
RESOlUÇAO CFU lQ 205/78

Anuidades e taxas a sere~ cobradas pelos
Conselhos Regionais de Biblioteconomla a
Partir de maio de 1978.

o Conselho Federal de Uiblioteconomia, no uso -
das atribuições que lhe conferem a lei nQ 4.084, de 30 de j~
nho de 1962~ o Decreto nQ 56.725, de 16 de agosto de 1965 e
considerando o artigo 29 do Decreto nQ 78.978, de 20 de de-
zembro de 1976.

R E SOL V E:

Art. 19 - As anuidades e demais taxas a aerem -
cobradas pelos Conselbos Regionais de Biblioteconom1a, a par
tir de 5 de oaio d~ 1978 de acordo com os coeficientes do va
lar de referência fixadas pelo Decreto n9 81.624, de 4 de-
maio de 1978, serão as seguintes:

a} - anuidade - Cr$ 575,35 (quinhentos e -
setenta e cinco cruzeiros e trinta e
cinco centavos), 50% sobre o maior va
lor de referência, Cr$ 1.150,70;

b) - inscrição - Cr$ 287,67 (duzentos e oi
tenta e sete cruzeiros e sessenta e
sete centavos), 25~ sobre o valor de
referênci a;

c) - expedição de carteira de identidade -
profissional - Cr$ 287,67 (duzentos e
oitenta e sete cruzeiros e sessenta e
sete centavos). 25% sobre o valor de
r e f e r e n c t a ;
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d) - transfer~ncia de inscrição - Cr$ 230t14
{duzentos e trinta cruzüiros e quatorze
centavos}. 20~ sobre o valor de referên
eia;

c) - certidão e atos anãlogos por folha
Cr$ 115.07 (cento e quinze cruzeiros e
sete centavos), 10% sobre o valor de re
ferência~

C) - anotações, averbações, arquivamentos e
atos anãlogos - Cr$ 23,01 (vinte e três
cruzeiros e um centavo), 2% sobre o va
lor de referência.

-Art. 2Q - A anuidade referente a 1978, paga apos
5 de maio de 1978, serã cobrada com um acréscimo de 20% sobre
o seu valor, correspondente a multat de acordo com o paragrafo
unico do art. 19 do Decreto nQ 78.978, de 20 de dezembro de 1-
1976; do art. 26 da lei nQ 4.084, de 30 de junho de 1962 e do
art. 42 do Deéreto 09 56.725. de 16 de agosto de 1965, perfa-
zendo um total de Cr$-690,42 (seiscentos e noventa cruzeiros e
quarenta e dois centavos). TI'

~

Art. 39 - A presente Resolução entra em vigor a
partir desta data~ revogadas as disposições ero contrário, not~
damente a Resoluçao eFB 99 177s de 2 de maio de 1977.

8rasllia, 5 de maio de 1978.

Murilo Bastos da Cunha
Presidente do CFB
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