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TAXAS NATACAO TEMPORADA 2014 
Aprovado em Assembleia realizada dia 05/02/2014 

DESCRIÇÃO VALOR 

Jóia de Filiação 1 salário mínimo * 

Jóia de Vinculação ½ salário mínimo * 

Refiliação 1 salário mínimo * 

Revinculação  ½ salário mínimo * 

Aluguel de Aparelhagem Eletrônica  5 salários mínimo * 

Mensalidade de Filiados R$ 167,00 

Mensalidade de Vinculados R$ 159,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (sem histórico) 48 horas 

antecedência 

R$ 12,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (sem histórico) com menos 

de 48 horas 

R$ 24,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (com histórico) 48 horas 

antecedência 

R$ 35,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (com histórico) com menos 

de 48 horas 

R$ 65,00 

Transferência de Mirim a Sênior R$ 165,00 

Permit para provas de piscina Acordo 

Arbitragem para piscina (25 e 50 metros) por etapa Acordo 

Taxa de inscrição de atleta federado por prova (caída n’água) em 

concurso 
R$ 12,00 

Taxa de inscrição de atleta não federado por prova (caída n’água) em 

concurso 
R$ 23,00 

Taxa de inscrição de atleta federado por prova (caída n’água) em 

campeonatos ou festivais e troféu 
R$ 13,00 

Taxa de inscrição de atleta não federado por prova (caída n’água) em 

campeonatos ou festivais e troféu 
R$ 26,00 

Taxa de caídas de revezamento em concursos R$ 36,00 

Taxa de caídas de revezamento em Festivais, Campeonatos e Troféu R$ 39,00 

Taxa de caídas extras atletas da FBDA R$ 25,00 

Taxa de caídas extras atletas de outras federações R$ 37,00 

Tentativa de recorde dentro do evento* R$ 369,15 

Tentativa de recorde fora do evento** R$ 1.925,00 

Cadastro inicial  até dia 06/03/2013 R$ 107,00 

Renovação até dia 06/03/2013 R$ 102,00 

Taxa para recontagem de pontos Melhor do ano * R$ 627,00 

Taxa para protesto em competição * R$ 370,75 

* Será devolvida 80% do valor ao clube caso o atleta bata o recorde pretendido. 

   Esta taxa será devolvida caso o solicitante tenha êxito na solicitação.  

** 50% (cinqüenta por cento) desta taxa será devolvida ao clube caso o atleta bata o recorde pretendido. 

* Salário mínimo da época do pagamento.  

Taxa de Sedex mediante consulta aos Correios 

Observação: As Delegacias Regionais terão seus regimentos financeiros adequados às suas realidades nos 

itens: filiação, mensalidade, inscrição de atletas nas competições das Delegacias e Arbitragem nos demais itens 

seguirão este regimento.  
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MARATONAS AQUATICAS TEMPORADA 2014 

 
 

DESCRIÇÃO VALOR 

Transferência Águas abertas R$ 165,00 

Mensalidade de Filiados para Águas Abertas R$ 167,00 

Mensalidades de Vinculados para Águas Abertas  R$ 159,00 

Taxa de Entidade por Evento R$ 102,00 

Permit para Águas Abertas Acordo 

Arbitragem Águas Abertas Acordo 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (sem histórico) 72 horas 

antecedência 

R$ 12,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (sem histórico) com menos de 

72 horas 

R$ 24,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (com histórico) 72 horas 

antecedência 

R$ 60,00 

Atestados ou Impressos de qualquer natureza (com histórico) com menos de 

72 horas  

R$ 105,00 

Taxa de inscrição de atleta federado por prova R$ 60,00 

Taxa de inscrição Mirim, Petiz e Festival R$ 54,00 

Taxa de inscrição de atleta federado por prova do circuito nacional CBDA  

Cadastro inicial  até dia 06/03/2013 R$ 107,00 

Renovação até dia 06/03/2013 R$ 102,00 

Taxa para recontagem de pontos Melhor do ano * R$ 627,00 

Taxa para protesto em competição * R$ 440,00 

*  Esta taxa será devolvida caso o solicitante tenha êxito na solicitação.  

Taxa de Sedex mediante consulta aos Correios 
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