
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE EMISSÃO DE CARTA CONSTITUTIVA DE LIONS CLUBE

DIGITAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA

Nome do Clube Proposto Lions clube _____________________________________________________________________________________  
 Cidade           Designação distinta, se houver 

Localizado em  __________________________________________________________________________________________________________
                                              Cidade     Estado               País

Caso o nome do clube proposto não indicar uma localização distinta, favor explicar: ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de clube:     Tradicional     Universitário     Lioness Lions     Leo Lions
Clubes de Interesses Especiais:    clubes esportivos    clube culturais ou de etnias     clubes de aposentados precoces     clubes 
de causa específica   outros _______________________________________________________________________________________________

Distrito _________________________________________________  

Clube patrocinador ______________________________________                 Número de Identificação ________________________________
   

DIRIGENTES DO NOVO CLUBE

Presidente _____________________________________________  Secretário _____________________________________________
     Nome  Sobrenome  Nome  Sobrenome  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Endereço        Endereço 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Cidade/Estado/País                                    CEP  Cidade/Estado/País                                    CEP 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Fone                                    Fax                     Fone                                    Fax 
* Favor incluir o código de área e o código do país  * Favor incluir o código de área e o código do país

E-mail  _________________________________________________ E-mail __________________________________________________

Prefere comunicações via:   Correio    Fax    E-mail                          Prefere comunicações via:   Correio    Fax    E-mail

 Assessor de Aumento de 
Tesoureiro ______________________________________________  Associados ____________________________________________
 Nome  Sobrenome  Nome  Sobrenome  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Endereço        Endereço 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Cidade/Estado/País                                    CEP  Cidade/Estado/País                                    CEP 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Fone                                    Fax                    Fone                                    Fax 
* Favor incluir o código de área e o código do país  * Favor incluir o código de área e o código do país

E-mail  _________________________________________________ E-mail __________________________________________________

Prefere comunicação via:   Correio    Fax    E-mail                            Prefere comunicar-se via:   Correio    Fax    E-mail

Aguarde um intervalo de 45 dias da data em que a solicitação for recebida na Sede Internacional 
para que a carta constitutiva seja processada e enviada, como também os materiais para o clube.

1. Informe de associados fundadores
2. Pagamento das joias de fundação.- Clique aqui para instruções sobre como fazer o pagamento.
3. Os seguintes indivíduos podem solicitar um novo clube: Governador de Distrito, Primeiro Vice-Governador de Distrito e Segundo Vice-

-Governador de Distrito

http://members.lionsclubs.org/PO/


RESPONSABILIDADES DO CLUBE PATROCINADOR
O clube patrocinador ajuda o novo Lions clube a manter um alto nível de comprometimento, realização de atividades e entusiamo. O 
patrocínio de um novo clube exige certas responsabilidades. Os patrocinadores deverão:

• Apoiar os Leões Orientadores
• Verificar se todos os associados fundadores atendem aos requisitos para se tornarem companheiros Leões
• Realizar uma reunião organizacional abrangente
• Assegurar que o clube constituído terá a orientação adequada para fazer parte do Leonismo
• Co-patrocinar a Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva
• Incentivar a participação do distrito
• Estimular as funções interclubes
• Ajudar na implementação de um plano de aumento e conservação de associados
• Oferecer assistência na preparação da agenda para a reunião do clube
• Oferecer apoio às atividades do clube
• Auxiliar o clube sempre que solicitado
• Oferecer orientação sem interferir

Entendemos que o clube patrocinador oferecerá assistência ao novo clube conforme descrito na lista acima, mas sem se limitar a ela.

Clube patrocinador - Notificar o presidente de clube ou secretário de clube sobre a apresentação da solicitação de novo clube 
via MyLCI.

LEÕES ORIENTADORES
O governador de distrito poderá nomear até dois Leões orientadores para oferecerem assistência ao novo clube. Distintivos de fundação, 
certificados e outros materiais serão enviados ao primeiro Leão Orientador listado, a não ser especificado em contrário. O governador de 
distrito em exercício e os novos associados fundadores não são elegíveis. O Leão orientador é nomeado para um mandato de dois anos, 
a ter início na data de aprovação da carta constitutiva, não devendo servir como Leão orientador para mais de dois clubes de uma só vez. 

