
RESOLu;?DCFBN9 258/80

Anuidades e taxas a serem cobradas pelos Conselhos
regionais de Bibliotecnnomia a partir de maio de
1980.

o CXNSELHOFEDERALDE BIBLIOTEOJNOMIA,no uso das atribuições
que conferem a lein9 4.084 de 30 de junho de 1962, o I::ecreto N9
56.725 de 16 de agosto de 1965 e considerando o art. 29 do Decretio N9
78.978 de 20 de dezenbro de 1976,

R E S O L V E, ad referendum do Plenário:

Art. 19 - As anuidades e demais taxas a serem cd::lradaspelos Conselhos
Iegionais de Biblioteconc:mia, a partir de 01 de maio de 1980, de
acordo como coeficiente do valor de referência fixado pelo I::ecre-
to n9 84.675 de 30 de abril de 1980, serão as seguintes:

a) - anuidade - Cr$l. 240,00 (hummil duzentos e quarenta cruzeiros),
50%sobre o maior valor de referência, que é de Cr$2.480,20 (dois
mil quatrocentas e oitenta cruzeiros e vinte centavos);

b) - inscrição - Cr$620,00 (seiscentos e vinte cruzeiros), 25%sobre o
maior valor de referência;

c) - exp=dição de carteira de identidade profissional - cr$620,00 (sei~
centos e vinte cruzeiros), 25%sobre o maior valor de referência;

d) - transferência de inscrição - Cr$496,00 (quat.rocerrtos e noventa e
seis cruzeiros), 20%scbre o maior valor de referência;....

e) - certidÕes e atos análogos fOr folha - Cr$248,00 (duzentos e quaren
ta.e oito cruzeiros), 10%scbre o maior valor de referência;

f) - anotações, ave:rbaçé)es,arquivamentos e atos análogos - Cr$49,00
(quarenta e nove cruzeiros), 2%sobre o maior valor de referência.

Art. 29 - A anuidade referente a 1980, paga apôs 30 de abril de 1980, -
será cd::lradacemum acrêscíno de 20%sobre o seu valor, cnrrespon
dente à multa, de acordo o::::rn o parágrafo único do arte 19 do I::ecre
to n9 78.978 de 20 de dezerrbro de 1976; do arte 26 da lei n9 4.084
de 30 de junho de 1962 e do art. 42 do I::ecreto n9 56.725 de 16 de
agosto de 1965, perfazendo umtotal de Cr$1.488,00 (hummil e qua-
trocentos e oitenta e oito cruzeiros) .

39 - A presente_olução entra emvigor nesta data, revogadas ~
disposições emcnntrário, notadarrente a resolução em N9 238 de 03
de nbvembrode 1 979.

Brasília, 02 de maio de 1 980.
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