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REGIMENTO DE TAXAS 2018 

 
Art. 1° - Os valores a serem cobrados pela Federação de Orientação da Paraíba, no ano de 
2017, serão fixados de acordo com o presente Regimento de Taxas. 
 
Art. 2° - TAXA DE FILIAÇÃO: 
 
Parágrafo único – Não será cobrado taxa de filiação de Atleta, Associações ou Clubes. 
 
Art. 3° - TAXA DE ANUIDADE: 
 
a) Associações ou clubes.................................................................Até 30.06.2018 - R$ 55,00 
b) Associações ou clubes.................................................................Até 30.11.2018 - R$ 65,00 
c) Ligas........................................................................................................................ R$ 85,00 
 
Parágrafo único – O clube organizador de evento no CPO estará isento da taxa de anuidade. 
 
Art. 4° - TAXA DE COMPETIÇÃO OFICIAL DA FOP (por evento): 
 
CAMPEONATO PARAIBANO DE ORIENTAÇÃO: 
a) Atleta inscrito.......................................................................................................... R$ 8,00 
b) Aluguel do SICard.................................................................................................... R$ 7,00 
c) Atletas possuidores de SICard................................................................................. R$ 2,00 
d) Indenização de dano/extravio do SICard.............................................................R$ 210,00 
e) Atleta amparado na Regra 45 da CBO....................................................................... Isento 
f) Taxa de inscrição.................................................................Valor facultado ao organizador 
 
Parágrafo 1º - Os valores dos itens “a”, “b” e “c” deverão estão inclusos na taxa de inscrição 
do campeonato ou de qualquer outro evento. 
 
Parágrafo 2º - Os árbitros escalados para as provas do Campeonato Paraibano de 
Orientação (CPO) ficarão isentos das taxas de inscrições (item “f”) de todas as provas do CPO 
2018, desde que inscritos pelo SisCBO em 1º PRAZO, não sendo isento das taxas de 
competições (itens “a”, ”b”, ”c” e ”d” ), bem como será ressarcido pelo deslocamento de 
sua sede ao local da prova no valor referente a 08(oito)km/litro de combustível em valores  
atuais em reais. Os árbitros deverão realizar no mínimo 03(três) visitas, as demais visitas 
serão custeadas pelo clube organizador. 
 
Parágrafo 3º - É facultado aos dirigentes da FOP o pagamento da taxa de inscrição (item “f”) 
de todas as etapas do CPO 2018, desde que inscritos pelo SisCBO em 1º PRAZO, não sendo 
isentos das taxas de competições (itens “a”, ”b”, ”c” e ”d”). 
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EVENTOS MUNICIPAIS e REGIONAIS (Orientação Pedestre - qualquer especificidade - e MTB-O) 

a) Atleta inscrito.......................................................................................................... R$ 2,00 
b) Atleta amparado na Regra 45 da CBO....................................................................... Isento 
f) Taxa de inscrição.................................................................Valor facultado ao organizador 
  
Parágrafo 4º - É facultado aos dirigentes da FOP o pagamento da taxa de inscrição (item “f”) 
de todas as etapas do CPO 2018, não sendo isentos das taxas de competições (itens “a”, ”b”, 
”c”, ”d”). 
 
Art. 5° - TAXA DE DOCUMENTOS: 
 
a) Declarações.............................................................................................................. R$ 5,00 

 
 
 

João Pessoa, PB, 13 de janeiro de 2018. 
 
 

 
 

JOÃO PEDRO MAZZARO DE MIRANDA HENRIQUES 
Presidente da FOP 
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