
FEDERAÇÃO DE RUGBY DA BAHIA 
 
ORÇAMENTO 2018  -  NOTAS EXPLICATIVAS 
 
RECEITAS 
3.1.2 RECEITAS DE ANUIDADE 
 Foram consideradas as Taxas de Anuidade dos clubes que cumpriram as suas 
obrigações em 2017. 
3.2.1 RENDAS DE COMPETIÇÕES 
 Foram consideradas as taxas de participação de 4 times nos 12 jogos do Baiano de XV, 
de 8 times nas duas etapas do Circuito Baiano de 7’s e no Baiano de 7’s masculino, e de 4 times 
no baiano de 7’s feminino. 
 Foram ainda consideradas as taxas de participação de 4 times em cada um dos 6 
torneios regionais que se incluem no Calendário. 
3.2.3 RECEITAS DE ATLETAS 
 Foi considerado o cadastramento de 250 atletas adultos. 
3.2.4 OUTRAS RECEITAS 
 3.2.4.4. Patrocínios empresariais – verba previsional em consideração com o que 
aconteceu em 2017. 
  
3.3.1 INSCRIÇÕES EM CURSOS 
 Considerou-se a participação de 40 candidatos em cursos organizados pela FRB com a 
participação de técnicos da FRB, com uma taxa de participação de R$25,00, e a participação de 
10 árbitros no Curso CBRU nível 1, com uma taxa de participação de R$60,00 cada um. 
3.3.15 OUTRAS RECEITAS 
 Apoio à deslocação do Técnico europeu que virá ministrar o curso de treinadores 
Rugby sevens nível 2. 
3.7.2 JUROS BANCÁRIOS 
 Considerou-se um crédito mensal de R$3,00 de juros na conta CEF da FRB. 
 
DESPESAS 
4.1.1 FILIAÇÃO A CBRU 
 Desconhece-se o valor da filiação a CBRU, mas foi mantida a provisão de R$1.500,00 
prevista em 2017, para liquidação da taxa que venha a ser aplicada. 
4.1.2 REGISTROS CARTORIAIS 
 Prevê-se o registro das atas das Assembleias Gerais  a realizar durante o ano, bem com 
um registro suplementar de alterações estatutárias. 
4.2.2 ARBITRAGENS E AUTORIDADES 
 Para cobrir as despesas de deslocação de árbitros para os 22 eventos esportivos 
previstos, estima-se um valor correspondente à participação dos clubes através da Taxa de 
Participação dos times naquelas competições. 
4.2.4 TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO 
 Verba destinada a cobrir as despesas de deslocação associadas à organização de 
eventos esportivos em campo neutro. 
4.2.6 PREMIAÇÕES 
 Prevê-se a atribuição de prêmios em todas as competições, bem como de prémios não 
diretamente relacionados com as competições, mas devidos a personalidades e entidades que 
contribuam para o desenvolvimento do rugby na Bahia. 
4.2.8 EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 Equipamentos (postes) para campos neutros onde se realizem competições oficiais. 
4.2.12 MARCAÇÃO DE CAMPO 
 Despesa de marcação de campo neutro. 



4.2.15 OUTROS CUSTOS 
 Despesas não especificadas relacionadas com a organização de eventos esportivos. 
4.3.2 REMUNERAÇÃO A PRELETORES 
 Remuneração ao preletor CBRU no curso de árbitros nível 1 previsto. 
4.3.4 TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 
 Despesa de deslocação de diretores da FRB a reuniões com entidades oficiais. 
Despesa de Transporte do Técnico europeu que virá ministrar o curso de treinadores de Rugby 
sevens nível 2. 
4.3.5 ALOJAMENTO 
 Despesa de Alojamento do Técnico europeu que virá ministrar o curso de treinadores 
de Rugby sevens nível 2. 
4.3.7 EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 Aquisição de um DataShow. 
4.3.12 PROMOÇÕES E EVENTOS 
 Verba destinada a cobrir despesas com impressão de Cartazes e Folders de divulgação. 
4.5.9 CORREIOS, TELEFONE E INTERNET 
 Despesas com Correios e Telefone. 
4.5.10 CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES 
 Cópia de documentos para cursos de formação. 
4.5.15 OUTRAS DESPESAS GERAIS 
 Verba provisional para anulação de saldo positivo deste orçamento 
4.6.1 MATERIAIS ESPORTIVOS 
 Aquisição de materiais esportivos (bolas) 
4.6.2 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
 Despesas de aquisição de materiais diversos de escritório. 


