mais 50pts. por
associado participante do evento. Comprovar através de
foto com texto explicativo ou lista de presença.

b) Clubes do Interior, participantes da solenidade na
Capital, com indicação de homenageado de destaque de
sua cidade, 300pts, + 50pts, por associado presente ao
evento.
c) Clube que realizar em sua cidade a solenidade do Dia
Mundial do Serviço Leonístico, 300pts pela organização e
realização, + 50pts, por associado presente ao evento.
Comprovar através de foto com texto explicativo ou lista
de presença.

3
4

200
200

5

200

6

100

7
50

8

200

9

100

10

100

11

500

d) Lions Clube que participar de ajuda financeira, para a
realização desse evento, 100pts a cada 100 reais doados,
até o valor solicitado pelo Distrito LC4.
Comemoração pelo Lions Clube de Datas Cívicas.
Lions Clubes patrocinadores de LEOs Clubes, em
campanhas desenvolvidas pelo Clube LEO, com a
participação do Lions ou em campanhas do Lions com a
participação dos LEOs, sempre que tenham sido
estabelecidas parcerias, para o alcance das metas
acordadas entre ambos.
Participação de Leões na Conferência (Convenção) LEO
e de Companheiros LEO na Convenção Lions. Mais 100
pontos por participante inscrito e presente.
Promoção do Cartaz sobre a Paz junto às Escolas, com
um trabalho selecionado por escola participante e o cartaz
ou cartazes entregue/s à Governadoria do LC-4, mediante
recibo, para efeito de anexo no Informe.
A Assessoria do Cartaz sobre a Paz e artistas plásticos
convidados realizarão o julgamento e a escolha do Cartaz
que mais se enquadre às especificações do Concurso.
Serão classificados 1º, 2º e 3º lugares. O cartaz
classificado em 1º lugar será encaminhado ao Distrito
Múltiplo LC.
Funcionamento normal e permanente do Clube de Mães.
Pontuação mensal.
Patrocínio
e
funcionamento
de
Cursos
Profissionalizantes, tais como cabeleireiro, corte e
costura, artesanato, bordados, crochê, tricô, confecção de
enxovais para bebê e outros. Pontos por curso,
por mês, mediante comprovação. (Declaração trimestral
da CaL Coordenadora do Clube de Mães ou do
Presidente do Lions Clube).
Ações de limpeza e recomposição de áreas destinadas às
comunidades, tais como nascentes de fontes, margens de
riachos, rios, lagos e lagoas, praças públicas, parques
públicos. Se o trabalho for realizado pelos Clubes da
Divisão, pontuação em dobro.
Plantio de árvores. 100 pts a cada 3 árvores plantadas.
Doação de mudas de árvores, 10pts a cada árvore doada.
Remessa de fotografias para o Concurso Distrital, em que
as classificadas em 1º lugar, segundo as diversas
categorias, irão para o Concurso do Distrito Múltiplo LC.
Pontuação por fotografia entregue. Solicitar recibo do
Distrito LC4.
Montagem de Biblioteca ou de Brinquedoteca.

