
I N S T R U Ç Õ E S  PA R A  C O M P L E TA R  
O  P E D I D O  D E  

E M I S S Ã O  D E  C A R TA  C O N S T I T U T I V A  D E
L I O N S   C L U B S  I N T E R N AT I O N A L

COMO PREENCHER O PEDIDO DE EMISSÃO DE CARTA CONSTITUTIVA
Para fundar um novo Lions clube, será necessário haver:

• 20 ou mais sócios fundadores 
• Um clube, divisão, região, gabinete de distrito ou comitê de distrito patrocinador.
• Pedido de emissão da carta constitutiva preenchido e relatório de sócios fundadores  
• Assinatura do governador de distrito no formulário de pedido de emissão da carta constitutiva 
• Devidas taxas e formulários de certificação

Formulário de Pedido de Emissão de Carta Constitutiva (TK-38A) e o Relatório de Sócios Fundadores (TK-21A) enviando-os com as
devidas taxas e formulários de certificação para Lions Clubs International. 

NOME DO NOVO CLUBE
Um Lions clube proposto deve usar o nome da “municipalidade” ou da subdivisão governamental equivalente na qual está localizado.
Se o clube proposto não estiver localizado em uma municipalidade, ele deverá receber o nome mais apropriado e conhecido localmente
na unidade governamental oficial na qual esteja localizado. Se houver outros clubes na mesma municipalidade, o nome do clube deverá
incluir uma “designação distinta” que claramente o identifique entre os demais clubes que têm o nome da mesma municipalidade.

Outras restrições sobre nomes: 
• O clube não poderá ter o nome de uma pessoa viva, a não ser que a pessoa tenha servido como presidente internacional.
• Nenhum clube poderá acrescentar o termo “internacional” ao seu nome.
• O clube não poderá usar o termo “main” como uma designação distinta que implica que o clube está em um patamar mais elevado
que os outros clubes da comunidade.  

• O termo “Host” é um título de prestígio para prestar reconhecimento ao clube como sendo a matriz, ou clube mais antigo da muni-
cipalidade.  

Veja o pedido de emissão de carta constitutva para diretrizes sobre como dar nome aos clubes e outras normas.  

PRÊMIOS DE EXTENSÃO
O governador de distrito poderá homenagear até dois Leões que assistiram com formação de um novo Lions clube, com a exceção do
governador de distrito e dos novos sócios fundadores. “Os prêmios de extensão serão conferidos após o clube ter sido fundado por um
ano e um dia”.   

TAXAS DE ORGANIZAÇÃO 
Os novos sócios fundadores que se afiliarem antes da cerminônia de apresentação da carta constitutiva, ou dentro de 90 dias após a
data de aprovação da carta (o que acontecer primeiro), deverão pagar uma joia de fundação no valor de US$30, ou deverão apresentar
o documento apropriado de isenção de joia. Os sócios que forem transferidos dentro de 12 meses do clube anterior para o novo clube
constituído deverão pagar a joia de transferência de US$20. Os sócios fundadores transferidos devem estar em pleno gozo de seus
direitos no clube anterior para se qualificarem à transferência. As taxas destinam-se a cobrir custos administrativos e de material relacio-
nados à fundação de um novo clube.  

CONVERSÃO DE NÚCLEO
Os sócios de núcleos recebem isenção da joia de transferência quando o núcleo se converte em um novo Lions clube. Os sócios devem
apresentar o Formulário de Conversão de Núcleo (CB-21) junto com o pedido de organização do novo clube para receberem a isenção.
Os sócios de núcleo serão automaticamente baixados do clube matriz quando o novo clube for processado.



UNIDADE FAMILIAR 
O Programa de Afiliação Familiar proporciona oportunidades às famílias a afiliarem-se a um Lions clube, sob um desconto especial de
quotas quando se afiliam juntas. O primeiro membro da família (chefe de família) continuará pagando quotas internacionais integrais,
sendo que até quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das quotas internacionais. Todos os membros da família pagam a
taxa única de sócio fundador. 

