
Todos os clubes precisam de associados para atingir suas metas de serviço. Para ajudar os clubes a 
recrutar novos associados, Lions Clubs International oferece diversas opções de afiliação para membros 
da comunidade que desejam se voluntariar e servir suas comunidades como Leões.

TIPOS DE AFILIAÇÃO
Além da afiliação regular, Lions Clubs International oferece programas de afiliação especiais para famílias, estudantes 
universitários, ex-Leos e jovens adultos.

Novo associado
Todos os novos associados pagam uma joia de admissão de US$ 35 ou têm que apresentar o devido formulário 
de certificação de isenção. As quotas internacionais somam um total de US$ 43 ao ano. Elas são cobradas 
semestralmente. Podem ser aplicadas quotas adicionais de clube, distrito e distrito múltiplo.

Associado transferido
Os associados transferidos em dia com as suas obrigações não pagam joia de admissão, quando se transferem para 
um clube existente em até 12 meses.

Associado familiar
O Programa de Afiliação Familiar proporciona às famílias a oportunidade de receberem um desconto especial nas quotas 
quando seus membros se afiliam juntos a um Lions clube. O primeiro associado da família (chefe de família) paga quotas 
internacionais integrais (US$ 43), e até quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das quotas internacionais 
(US$ 21.50). Todos os membros da família pagam a taxa única de admissão (US$ 35). 

O Programa de Afiliação Familiar está aberto aos membros da família que (1) se qualifiquem para ser associados 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, cônjuges, tios, primos, avós, cunhados/sogros, além de 
outros dependentes legais. Envie via MyLCI ou inclua o Formulário de Certificação da Unidade Familiar com o Informe 
Mensal de Movimento de Associados (MMR).

Associado estudante
Os estudantes inscritos em uma instituição de ensino entre a maioridade legal e 30 anos estão isentos da joia de 
admissão ou fundação e pagam a metade das quotas internacionais (US$ 21.50). Os estudantes com mais de 30 anos 
que se afiliarem a um Lions Clube Universitário pagam US$ 10 de joia de admissão e quotas internacionais integrais. 
Envie um Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU-5) para cada estudante.

Atual ou ex-Leo
Os atuais ou ex-Leos que procuram se afiliar até os 35 anos de idade, que serviram como Leos por pelo menos um ano 
e um dia, pagam metade das quotas internacionais e recebem isenção de joia de admissão/fundação, de acordo com o 
programa de associado Leo-Lion. O Leo-Lion deve ser selecionado como o tipo de afiliação no MyLCI.

Os Leos com mais de 35 anos que servirem como Leos por pelo menos um ano e um dia recebem isenção da joia de 
admissão/fundação.

Jovem adulto
Os jovens adultos até a idade de 30 anos estão isentos do pagamento da joia de admissão e pagam metade das quotas 
internacionais ao se afiliarem a um Leo-Lion clube. 

Oportunidades de afiliação 
Um guia de referência rápida para opções de afiliação para novos Leões.



 Clube  Dist.  Intern.

CATEGORIAS DE ASSOCIADOS
Para associados em potencial que podem não conseguir atender às obrigações de associado ativo, Lions Clubs 
International oferece diversas categorias de afiliação para atender às suas necessidades.

Associado ativo
Afiliação ativa é a categoria “típica” do Lions. Associados ativos que atendem a todos os requisitos de afiliação ao Lions 
recebem todos os benefícios.

Associado afiliado
Um associado afiliado é um indivíduo que não pode participar integralmente como um “associado ativo” do clube, mas 
deseja apoiar o clube e suas iniciativas de serviços à comunidade. 

Associado temporário
Um associado temporário tem uma afiliação ativa em um Lions clube e uma afiliação temporária em um segundo clube 
de sua comunidade onde reside ou trabalha.

Associado honorário
Um associado honorário não é um associado de um Lions clube, mas pode receber essa afiliação por um Lions clube 
por ter desempenhado serviços relevantes.  

Associado vitalício
Um associado vitalício é um Leão que manteve uma afiliação ativa durante pelo menos 20 anos, ou pelo menos 15 
anos se o associado chegar à idade de 70 anos. A afiliação de associado vitalício também pode ser concedida a um 
companheiro Leão que esteja gravemente enfermo. 

Associado forâneo
Um associado forâneo é um associado de clube que esteja impossibilitado de regularmente participar de reuniões, mas 
deseja manter a afiliação ao clube. 

Associado privilegiado
Um associado privilegiado é um Leão que se afiliou há 15 anos ou mais, porém, devido à enfermidade, idade avançada 
ou outra razão legítima, tenha sido obrigado a renunciar a sua condição de associado ativo. 
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Ativo Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Afiliado Sim Sim Sim Não Questões do clube 
apenas Não

Temporário* Sim Não Não Não Questões do clube 
apenas Não

Honorário Não O clube paga O clube paga Não Não Não

Vitalício Sim Sim Uma vez
US$ 650 Sim Sim Sim

Forâneo Sim Sim Sim Não Questões do clube 
apenas Não

Privilegiado Sim Sim Sim Não

*  Informações detalhadas sobre as obrigações, direitos e privilégios sobre todas as categorias de afiliação podem ser 
encontradas no Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube.
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