
rESOLuçÃO ~FB N9 232/79

Anuidades e taxas a serem cobradas pelos Co~
selhos Regionais de Biblioteconomia a partir
de maio de 1979.

o Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atribuições
~ue lhe conferem a Lei n? 4.084, de 30 de junho de 1962, o Decre~o n9
~6.725, de lG de agosto de 1965 e considerando o artigo 29 do Decreto -
.9 78.978 de 20 de dezembro de 1976.

R E S O L V E:

P~t. 19 - As anuidades e demais taxas a serem cobradas
Consc~.hos Regionais de Biblioteconomia, a partir de 02 de maio de 1979,
de acordo com os coeficientes do valor de refer~ncia fixados ~~lo ~s_~~-
to n? 83.393, de 02 de maio de 1979, serão os seguintes:

a) anuidade - Cr$ 795,70 (setecentos e noventa e ca.nco cruz:?:,-'
ros e setenta centavos), 50% sobre o maior valOl
de referência, que ê de Cr$ 1.591,40 (hu~ mil
'q'ilinhentose noventa e um cruzeiros e quarenta -
centavos);

b) inscrição -Cr$ 397,8~ (trezentos e noventa e sete cruzelros
e oitenta e cinco centavcs)~ 25% sobre o maior -
valor de referência;

c) expedição de carteira de idêntidade profissional - Cr$ 397,85
(trezentos e noventa e sete cruzeiros e oitenta
e cinco centavos), 25% sobre o maior valor de ~~
fer~ncia'

d) transferência de ins~riç~o - Cr~ 318,28 (trezentos e dezoi-
to cruzeiros e vinte e oito centavos), 20% sc~r~
o maior valor de refer~ncia~

e) certidão e atos análogos por folha - Cr$ 159,14 (cento ~.
cinqUenta e nove cruzelros e qua~arze cFntavos)
10% sobre o maior valor de ref~r~ncia:

Art. 29 - A ariuidade referente a 1979, p~ga ap6s ~: d2

f) anotações 5 averbações 5 arquivamento?~ __a.tos_i-'.,·.;_~logc:~_.CY'~.

31,83 (trinta e um cr-uzei r-os ,:::oi tenta e ~>;~s

centavos), 2% sobre o r.nior va::"o:"~.~o "",:·L'er·~-.:i.:i.:!.

__ =-=79_ ser(~ cobrada com u:a acr-esc í.rno de 20% sobre o seu va.i cr, -=_''::··'2

: -:c:-.tea rnu Lta , de acordo COí:'. o pe.rágrafo úr::':-odo apto :"9 do ;e-_c:: 0;-

-, ~ -:-?. 97'3, de 2'] de dezembro de 19'76' do art - 25 da LtC.-:" '19 4. (1311, ,-:: -.~

.: -..:.-:.. ~-- l';~l e CO ar-t . 42 GO I'--::cl-'eto.o .C.:.72S_ cc.:: =-~ d~ ~:;,,)3t(~ ~'.~-

=- - _.:..-
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Art. 39 - A presente
data, revogadas as disposições
n? 205, de 05 de maio de 1978.

..,..

- 02 .-

Resolução entra em vigor a partir dest~
em contrário, notadamente a Resolução CFB~

Brasília, 02 de maio de 1979.
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