Leão Orientador ________________________________________  Leão Orientador ________________________________________

________________________________________________________ ________________________________________________________
(para receber materiais para o clube) Nome        Sobrenome Nome               Sobrenome  

Número de associado_____________________________________  Número de associado _____________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Endereço        Endereço 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Cidade/Estado/País                                    CEP  Cidade/Estado/País                                    CEP 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Fone                                    Fax                     Fone                                    Fax 
* Favor incluir o código de área e o código do país  * Favor incluir o código de área e o código do país

E-mail  _________________________________________________ E-mail __________________________________________________

Este Leão Orientador é afiliado ao clube patrocinador?   Sim   Não Leão Orientador é afiliado ao clube patrocinador?   Sim   Não

Caso negativo, favor fornecer:   Caso negativo, favor fornecer:

Nome do Clube _________________________________________ Nome do Clube _________________________________________   

Número do clube ________________________________________ Número do clube ________________________________________

Este Leão orientador é "certificado"?   Sim   Não  Este Leão orientador é "certificado"?   Sim   Não

Prefere comunicar-se via:   Correio    Fax    E-mail                            Prefere comunicar-se via:   Correio    Fax    E-mail

Noite de Entrega da Carta Constitutiva 
A carta constitutiva será enviada ao governador de distrito ou ao Leão coordenador, a não ser especificado em contrário. Aguardar 45 
dias da data em que a solicitação for recebida na Sede Internacional para o processamento da solicitação e dando prazo suficiente para 
personalização e envio da carta oficial. 

Data de Apresentação da Carta Constitutiva: ________________________________________________________________________________   



CONTEMPLADOS COM O PRÊMIO DE EXTENSÃO
As normas da Diretoria Internacional estabelecem que no máximo dois prêmios de extensão sejam oferecidos pela organização de 
determinado clube. O governador de distrito em exercício e os novos associados fundadores não são elegíveis ao prêmio. Os prêmios 
deverão ser solicitados pelo governador de distrito dentro de seis meses da data de aprovação da carta constitutiva.

O governador de distrito recomenda que os seguintes Leões recebam o prêmio de extensão: 

Prêmio de Extensão ____________________________________  Prêmio de Extensão ____________________________________

________________________________________________________ ______________________________________________________
Contemplado Nome Sobrenome Contemplado Nome  Sobrenome  

Número de associado_____________________________________  Número de associado ___________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Endereço        Endereço 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Cidade/Estado/País                                    CEP  Cidade/Estado/País                                    CEP 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Fone                                    Fax                     Fone                                    Fax 

E-mail  _________________________________________________ E-mail __________________________________________________

Nome do Clube _________________________________________    Nome do Clube _________________________________________

Número do clube _________________________________________             Número do clube ________________________________________

Distrito _________________________________________________ Distrito ______________________________________________________________

COBRANÇA DAS QUOTAS INTERNACIONAIS
Fica entendido que a cobrança das quotas semestrais serão rateadas para os meses remanescentes do semestre findo em 30 de 
junho ou 31 de dezembro, conforme o caso. A cobrança das quotas referentes a cada associado deverá iniciar no primeiro dia do mês 
seguinte ao mês em que o nome do associado for registrado pela sede internacional como sendo um novo associado. Favor contatar o 
governador de distrito ou a Sede Internacional para saber dos valores atuais das quotas.

APROVAÇÃO DO GOVERNADOR DE DISTRITO 
O Governador de Distrito vai aprovar a solicitação no MyLCI.

Já realizou um Workshop de Extensão em seu distrito?    Sim   Não     Data do Workshop:  ___________________________________

Caso positivo, favor fornecer o nome do consultor ou representante de extensão: _______________________________________________



CRITÉRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE UM NOVO CLUBE
1. Solicitação
 O pedido de emissão da carta constitutiva poderá ser feito a esta associação por 

qualquer grupo, clube ou assembléia que tenha sido devidamente organizada 
e tenha dirigentes eleitos. Esta solicitação deverá ser apresentada à Sede 
Internacional da associação, conforme determinado pela Diretoria Internacional. 
Assim que aprovada pela diretoria, uma carta constitutiva assinada pelo presidente 
e secretário da associação deverá ser emitida para tal clube. Um Lions clube 
deverá ser considerado organizado quando sua carta constitutiva for oficialmente 
emitida. A aceitação de uma carta constitutiva por um Lions clube deverá ser uma 
ratificação e consentimento de sua parte que o mesmo funcionará de acordo com 
o estatuto e regulamentos desta associação e aceitará que o seu relacionamento 
com esta associação será conforme interpretado e regido por este estatuto e 
regulamentos, de acordo com as leis vigentes, no decorrer do tempo, no estado 
no qual a associação foi registrada como personalidade jurídica.  Com efeito a 
partir de 1º de janeiro de 2018, todas as solicitações de cartas constitutivas devem 
ser apresentadas via MyLCI.

