
CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA
IlliSOLUÇÃO N9 392, DE 9 DE DEZEMBRO. DE 1992

Dispõe sobre à fixação de anuidades
aos BIbliotecários a serem pagas aos
Conselhos Regionais de Bibliotecono-
mia "para o exercício de 1993 e di ~u
tras providências.

o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no use
de suas atribuiço~s, que lhe são conferi das pela Lei 4.084/62, de 30/06
/62, Decreto 56.725/65, 16/08/55,assim como a Lei 8.383/91 e,

CONSIDERANDO que as letras lia" e "b" e o § 12,
do artigo lº, da Lei nº 6.994/82 estão derrogados pela extinção do MVR
e portanto, esti em vigor apenas o Ilcaput" do artigo 12 da referida Lei
que faculta aos Conselhos Federais de Fiscalização Profiasional a fix~-
rem as suas respectivas anuidades;

Considerando a relação custo, manutenção e fi~
calizaçã0 I'versus" o n~mero de Bibliotec~rio e o espírito da Lei n26.99
4/82, que fixou a anuidade máxima em torno de 1 (um) salário Mínimo e/
ou da atualização do MVR pela UFIR, se~do que 2 MVR corresponde a apro-
ximadamente 125 UFIR. Q~e as anuidades· a serem cobradas dos profissio -
nais de bibliotec'onomia deve dar meios, mínimos necessirios para que os
Conselhos Regionais e o Conselho Federal possam cumprir com efici;ncia'
suas finalidades fiscalizat6rias, tendo portanto, base fina~ceira 561i-
da,

Considerando a neces~idade de compatibilizar a

fixaçio das anuidades, taxas e multas cobradas pelos Conselh0s Regio-
nais com o disposto na Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982 • a realida-
de vigente. que torna impossível a existência administrativa dos ménci~
nades orgios, inclusive o Cons~lhc Federal de Biblioteconomla e seus
reHpectivos Regionais, e m v~sta da de!ibcraçio tomada em sua r~uni~o
plenária ordiniria realizada. am 09 de dezembro de 1992, resolve:

Art. 12 - Fixar a anuidade de Pessoa Física e
JuridicaE inscrita nos Cor:selhos Regionais de Biblioteconomia, para o
exercicio de 1993, em 80 UFIR (Oitenta Un~dades Fiscais de Refer;~cia )
mensais, para as Pessoas Fisicas e em 160 UFIR ( Cento e sessenta Unida
des Fiscais de" Refer~ncia ); para as Pessoas Juridicas. -

. Art. 2º - Permitir o pagamento das anuióades '
de Pessea Fisica e Juridica, nOE seguin~es moldes:

a) - eom desconto de 20% (vinte por cento)para
pagamento integral até 31/01/93;

b) - com desconto de 15% (quinze por cento) p~
ra pagamento integral até 28/02/93;

c) - com desconto de 10% (dez por cento) para
pagamer.to integral até 31/03/93;

~- em três parcelas de 26,66 UF'IR, com venc~
mento em 31/03, 30/04 e 31/05/93.

§ lº - O cilculo para cobrança de anuid.de de
Pessoa Fisiea ou Jurídica, ser~ feito tomando "cc~o base a UFIR fnensal ,
at~ a data dos vencimentos acima, apos esta data, ser~ atualizado pela'
tJFIR diiri~;

Art. 3º- Ap;s 31 de março da 1993, as anuidadec nao
quitadas sofrerão acréscimos de 10% (dez por cento) a titulo de multa e
juros de 1% (um por ceflto) ao m~~, illcidindo diariament~, nio acumulati



a) - inscrição de pessoa física 20
bl - inscrição ~e pessoa ju~ldica 40
c) - carteira profissional 14
d ) - certidões 14
§ 12 - A.correção é pela UFIR mensal.
Art. 72 - Se por qualquer motivo, for extinto a UFIR ,

a partir de 12 de janeiro de 1993, deverá o valor ser atualizado atr. o
último dia deisua publicação e a parei r do dia da extinção, será a anui
dade atualizaha pela variação do IGPM, da FGV, do mês em vigor e seguin
te, para a ~ubstituição da UiIR me~sal e pelo Indice de 1/30 (um,trin:
t; avos) do IGP/M DA FGV, ocorrido no mês anterior, para cada dia, ~e
forma acumulativa.

Art. 82 - Esta Resolução
~blicação,_com os efei~os a partir de 12
~ disposiçoes em contrario. .

UFIR;
UFIR;
UFIR;
UFIR;

vamente, a razao de 0,033% ao 01a.
§ 12 -A:multa e os juros acima definidos incidirão,

ainda, sobre as par'celas previstas nc a r t . 22, letra "dl! t caso seja pa-
ga com atraso, a partir da segunda parcela.

Art. 42 - A anuidade de novas inscrições e registros '
de bib:"'iotecários J serão. cobradas p r-op o r-c í o'na Lme n t e ao número de meses I

que faltaram para o término do exercíçio de 1993.
Parágrafo Único: É facultado ao Conselho Regional con-

ceder isenção parcial ou total da anuidade do respectivo exercício qua~
do do primeiro registro de Pessci Física.

Art. 52 - As Pessoas Físicas ou Jurídicas, pagarão urea
unica anuidade para o e~ercicio de sua atividade em todo o Pais.

Art. 62 - As taxas e serviços terão os seguintes valo-
res:

entra em vigor na data de s~
de janeiro de 1993, revogar~
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