
Transferência de Leos para o Quadro Associativo de Lions 
usando o MyLCI 

 
 

1. O presidente, secretário ou administrador de um Lions clube pode iniciar a transferência 
de um associado Leo para um Lions clube. 

 
2. No menu do Meu Lions Clube selecione a guia “Associados”. 

 
3. Na página de Associados, clique no menu suspenso “Adicionar associado” e selecione 

“Transferir associado”. 

 
4. Digite as informações do Leo nos campos de busca:  “Número de associado”, “Nome”, 

“Sobrenome” ou “Do clube (número ou nome)”. Veja que apenas um desses campos é 
necessário para iniciar a busca, mas mais informações inseridas fornecerão melhores 
resultados nela. Quando estiver pronto, clique no botão “Buscar”. 

 
 



5. Os resultados da busca podem consistir em associados Leos e Leões. Para ajudar a 
distinguir entre os dois, adicionamos o tipo de associado a cada um dos resultados da 
busca. 

 
6. Os Leos menores de 18 anos ou que não tenham a data de nascimento no cadastro não 

poderão se transferir para um Lions clube. 

 
7. Para Leos com mais de 18 anos, clique no botão “Adicionar associado” para continuar o 

processo de transferência. 

 
8. Na página Transferir associado, selecione a data efetiva para a transferência e selecione 

um tipo de associado na lista suspensa. 
 

9. Se o tipo de associado selecionado for “Associado Leo-Lion”, aparecerão campos 
adicionais na página. Os dados serão preenchidos automaticamente nesses campos se 
tivermos as informações no nosso banco de dados.  

Obs.: Os Leos atuais ou ex-Leos entre a maioridade legal e 35 anos, que já tenham servido 
como Leos por pelo menos um ano e um dia, são elegíveis ao programa de associado Leo-
Lion. 

 

 



Obs.: Os campos: “Comprovante de idade”, “Nome do Leo clube” e “Data de início como Leo” 
devem ser todos preenchidos. O campo “Data de término como Leo” pode ser deixado em 
branco caso o Leo-Lion escolha dupla afiliação e deseje permanecer associado ativo no seu Leo 
clube.  
Visite lionsclubs.org/leo-lion para ler mais sobre dupla afiliação como Leo e Leão.  
 

10. Assim que todos os campos obrigatórios forem preenchidos, clique no botão 
“Transferir”. 

 

 
 

11. Aparecerá uma página de confirmação se a transação for bem-sucedida. 
 

 
 

12. Para ver o associado no Lions clube, clique em “Voltar a Associados” na parte inferior da 
página de confirmação. 

 

 
 

13. Na página de Associados, você agora poderá ver o associado no seu clube. Se clicar em 
“Visualizar o histórico” do associado, mostrará que todas as informações de ex-
associado/dirigente Leo foram combinadas com as informações de Leão. Isso ocorre 
porque o associado mantém o número de associado Leo ao ser transferido para o Lions 
clube. 
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IMPORTANTE: Os registros do Leo com término datado no MyLCI não removem o Leo da lista 
de associados do Leo clube. É importante manter sempre os registros do Leo clube atualizados. 

 
 

Busca por associados duplicados 
 

1. Ao adicionar um novo associado a um clube, o nosso sistema verifica se há algum 
associado potencial compatível para ajudar a prevenir que se adicione associados Leões 
duplicados. Atualizamos esta função para verificar também possíveis associados Leo 
duplicados. 

 
2. Na página Adicionar Associado a Lions Clube, se o nome, sobrenome, sexo e data de 

nascimento coincidirem com os de outro associado no nosso banco de dados, aparecerá 
uma mensagem na página para notificar o dirigente sobre isso. 

 

 
3. O link “aqui” levará o dirigente à página Associados duplicados que coincidem, onde 

será(ão) exibido(s) o(s) associados(s) que coincidirem(s). 
 
Obs.: se o associado que aparecer não for aquele que esteja sendo adicionado, clique no botão 
Cancelar para retornar à página Adicionar Associado. 
 

4. Para transferir um dos associados para o seu clube, siga os passos 5 a 13 que constam 
no processo Transferência de Leos para Lions. 

 
 



 

Transferência de  Leo como presidente/secretário de Lions 
clube para inscrever um novo clube 

 
 

1. Durante o processo de inscrição de novos clubes, os Leões podem ser transferidos como 
presidente ou secretário de clube. Atualizamos esse recurso para permitir que os Leos 
sejam incluídos. 

 
Obs.: Este processo exige que o Leo seja baixado antes de ser designado como um desses 
dirigentes de Lions clube. No caso de dupla afiliação, assim que o processo de fundação do 
novo Lions clube atingir “Conclusão pendente”, o Leo poderá ser reinscrito no Leo clube como 
associado. 
 

2. Na Inscrição de novos clubes, clique na seta para baixo até “Presidente” ou “Secretário” 
de clube. Para fazer a busca de um associado, clique no link “Designar um associado 
baixado de outro clube como presidente” ou “Designar um associado baixado de outro 
clube como secretário”. 

 

 
3. Aparecerá uma caixa, digite o número de associado do Leo baixado e clique em Buscar.  

 
Obs.: Se o associado Leo ainda for ativo no seu clube, tiver menos de 18 anos ou não tiver a 
data de nascimento no seu registro, ele não poderá ser designado como presidente ou 
secretário de um Lions clube. 
 



4. Nos resultados da pesquisa, clique em “Selecionar Associado”. 
 

 
 

5. As informações do associado foram adicionadas à seção “Presidente” ou “Secretário”. 
Agora você pode continuar processando o restante do formulário. 

 

 
 

Contate a Central de Atendimento aos Associados pelo e-mail 
memberservicecenter@lionsclubs.org, se precisar de assistência com a transferência de Leos 
para o quadro associativo de Lions. 
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