2. Documentação
 Confirmação dos pagamentos integrais das joias de fundação - A joia de 

fundação deverá ser de US$35,00. Leões em pleno gozo de seus direitos que se 
transferirem de um Lions clube ativo pagarão uma joia de fundação de US$20,00, 
exceto se forem associados de núcleo, que são considerados isentos. A joia de 
fundação e as joias de novos associados não são reembolsáveis.

 (1)  Nenhum distrito, subdistrito ou clube estabelecerá qualquer outra joia de 
fundação além daquelas especificadas nos Estatutos e Regulamentos de Lions 
Clubs International ou autorizadas pela diretoria.

 (2)  Nos países ou áreas fora dos Estados Unidos e Canadá, o comprovante de 
depósito de uma instituição bancária reconhecida pelo país ou área, constando 
os fundos creditados na conta de Lions Clubs International, atenderá a 
exigência de que os fundos foram recebidos por Lions Clubs International.

 (3)  Uma taxa de processamento de US$100 será avaliada para as solicitações de 
carta constitutiva de clube não aprovadas por LCI.

3. Associados fundadores
 Todos os associados que se afiliarem a um Lions clube dentro de 90 dias após 

a data de aprovação da carta constitutiva serão considerados associados 
fundadores, desde que os associados fundadores sejam reportados para LCI e as 
joias de fundação sejam recebidas no período de 90 dias.

4. Patrocinador de clube
a. Todo novo clube deve ser patrocinado por um outro clube, divisão, região, 

gabinete distrital ou uma comissão distrital conforme estabelecido nos 
estatutos e regulamentos do distrito múltiplo. O patrocinador do novo clube 
deverá estar dentro dos limites geográficos do distrito no qual o clube 
está localizado. O patrocinador do novo clube deverá estar devidamente 
informado sobre suas responsabilidades. Um clube patrocinador poderá 
receber assistência de um clube co-patrocinador, desde que seja autorizado 
pelo governador do distrito no qual o clube esteja localizado. O clube co-
patrocinador poderá pertencer a outro distrito. O Leão coordenador deverá 
oferecer assistência na extensão de clubes em novos países.

 b.  O primeiro Lions clube em uma nova área geográfica deverá ser patrocinado 
por um Lions clube e/ou seu distrito. Cada clube adicional poderá ser 
patrocinado por um Lions clube do distrito patrocinador inicial, estipulando-se 
que este clube patrocinador esteja ciente da sua total responsabilidade, 
inclusive da nomeação de um Leão orientador de qualidade, até que a área sem 
distrito seja formada em um distrito provisório. Em circunstâncias especiais, 
conforme determinação da Diretoria Internacional ou dos membros do comitê 
executivo, o clube patrocinador pode ser designado de um território sem 
distrito. 

 Os critérios para aprovação de um novo clube dentro dessas circunstâncias 
especiais são:

 (1)   Quando nenhum outro Lions clube existente no distrito esteja 
geograficamente próximo do clube proposto. 

 (2)   Quando nenhum outro clube do distrito mostrar interesse em agir 
como patrocinador devido às responsabilidades financeiras implícitas 
associadas a tal patrocínio. 

 (3)    Quando os associados de um clube patrocinador proposto tiverem fortes 
laços pessoais com o clube proposto e com os associados em potencial. 

 (4)   Quando os recursos financeiros de um clube patrocinador sem distrito  
possam ser a única forma de aumentar o quadro associativo do Lions 
naquela área, já que os clubes do distrito não podem fazê-lo ou se 
recusam a expandir o Leonismo. Isso limita-se apenas à taxa de 
fundação.

c. Um emblema bordado circundado pelas palavras "New Club Sponsor", 
que poderá ser afixado ao estandarte do clube, será oferecido ao clube 
patrocinador.

