
" v RESOLUÇAO CFB ~9 238/79.

Anuidades e taxas a serem cobradas pelos Conselhos
Regionais de Bib1ioteconomia a partir de novembro
de 1979.

o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que
lhe conferem a Lei nQ 4.084, de 30 de junho de 1962, o Decreto n9 56.725, de
16 de agosto de 1965 e considerando o artigo 2Q do Decreto n9 78.978, de 20 de
dezembro de 1976,
R E S O L V E, ad referendum do Plenário:
Art. 19 - As anuidades e demais taxas a serem cobradas pelos Conselhos Regio-
nais de Biblioteconomia, a partir de 03 de novembro de 1979, de acordo com os
coeficientes do valor de referencia fixado pelo Decreto n9 84.144, de 01 de no
vembro de 1979, serão as seguintes:
a) - anuidade - Cr$ 981,00 (novecentos e oitenta e um cruzeiros), 50% sobre o

maior valor de referencia, que ê de Cr$ 1.962,20 (hum mil, novecentos e
sessenta e dois cruzeiros e vinte centavos);

b) - inscrição -Cr$ 490,00 (quatrocentos e noventa cruzeiros), 25%"sobre o
maior valor de referência;

c) - ex edi ão de carteira de identidade rofissional - Cr$ 490,00 (quatrocen-
tos e noventa cruzelros , so re o malor va or de referência;

d) - transferência de inscr-i~ão - Cr$ 392,00 (trezentos e noventa e dois cru-
zeiros), 20% sobre o malor valor de referência;

e) certidão e atos análogos por folha - Cr$ 196,00 (cento e noventa e seis
cruzeiros), 10% sobre o malor valor de referência;

f) - anota ões, averba ões, a uivamentos e atos anãlo os - Cr$ 39,00 (trintal

e nove cruze i ros, so re o maior va ar e refererid a.
Art. 29 - A anuidade referente a 1979, paga apõs 31 de março de 1979, serã co-
brada com um acréscimo de 20% sobre o seu valor, correspondente a multa, de a-
cordo com o parágrafo unico do art. 19 do Decreto n9 78.978, de 20 de dezembro
de 1976; do art. 26 da Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962 e do art. 42 do De
ereto 56.725, de 16 de agosto de 1965, perfazendo um total de Cr$ 1.177,00(hum
mi1 e cento e setenta e sete cruzei ros) .
r-~~t.39 - A presente Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposil
~es em contrário, notadamente a ~solução CFB nQ 232, de 02 de maio de 1979~

Brasilia-DF., 03 de novembro de 1.979.


