
 

Rua Ivone dos Santos Cardoso, n° 340, Itapeba, Maricá, RJ – 24.913-000 
         Telefone: 55 21 2634-0310 e 2634-8984 - CNPJ 68.760.693/0001-54 

E-mail:  ctmarica@gmail.com -  www. cbtarco.org.br 

 

 

Taxas da BRASIL ARCO - 2022 

  Valor Nominal Com Multa 
Anuidade de Atleta NOVO infantil e Iniciantes ( 1a filiação) 75,00 82,50 
Anuidade de Atleta de Projeto Social (1a filiação) 30,00 33,00 
Anuidade de Atletas (já filiado / todas as categorias) 150,00 165,00 

Anuidade de Federação (até 30 atletas filiados) 100,00 110,00 
Anuidade de Federação (acima de 30 atletas filiados) 200,00 220,00 
Anuidade de Clubes (até 30 atletas) 50,00 55,00 
Anuidade de Clubes (acima de 30 atletas) 100,00 110,00 
Anuidade de Instrutores ( a partir do 1 ano de formação) 50,00 55,00 
Anuidade de Técnicos (a partir do 1 ano de formação) 100,00 110,00 
Anuidade de Juízes e Classificadores 50,00 55,00 
Inscrições em Seletivas Nacionais 80,00 88,00 
Inscrições em Campeonatos Brasileiros (Adulto) 200,00 220,00 

Inscrições em Campeonatos Brasileiros (Base) 150,00 165,00 
Inscrições em Cursos de Técnicos (I e II) 300,00 330,00 
Registro de Provas pelas Federações (por prova) - até 30 atletas 80,00 88,00 
Registro de Provas pelas Federações (por prova) - a partir de 31 atletas 120,00 132,00 
Registro de Estrela FITA/premiação  R$ 70,00 (Setenta Reais) + taxa de registro de WA de US$D 50,00 

A data limite para pagamentos é: 15/03/2022 
A partir do dia 15/03/2022 os atletas, bem como os profissionais e instituições que estiverem em débito irão pagar o valor com multa para renovação das 
suas anuidades.  

 
OBS.: O Conselho de Administração da BRASIL ARCO, em sua reunião de 14/12/2021, analisou, discutiu, e aprovou as referidas taxas e 
emolumentos, entendendo as necessidades e compromissos deste processo como um todo, sanando, pois, deficiências e pendencias passadas, 
e visando uma melhor qualidade de nosso trabalho, bem como a evolução operacional e profissional da entidade. 
OBS².: Taxas de anuidade não são acumulativas, o interessado deverá pagar a taxa de maior valor dentro do seu respectivo perfil, de acordo com 
a tabela acima, para ativação. 
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