5. Nome do Clube
a. Um Lions clube proposto deverá ser chamado pelo nome da “municipalidade” 

ou de uma subdivisão governamental equivalente na qual o clube está 
localizado. O termo “municipalidade” significa a cidade, povoado, aldeia, 
prefeitura, comarca ou unidade governamental oficialmente designada. Caso o 
clube proposto não esteja localizado dentro de uma municipalidade, ele deve 
ser conhecido por uma unidade governamental oficial apropriada e localmente 
identificável.

 b. A “designação distinta” para os clubes localizados na mesma "municipalidade" 
ou subdivisão governamental equivalente, poderá ser qualquer nome que 
claramente identifique o clube, comparado aos outros clubes na mesma 
municipalidade ou subdivisão governamental equivalente. A designação distinta 
deverá figurar após o nome da municipalidade governamental, devendo ser 
separada entre parênteses nos registros oficiais da associação.

c. O termo “Clube Anfitrião” (Host Club) deverá ser um título de prestígio e 
reconhecimento ao clube matriz na municipalidade. Mas não deverá significar 
qualquer prioridade, benefício ou privilégio especial. 

d. Os Lions clubes não deverão receber o nome de pessoas vivas, exceto no 
caso de indivíduos que tenham exercido o cargo de presidente de Lions Clubs 
International. 

e. Nenhum Lions clube poderá acrescentar ao seu nome o termo “Internacional” 
como uma designação distinta.

f.  O termo "Leo" poderá ser adicionado como designação de distinção ao nome 
do clube.

g. Quando o nome de uma empresa for incluído em um nome de determinado 
Lions clube, uma carta ou documento demonstrando que a empresa 
autorizou o uso do seu nome corporativo junto ao nome do clube deverá ser 
providenciada antes da aprovação do nome do clube (por exemplo, uma carta 
de um representante da empresa, em papel timbrado) incluindo o nome da 
empresa.

6. Limites Demarcatórios do Clube
 As linhas demarcatórias de um clube serão os limites geográficos da 

municipalidade ou da subdivisão governamental equivalente na qual está 
localizado ou dentro dos limites de um distrito único, subdistrito, ou distrito 
provisório dentro da jurisdição do governador do distrito, com a aprovação do 
gabinete distrital, conforme estabelecido pelos Estatutos e Regulamentos do 
distrito ou do distrito múltiplo onde o clube estiver localizado.

7. Data de aprovação da Carta Constitutiva
 A data em que o pedido da carta constitutiva for aprovado será a data de 

aprovação da carta constitutiva. Esta data constará na carta constitutiva do clube 
e nos registros oficiais da associação.

8. Carta Constitutiva
a. O presidente e o secretário de Lions Clubs International deverão assinar todas 

as cartas constitutivas dos novos clubes. O nome do Lions clube patrocinador 
ou do gabinete distrital ou da comissão distrital também constará na carta 
constitutiva.

 b. As cartas constitutivas dos novos clubes serão enviadas diretamente ao 
governador de distrito ou ao Leão Coordenador. Uma carta constitutiva 
aprovada para um clube sem distrito deverá ser enviada ao presidente do novo 
clube. 

9. Quotas
 As quotas dos associados passarão a vigorar a partir do dia primeiro do mês 

seguinte à data em que o nome do associado foi registrado como novo associado 
pelo clube patrocinador, Leão coordenador e Lions Clubs International. O novo 
Lions clube começará a ser debitado pelas quotas logo após a finalização da carta 
constitutiva.

10. Prazo Final de Pedido de Carta Constitutiva
 Os pedidos de carta constitutiva preenchidos na íntegra deverão ser recebidos na 

Sede Internacional em Oak Brook, Illinois, EUA, até o término do horário comercial 
do dia 20 de junho para serem processados para o ano Leonístico em exercício.

11. Como Assegurar a Viabilidade dos Novos Clubes
 Um distrito que fundar dez ou mais novos clubes em um ano leonístico, precisará 

de aprovação adicional do primeiro vice-governador de distrito, segundo vice-
governador de distrito ou do Líder de Área/Conselheiro Especial de Área da GMT 
da Equipe Global de Ação. O pagamento de metade das quotas internacionais 
anuais devidas deve ser exigido antes da aprovação da carta constitutiva.

As normas estão sujeitas a mudanças. Entre em contato com o Departamento de 
Operações para Aumento de Associados e Novos Clubes para receber informações 
atualizadas.

Departamento de Operações para Aumento de Associados 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

TK-38A PO  11/17