O Programa de Unidade Familiar está aberto aos membros da família que (1) se qualifiquem para ser Leões, (2) pertençam no momento
ao mesmo clube ou estejam se associando a ele, (3) morem na mesma residência e tenham parentesco por nascimento, casamento ou
outra relação juridicamente reconhecida. As relações familiares consideradas comuns são: pais, filhos, casais, tias e tios, primos, avós,
sogros e sogras, além de outros dependentes legais.

A afiliação pela unidade familiar é limitada a no máximo cinco familiares qualificados por residência e os novos clubes deverão ter no
mínimo dez (10) sócios que pagam as quotas integrais. O mesmo endereço de residência não é requerido dos familiares abaixo de 26
anos de idade se estiverem cursando a universidade ou prestando serviço militar. Preencha a certificação de unidade familiar  no formu-
lário Relatório de Sócios Fundadores (TK-21a).

SÓCIOS ESTUDANTES
Os estudantes matriculados em uma instituição de ensino, que tenham atingido a maioridade pela legislação local e até 30 anos de
idade, receberão uma concessão especial de quotas, pagando somente a metade das quotas internacionais e estarão isentos da joia de
admissão. O formulário de Certificação de Sócio Estudante (STU-5) deverá ser enviado com o pedido de sócio fundador para cada estu-
dante elegível. Além disso, os estudantes dos novos Clubes Universitários ou de clubes cuja maioria seja de estudantes, deverão pagar
adiantadamente um ano de quotas internacionais ao preço de sócio estudante, juntamente com o pedido de carta constitutiva.

SÓCIOS LEO A LEÃO
Atuais e Ex-Leos
Os sócios atuais e ex-sócios Leos entre a maioridade e até 30 anos de idade serão isentos do pagamento de joia de admissão,
pagando somente a metade das quotas internacionais. O formulário de Certificação Leo a Leão e de Transferência de Anos de
Serviço (LL-2) deverá ser enviado com o pedido de carta constitutiva para cada formando Leo.

Jovens Adultos Qualificados
Os Leos podem fundar um novo clube e recrutar seus colegas. Jovens adultos entre a maioridade legal na jurisdição em que resi-
dem e até 30 anos de idade também receberão isenção de joia de admissão, pagando somente a metade das quotas internacionais,
quando pelo menos 10 ex-Leos formem um novo Lions clube. O formulário de Certificação Leo a Leão e de Transferência de Anos
de Serviço (LL-2) deverão ser enviados com o pedido de sócio fundador para cada estudante elegível.

IMPORTANTE: O pagamento integral da joia de fundação será exigido para que a sede internacional possa processar e aprovar o  
pedido do Lions clube. 

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos deverão ser feitos para LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Selecione uma das seguintes opções:

1. Cheque ou ordem de pagamento (Para pagamentos em dólares americanos) 
• Enviar um cheque em dólares americanos ou ordem de pagamento a ser descontado em bancos dos Estados Unidos. Cheques
em outras moedas serão devolvidos.  

• Se possível, envie um cheque no valor total da organização quando o clube estiver pronto para ser organizado. 
• Envie o cheque juntamente com o formulário de pedido de emissão da carta constitutiva. OBSERVAÇÃO: Cheques com datas anti-
gas não serão aceitos pelo nosso banco e serão devolvidos, atrasando o processo de organização do clube. 

• Escreva de forma bem clara o nome do novo Lions clube no cheque.  

2. Comprovante de Pagamento ou Tranferência Eletrônica (pagamentos em outras moedas) 
Depósitos: Os depósitos deverão ser feitos em um banco onde LIONS CLUBS INTERNATIONAL tenha uma conta. O comprovante
de depósito deve mostrar o nome do novo Lions clube, data do depósito (dia, mês e ano), nome do banco e número da conta.
Uma cópia do comprovante de pagamento deve acompanhar o formulário de pedido de emissão da carta constitutiva. Para instru-
ções sobre como fazer o pagamento, acesse o website da associação na Internet, www.lionsclubs.org.   