12

13

200

14

15

16

17
18

100

19

200

19

100 Projeto

Promoção de palestra sobre o meio-ambiente. 100pts.
Projeto e realização da Campanha de Educação
ambiental com reciclagem de material descartado;
Educação de trânsito; incentivo ao respeito aos idosos;
aos professores; aos pais. Conservação da limpeza
urbana. 200pts por Projeto com comprovação de sua
aplicação efetiva.
Promoção de atividades, palestras e outros mecanismos,
que incentivem a doação de sangue e a doação de
órgãos.
Doação de cadeira de rodas e cama hospitalar novas com
cópia da Nota Fiscal, 300 pts. por unidade. Usadas 150pts
por unidade. Doação de cadeira de banho, muletas,
andador novo, 100pts; usados, 50pts por unidade.
Empréstimo por contrato de comodato, dos itens acima,
100pts. uma única vez.
“Compartilhando a dádiva da visão”. Doação de óculos
com aviamento da receita, 200pts. cada.
Doação de armação de óculos, 30 pts. cada.
Campanha “Alívio à Fome” e doações diversas:
Doação de cesta básica com peso não descriminado, 50
pts; com peso especificado, 10 pts por Kg; óleo, leite e
suco, 10 pts por unidade. Enxovais para bebês, 100 pts.
por enxoval completo ou 10 pontos por unidade. Fraldas
geriátricas e infantis 2 pontos por unidade; quantidade
não descriminada, 30pts. por pacote. Tecidos, 7pts por
metro. Eletrodomésticos e móveis, 50pts cada unidade.
Roupas usadas, sapatos, sabonete, creme dental, escova
de dente, gelatina, água mineral, 5pts por unidade.
Bolsas, 10 pts por unidade. Fardo de papel higiênico com
12 rolos, 5 pts o fardo. Máscaras de tecido, 2pts por
unidade. Doação de brinquedos novos, 10pts. cada.
Doação de brinquedos usados, 5pts. cada.
Doação em dinheiro, um ponto cada real.
Campanhas para conscientização de doenças tais como
diabetes, sarampo, tuberculose e outras; drogas e
importância das vacinas, com palestras e distribuição de
panfletos, 100pts. cada.
Trabalho desenvolvido, em prol de Hospitais, Fundações
e Entidades Assistenciais.
Promoção de Projetos de alfabetização, Projeto de
Leitura, Festival de apresentação de histórias para um
grupo, com o
contador apresentando 2 histórias; doação de livros
infantis, infanto-juvenis + 10 pontos por livro novo doado
e 5 pontos por livro usado doado. Doação de jogos
pedagógicos novos 20 pts. cada, usados, 10pts..

20

250

21

100
por
ação

Clube inscrito e participante de Projetos e de mutirões de
Retinopatia Diabética, de Catarata, Câncer Infantil e
Câncer em adultos e outras enfermidades. Pontuação por
Projeto. Comprovar o envolvimento.
Trabalho desenvolvido em prol da população de risco,
com a distribuição de alimentos, almoço, sopa, cobertores
e roupas. + 10pts por unidade distribuída. Se a doação for

22

200 por
ação.

23
24

100
100

25

200

feita por 2 ou mais Lions Clubes, indicar a parcela
quantitativa que coube ao seu Lions Clube.
Doações de materiais para reformas de casas e
equipamentos para Asilos, Creches e Instituições
carentes. Anexar cópia da Nota Fiscal e a pontuação será
acrescida de mais um ponto para cada real gasto.
Envolvimento em ações Comunitárias da Defesa Civil.
Campanha de coleta de lacres de latinhas, pontuação por
trimestre.
Participação de Torneios Regionais, Campeonatos e
Festivais promovidos pelo Comitê MG, Missão Inclusão
de Olimpíadas Especiais. Mais 50pts por CL e CaL
presentes ao evento.

COMUNICADO E TABELA PARA A ENTREGA DOS INFORMES

Durante a AL 2020/2021 o Secretário de cada Lions Clube do Distrito LC4
poderá entregar o Informe de seu Clube: a) Em mãos, na Governadoria do LC4; b) Enviá-lo pelo Correio; c) Encaminhá-lo por e-mail, com todos os
comprovantes/recibos digitalizados em tamanho normal. Só será possível
pontuar se a digitalização for legível.

O Informe Mensal de Movimentação de Associados deve ser enviado durante
os 12 meses do Ano Leonístico, no Site de LCI, inclusive nos períodos de
férias.

1º Informe
JUL. AGOS.SET.
Entrega até 06 de
outubro de 2020.

2º Informe
OUT.NOV.DEZ.
Entrega até 25 de
janeiro de 2021.

3º Informe

4º Informe

JAN.FEV.MAR.
Entrega até 07 de
abril de 2021

Até 15 de MAIO.
Entrega até 19
de maio de
2021.

