CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DE SURDOS - CBDS
TABELA DE TAXAS – EXERCICIO DE 2016

FILIAÇÃO ANUAL
Valor a pagar por Federação/Liga
Valor a pagar por associação cujo
Estado não possua Federação/Liga

VALOR
R$ 500,00 até 5 associações e acréscimo de
R$ 100,00 por cada instituição filiada
R$ 500,00

TAXA ANUIDADE DE ATLETAS E COMISSÃO
TÉCNICA
PROMOÇÃO – Dia 1º de Janeiro a 15 de Março de
2016.*Pacote de completo (modalidade completa +
espécie completa)
Por Modalidade

VALOR
VALOR
MASCULINO FEMININO
R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 80,00

*Obs.: Esse pacote é PROMOÇÃO que deve seguir os processos corretamente abaixo:
-Fazer o cadastro no www.sis.cbds.org.br e enviar cópia anexada até 03/04/2016.
Após desta data, não será aceito o cadastro atrasado.
-Caso não seguir o procedimento correto, os valores que forem depositados, esses
serão revertidos como doação à CBDS, que posteriormente serão como pagamento não
identificado (N.I) nos balancetes
– Depois no dia 03 de Abril de 2016, não poderá alterar os nomes dos atletas/membros
técnicos, bem como as suas modalidades.
**Obs.: Na véspera de qualquer evento da CBDS, os atletas e membros técnico deverão
pagar a taxa de anuidade com 15 dias de antecedência. Em caso contrário, serão
impedidos de participar.
Da mesma forma para os eventos que serão realizados no mês de Janeiro ao final do mês
de Abril.

INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
(FEDERAÇÃO)
*Por Equipe
Por Atleta (Modalidade Individuais e Duplas)

VALOR
MASCULINO
R$ 1000,00
R$ 80,00

VALOR
FEMININO
R$ 700,00
R$ 80,00

*Obs.: Para Duas Equipes (Masculino e Feminino) – R$ 1.500,00

INSCRIÇÃO DA COPA BRASIL (ASSOCIAÇÃO)
*Por Equipe
Por Atleta (modalidades individuais e duplas)

VALOR
R$ 500,00
R$ 60,00

*Obs.: Para Duas Equipes (Masculino e Feminino) – R$ 750,00

INSCRIÇÃO DA COPA REGIONAL (CENTRO OESTE,
NORDESTE, NORTE, SUDESTE, SUL)

VALOR
R$
150,00
R$ 50,00

Por Equipe
Por Atleta (modalidades individuais e duplas)

INSCRIÇÃO DO TORNEIO AMISTOSO
Regional (Associações da mesma região)

Nacional (Associações das regiões diferentes)

Internacional

TAXA DE TRANSFERÊNCIAS
Atleta que já jogou na seleção brasileira
Atleta que nunca jogou na seleção brasileira

CATEGORIA
Por equipe
Por atleta (modalidades
individuais)
Por equipe
Por atleta (modalidades
individuais)
Por equipe
Por atleta (modalidades
individuais)

VALOR
R$ 150,00
R$ 50,00
R$ 250,00
R$ 80,00
R$ 350,00
R$ 100,00

VALOR
R$ 350,00
R$ 200,00

Obs.: Na segunda transferência, a taxa será cobrada pelo dobro do valor. O atleta só
poderá transferir duas vezes ao ano, conforme o regulamento da CBDS.

MULTAS E PENALIDADES
DESCRIÇÃO DAS MULTAS
Uniforme incompleto nos esportes individuais. (Por Atleta)
Uniforme incompleto nos esportes coletivos, mesmo com apenas um
atleta. (Por equipe)
Não comparecer ao jogo, sendo derrotado por W.O. (Por partida)
Não comparecer ao jogo de Futebol de Campo, sendo derrotado por
W.O. (Por partida)
Atleta competindo em situação irregular (falta de ficha, carteira de atleta,
falta de transferência, falta de pagamento da taxa de
inscrição/anuidade).(Por equipe)
Desistência de uma competição oficial após inciada a mesma.(Por
equipe)
Não comparecimento a jogo amistoso após de confirmar a presença. (Por
Equipe)
Assumir a organização de quaisquer torneio e cancelar após o prazo de 3
meses antes da data do torneio. (Por Equipe)
Não entregou audiometria antes de 30 dias do evento. (Por Atleta)
Não cumprir conforme seção “Das Proibições” do Artigo 48º do
Regulamento Geral. (Por Atleta)
Competir com aparelho auditivo. (Por Atleta)
Cartão Amarelo (Por Atleta)
Cartão Vermelho (Por Atleta)

VALOR
R$ 50,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 150,00
SMN(*)
R$ 100,00
R$
300,00(**)
R$ 30,00
R$ 20,00
R$ 50,00
R$ 10,00
R$ 20,00

(*) Salário Mínimo Nacional
(**) Pagamento de todo prejuizo dos surdos-atletas e membros técnicos, mediante
comprovação.

NAS COMPETIÇÕES
As indisciplinas cometidas por atleta, equipes ou diretores
Agressão a adversário em competição oficial ou amistosa.
Tentativa de agressão a adversário em competição oficial ou amistosa.
Agressão aos árbitros ou seus auxiliares, e Membros da Diretoria da
CBDS.
Ofensa Morais aos árbitros ou seus auxiliares, e Membros da Diretoria
da CBDS.
Tentativa de agressão aos árbitros ou seus auxiliares, e Membros da
Diretoria da CBDS.

VALOR
R$ 60,00
R$ 30,00
R$ 150,00
R$ 80,00
R$ 100,00

Importante
Os atletas e os membros técnicos das quaisquer associações do Brasil precisam lembrar
que devem cumprir também o pagamento das diversas taxas para Federação local, se
houver, conforme tabela de taxas aprovada na assembleia de cada Federação, ou seja,
todas as atletas e membros técnicos devem estar quites com sua Federação local para
poderem participar nos eventos nacionais e internacionais.
A presente tabela foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da CBDS nos dias 14
e 15 de Novembro de 2015, em Capão da Canoa – RS. Essa tabela de taxas terá a validade
até 31 de dezembro de 2016, porém a mesma está sujeita a alterações.
BANCO DO BRASIL – Brasília/DF
Agência: 3413-4
Conta: 39.068-2

