
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 
SOLICITAÇÃO DE CARTA CONSTITUTIVA

n  Preencha o formulário de Solicitação de Carta Constitutiva 
de Lions Clube (TK-38A) para reunir todas as informações 
necessárias para apresentação via MyLCI.  Avise o 
governador de distrito e o dirigente do clube patrocinador do 
clube proposto.

n  Insira os associados fundadores no MyLCI.  Use o 
Formulário do Relatório de Associados Fundadores (TK-
21A) para reunir todas as informações necessárias para 
apresentação via MyLCI.

n  Faça o pagamento online no MyLCI ou envie cheque por 
correio, ordem de pagamento, transferência eletrônica ou 
depósito para Lions Clubs International. Veja abaixo as 
informações detalhadas para pagamento. 

n  Use os formulários de certificação necessários para solicitar 
a isenção de joia e/ou descontos internacionais no MyLCI.

n  Se este clube for o 10º clube ou mais fundado este ano, o 
1º Vice-Governador de Distrito ou o 2º Vice-Governador de 
Distrito deve enviar um e-mail para newclubs@lionsclubs.org 
aprovando a adição do clube.

Leia o verso para saber detalhes sobre a certificação, 
requerimentos que foram acrescentados para clubes não-
tradicionais e a estrutura das taxas de fundação.
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Preencha os seguintes formulários de certificação, se for 
o caso:
• Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU5)
• Formulário de Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo a Leão (LL-2)
• Formulário de Conversão de Núcleo (CB21) 

A certificação do associado membro familiar será concluída no momento da 
apresentação do pedido no MyLCI.

Para obter os formulários mencionados, visite o site www.lionsclubs.org e digite o 
número do formulário correspondente no campo de busca.

Para Lions Clubes Universitários:
•  Preencha o Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU-5) para cada 

estudante qualificado. 
•  Inclua o pagamento integral de um ano de quotas internacionais para cada estudante. 

Para Lions Clube de Leo-Lion:
•  Preencha o Formulário de Transferência de Anos de Serviço e Certificação Leo a Leão 

(LL-2) para cada Leo-Lion e jovem adulto qualificado.

Estrutura das Taxas de Fundação

*  Pagamento antecipado para clubes universitários e clubes cuja maioria seja de 
estudantes

Tipo de Associado Taxa de 
Fundação Quotas Internacionais Certificação 

Necessária

Associados Fundadores US$ 35 US$ 43 –

Transferência de Associado Fundador
(dentro de um ano da transferência)

US$ 20 US$ 43 –

Estudante 
(entre a maioridade legal até 30 anos de 

idade)
US$ 0 US$ 21.50* STU-5

Estudante acima de 30 anos                          
 (apenas de clubes universitários)

US$ 10 US$ 43 STU-5

Associados Familiares                        
(excluindo o chefe de família)

US$ 35 US$ 21.50 TK-21a

Leo-Lion US$ 0 US$ 21.50 LL-2

Jovens Adultos  
(apenas de clubes de Leo-Lion)

US$ 0 US$ 21.50

Conversão de Núcleo
(apenas para associados do núcleo)

US$ 0 US$ 43 CB-21

Vamos nos Afiliar Juntos US$ 300 por clube US$ 43 MyLCI
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