
 

Normas de Reembolso para o Seminário de DGE de 2023 
no Q-Center St. Charles, Illinois nos EUA 
 

 
 
Transporte 
 
De acordo com as Normas da Diretoria de LCI, todos os preparativos de viagem devem 
ser feitos através da CWT - a agência de viagens escolhida pela associação.   

Transporte aéreo 
De acordo com as Normas da Diretoria, LCI reembolsará uma (1) passagem aérea 
de ida e volta em classe econômica (com base no preço padrão lógico mais baixo, 
ou tarifa com desconto) para o 1º VDG/DGE pela rota mais curta e direta de/para 
Chicago e o aeroporto de origem do viajante nas datas de viagem aprovadas. 
 
Outros meios de transporte 
Se o meio de transporte for o automóvel, o reembolso correspondente se baseará 
no custo das despesas de quilometragem, pedágios, refeições e estacionamento, 
sujeito às Normas de Reembolso do Governador de Distrito. As despesas de 
refeição só são elegíveis para reembolso no (1) dia da viagem para o local do 
Seminário de DGE e no (1) dia da viagem de retorno para o governador de distrito 
eleito. O reembolso será feito apenas para custos reais, não excedendo US$ 
25,00 por refeição até um máximo de três refeições por dia de viagem. O total das 
despesas de viagem combinadas para o governador de distrito eleito não deve 
exceder o preço da passagem mais razoável negociado, pela rota mais curta e 
mais direta para o governador de distrito eleito. O reembolso será feito mediante 
a apresentação do relatório de despesas e recibos originais. 

 
Se o meio de transporte for ônibus, trem, barco/balsa, as despesas totais não 
deverão exceder o preço da passagem mais razoável negociado, pela rota mais 
curta e mais direta para o governador de distrito eleito. O reembolso será feito 
mediante a apresentação do relatório de despesas e recibos originais. 

Traslado do aeroporto 
LCI fornecerá transporte na segunda-feira, 6 de fevereiro, e sexta-feira, 10 de 
fevereiro de 2023, entre os aeroportos Chicago O'Hare ou Midway e o Q-Center.   

• Caso a sua chegada ou partida seja em datas de viagem não aprovadas, 
o reembolso estará disponível para os traslados do aeroporto mediante o 
comprovante de pagamento.   

• O reembolso não será feito para os dias em que o serviço de transporte for 
fornecido por LCI.  

Hotel 
 
As acomodações de hotel serão fornecidas por LCI de segunda-feira, 6 de fevereiro de 
2023 (dia do check-in) até sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 (dia do checkout). 
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Refeições 
O pacote do Seminário de 1º VDG/DGE para o Q Center inclui três refeições em estilo 
buffet por dia, servidas nos refeitórios designados, começando com o jantar no dia de 
chegada aprovado por Lions International e terminando com o almoço no dia de partida 
aprovado por Lions International. 

Existem pontos de alimentação adicionais localizados no Q Center, no entanto, estes 
não estão incluídos no pacote de refeições. As compras de refeições fora do pacote de 
refeições de Lions Internacional são despesas pessoais e os custos dessas refeições 
devem ser pagos diretamente ao Q Center. 

Relatórios de despesas 

O transporte de ida e volta entre a sua residência e o aeroporto de onde partirá será 
reembolsado mediante o envio do Formulário de Despesas de Viagem de 1º VDG-DGE 
(com os recibos). As despesas com refeições não serão reembolsadas.  

O estacionamento no aeroporto de onde você partirá será reembolsado se custar menos 
que a quilometragem, taxi, ônibus, trem ou serviço de traslado de ida e volta. 

LCI reembolsará a cada DGE o custo apenas da primeira mala despachada, de acordo 
com as diretrizes da companhia aérea quanto ao tamanho e peso. Para o reembolso é 
necessário o recibo da taxa de bagagem. As taxas cobradas por bagagens adicionais 
despachadas ou que excederem o peso, serão consideradas despesas pessoais. As 
normas de bagagem variam de acordo com a empresa aérea. Consulte a respectiva 
empresa aérea para mais informações. O reembolso da despesa para a primeira mala 
despachada pode ser solicitado com os custos de transporte local. 

Reembolso 
 Quaisquer taxas de viagem adicionais devido a desvios (datas, cidades etc.)

ou viagens paralelas e quaisquer noites extras de hotel serão consideradas
despesas pessoais.

 Envie um Formulário de Despesas de Viagem de 1º VDG-DGE para:
DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org.

 Os relatórios de despesas têm que ser enviados até 24 de fevereiro de 2023.
 O reembolso será feito na moeda local dos países onde LCI tenha conta bancária.

Envie todos os relatórios de despesas para: 

Compliance de Relatórios de Despesas
E-mail:  DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org 
Fone/fax:  630-203-3839 / 630-598-1819

mailto:DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org
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Caso tenha dúvidas sobre o que está exposto acima, entre em contato com: 
 

Viagem de DGE 
E-mail: DGEtravel@lionsclubs.org 
Fone/fax: 630-468-7052 

mailto:DGEtravel@lionsclubs.org
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