
 

Federação de Remo do Rio Grande do Sul – REMOSUL 
Filiada à Confederação Brasileira de Remo 

 

REGIMENTO DE TAXAS 2018 
 

ART 1º - As multas e taxas devidas à Federação de Remo do Rio Grande do Sul serão cobradas de 
acordo com esse regimento de taxas, previstas em  Estatuto. 

 
Art. 2º – Taxa de Filiação (artigo 52, alínea 3) 

Entidade Valor 

Clubes e associações R$1500,00 

 
Art. 3º – Taxa de Anuidade por atleta (artigo 45, alínea G) 

Data Valor 

Até 31 de março R$70,00 

Após 31 de março R$80,00 

 
Artigo 4° - taxa de inscrição nas regatas (artigo 45 alínea G) 

Por regata R$35,00 

 
Art. 4º – Taxa de Transferência - interclubes e interestadual (artigo 45°alínea K) 

Tipo de transferência (nível do atleta) Valor 

Estadual R$300,00 

Interestadual R$1000,00 

Internacional R$3000,00 

 
Art. 5º – Taxa de regata - para realizar (artigo 45 alínea P) 

Tipo de competição Valor 

Regata municipal R$500,00 

Regata Interestadual R$1000,00 

Regata Nacional R$1500,00 

Regata Internacional R$2000,00 

 
Art. 6º - Taxa de W.O. (artigo 45 alínea O) 

Não comparecimento na prova Valor (por atleta) 

Regatas em Geral  2x o valor da inscrição (R$70,00) 



 
 
 
 
 

Art. 7º – Taxa de Recursos e Protestos (artigo 45 alínea O) 

Tipo Valor 

No ato Um salário mínimo 

Em reconsideração Dois salários mínimos 

 
 
 

Art. 8º – Taxa de Multas Diversas (artigo 45 alínea O) 

Tipo de irregularidade Valor 

Não cumprimento do regulamento R$1000,00 

Não participação das regatas regionais R$1000,00 

Desrespeito com arbitragem (TJD) R$1000,00 

Desrespeito com autoridades e dirigentes (TJD) R$1000,00 

 
Art. 10º – taxas de documentos (artigo 45 alínea K) 

Tipo Valor 

Pedidos de certidões e declarações R$50,00 

Pedidos de certificados R$50,00 

 
 

Especificações do regimento: 
 

 A taxa de liberação para transferências de atletas interestaduais registrados no estado 
que necessitem do “NADA A  OPOR” da Federação de Remo do RS terão taxa 
administrativa para antes da liberação. 

 O valor arrecadado pela transferência do atleta deverá ser destinado 70% ao clube de 
origem e 30% à Remosul como taxa administrativa. 

 As janelas de transferências de atletas continuam as mesmas aprovadas anteriormente 
em assembleia (fevereiro e agosto), para todas as categorias. 

 Para participação nas regatas estaduais será cobrado apenas taxa de inscrição, para 
correr quantas provas desejar, não sendo cobrado por bancada. 

 Os clubes que desenvolvem projetos sociais terão desconto de 50% de desconto nas 
provas desta categoria. 

 Os atletas de projetos sociais terão 50% de desconto nas anuidades. 

 Todas as taxas devem ser pagas (depositadas na conta da Remosul) antes da liberação do 
documento. 

 