Transferências em dólares americanos: Quando fizer uma transferência de fundos, o comprovante da tranferência deverá mostrar
claramente a data em que o depósito foi feito, o nome do Lions clube, o valor do pagamento efetuado e o número da conta bancá-
ria.  Esta informação é exigida para que possamos comparar e verificar o novo clube ao pagamento efetuado, assim evitando pos-
síveis atrasos. Favor incluir uma cópia do recibo com o pedido de emissão de carta constitutiva. 



Favor usar a seguinte informação quando fizer a transferência: 

JP MORGAN CHASE BANK, NA
120 S. LASALLE ST
CHICAGO, IL 60603

CÓDIGO SWIFT: CHASUS33
NÚMERO ABA # 021000021
NÚMERO DA CONTA: 105732
NOME DO BENEFICIÁRIO: International Association of Lions Clubs

Observação: As tranferências eletrônicas internacionais requerem o código swift para que o processamento seja feito em tempo
hábil. As transferência nos Estados Unidos requerem o número ABA para que o processamento seja feito de forma rápida e 
eficiente.

QUOTAS
Os sócios dos Lions clubes deverão pagar as quotas internacionais anuais no valor de US$43 por ano a não ser que tenham direito a
uma redução de quota, além das quotas do clube, de distrito e de distrito múltiplo. As quotas internacionais são cobradas no início do
mês, após a data de aprovação da carta constitutiva, servindo para cobrir muitos benefícios, inclusive a assinatura da Revista LION. O
valor da quota do clube deverá ser estabelecido durante a reunião organizacional, devendo ser coletado assim que possível. As quotas
são normalmente coletadas junto com a jóia de fundação. 

APROVAÇÃO DA CARTA CONSTITUTIVA
Assim que a carta constitutiva for aprovada, o Departamento de Operações de Aumento de Sócios e Novos Clubes enviará materiais
para o novo clube e certificados de sócio fundador para o primeiro Leão Orientador indicado no pedido de carta constitutiva. Materiais
para os clubes da Índia serão enviados pelo Secretariado do Sudeste da Ásia, em Bombaim.

A carta constitutiva, acompanhada de uma carta de congratulações do presidente internacional e um emblema de patrocinador, serão
enviados ao governador de distrito para serem oferecidos na Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva.

Outros materiais poderão ser comprados do Departamento de Materiais para Clubes na sede de Lions Clubs International. Alguns mate-
riais estão disponíveis online e podem ser baixados do site www.lionsclubs.org.

Permita um prazo de 45 dias da data em que o pedido foi recebido na sede internacional para o processamento e também para
receber a carta constitutiva e materiais para o clube.

NOITE DE ENTREGA DA CARTA CONSTITUTIVA
A noite de entrega da carta constitutiva é um evento festivo no qual o governador entrega a carta ao novo clube. Em geral, um banquete
é realizado e os Lions clubes do distrito e de áreas vizinhas são convidados a participar. Muitas vezes, os clubes convidados oferecem
apoio em forma de dinheiro ou de materiais para ajudar o novo clube a ter um início sólido.

Mais informações sobre a noite de entrega da carta constitutiva estão contidas no Guia de Planejamento da Cerimônia de Entrega da
Carta Constitutiva (TK-26). 

APOIO DA SEDE INTERNACIONAL
A sede internacional possui muitos recursos disponíveis para ajudar o novo clube. Incentive os novos sócios a visitarem o website da
associação na Internet, www.lionsclubs.org, para uma visão geral dos programas e recursos da associação.   

PARA MAIS ASSISTÊNCIA
O Departamento de Operações de Aumento de Sócios e Novos Clubes está disponível para ajudar na organização de novos Lions 
clubes. Entre em contato conosco no endereço: 

Departamento de Operações de Aumento de Sócios e Novos Clubes
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA
Telefone: 630-203-3831 
Fax: 630.571.1691
E-mail: newclubs@lionsclubs.org
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