
USOI.IJÇio. DI. 14 DE ~ DI 1991
O CONSEUtO fEDERAL DE BlBLIOTE OMI •••• no uso de suas atribuições que lhe conferem
• Lei n9 ,.O~. de 30 de junho de 19b2, e o Decreto n9 56.725, de 16 de asono de
196~. e,
CONSIDt:llAJIDO, • neces s ídade de co:apatibilizar a fixação das anuidades. t ••.••••• 1 -
tas e emolumentus cobr.dn pelos Conselhos Regionais coa o disposto na Lei D96994,
de 26 de 1IIo&io de 1982 e • realidade vigente, que torna i.poulvel a exiltência ad -
lDiniscrativa dos .-encionados õraios, Inc Ius ive o Conaelho Federal de aibliotecono -
lIIi. e uu. rup~ctivo. Regionaü;
<XJNSlDEUNDO. que os Conselhos Fiscalizadores de Profissões Liberais foram desv iacu
lados da fIscaliução do Hini.terio do Trabalho e Previdência Social. portanto cotti
autonomia própria para dirigir .iuJl respectivos destinos, inclusive o CoDulho reei!.
ral de Bibliouconomia e. finalaente.
c::tIIS~. que as anuidades a ser ee ccbr adas dos profissionais de bibliotecono -
_101 deve dar _i05, .'nillOs, necua.rio, para qu •. o. Conselhos ile&ionai. e o Conse-
lho ftodtul pOU&lJI cUJDprir CO'lDefici~ncia sues finalidades filic.alizatôrias. teodo
por t ant o , base financeira sôlida. resolve:
~ -' A.s anuidades, taxas, multas e eec rueene os a .erem cobradas pelos ccese -
Ibcs Rl'l!:,ionais de Bibliotec.onomia, para o exercício de 1992, obedecerão a05 índices
e nol'1lloJ;Sda presente Resolução.
~~ -:- A anuidade a ser ~aga pelos profiss~ona~" dev~damente registrados ( pelO -
soas Li s i cas ), nos r e spec r rvcs Conselhos geg ícna í s ser-a de Cr$ 60.000.00 (sessenta
mil cruzeiros), que poderão ser pagos dali segc í nees .uneiras:
! - com 201 (vinte por cento) de desconto se pago atê 31/01/92, perfazendo um valor
de Cr$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros);
II - com 10% ( der. por cento) de eeeecnrc se pago ate 28/02192. perC-zendo UlDvalor
d; Cr$ !>4.000,oo (cinquenta e quatro tail cruzeiros);
!!.!. - para os pagamentos .cê 31/03/94: o pagaaeMO deverã ser noraal, ou aeja de Cr$ !!
60.000,00 (sessenta .i1 cruzeiros).
Parágrafo único - Sera hcultado o financia.ento em 05 (cinco) parcela, .ensais e
sucessivas. sendo a primeira em 27/03/92 no valor de Cr$ 12.000,00 (dou .il cru ee i
ros) e as demais em 02105/92. 03/06/92, 01/07/92 e 01/08/92, no valor originário de
Cr$ 12.000.00 (doze mil cruzeiros) cada , devendo ser acrescida da variação do ~O
IGPH/rC\', ~ putir de 19 de abril de 1992, ã inc id i r , aenullllente, pela variação rJj
acucrulada apresentada a partir de 19 de ear çc de 1992. até o dia do venc issenrc de io

~::~ ~~e~t~~ã:~tantes pelo financianento deverão COllLlnicar a tuouraria do r espec t i ~
~elho Regiond. até 01 de earçc de 1992, a fim de ser confeccionado os carniS z c
de prestações, sob pena de perderes o direito de financiamento. & c
Art. 49 - As; anuidades de pessoas jurídicas. corrcsponderi a Cr$ 120.000,00 (cento 21
~ mil cruzeiros). que poderão ser pagas na fonu dos arcs. 29, parágrafO úni- 5 c
co e er t • 39 desta Resolução. :.S.2.l
Art. S9 - A.s_ taxu por serviços serão ~obradas da uguinte _fonu.: ,~dl
& - lnscriçao ou Registro, Substituiçao de CIP ou Expediçao de 2! via Cr$15.OQO.OO ll.d,
{qu inz e lIIil cruzeiros); , .lid
~ - Expedições de Carteira de Identidade. l-! via e Certidões em geral Cr$9.000.00 ~

(neve mil cruzeiros). ' J
m

e. 69 - A partir de 19 de abril de 1992, a anuidade de pessoa fisica e jurídica. -
~s. ec t t es e eectueenrcs terão reajustadas pela variação .en.al do ICPH/fGV •
devendo o reajyst •. ocorrer pela variaçio <ilpresent.ada, a partir d•.. 19 de ureo de

....!..2.2.2.. atê o mlO! do efetivo registro, inscrição. expedição, aubatituiçio ou 2' via
de CIP, ce e t idocs e anuidade •.,



UII\'UU or

Art. 7y - tt,.vand.o acr •• o ao pai_Dto da puc:eh liu. da 31/03/92 e d•• preuaçôu
do. optantu • .era ac:reecido de uat •••1ta dlt 101 (<lu por canto) •• h. varhção
d. TRD entre o di. do vancim.nto e o di. ef e t ivc do paS."nto, •• i. juro. d. aora
d. 0,033% (uro vlr,ula sere trinta Ir trilO por cento) 10 di. ou fração de atraio.
devendo o juro, de ..ara UT calculado como jures .i.pie.. .
Art .• _ - A anuidade de DOVas inscriçÕes e naiatrol' de bibliotecário., urão cobra
da. proporcional •• nte ao núaero de .aell que f.ltar8111 para o ténDino do exen:iciõ
de 1992.
Art. 99 - Eata Ruolução revo,a tooU aI dillpo,'içõel em contrário, upecialllentt" as
~e5 n9s 344/88, 360/89 e 376/90.
Art. 10 - Os artigos 39, 49. 59. 69 e 89 dnto. Resolução forUl pubLicedas "ad refe-
rendum" do Plenário.
~ - [ata Resolução entre di v i acr •. partir de 19 de )aneiro d€' 1992-
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