
RESOLUÇÃOCFB NO Z61/8~.

Anuidades e taxas a serem cobradas pelos
Conselhos Regionais de Bib~ioteconomia a
partir de novembro de 1980.

o CONSELHO FEDERAL- DE BlBLlOTECONOMlA, no uso -das atribuições que con-
ferem a Lei nO 4.084 de 30 de junho de 1962, o Decreto nO 56.725 de 16 de agosto
de 1965 e considerando o art. 20 do Decreto no 78.978 de 20 de dezembro de 1976,

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

~rt. 10 - As anuidades e demais ta~s a serem cobradas pelos Conselhos Regionais
-de Biblioteconomia, -a partir de 03 de novembro de 1980, de acordo com o coe
ficiente do valor de referência fixado pelo Decreto nO 85.511 de 30 de outü
bro de 1980, serão as seguintes:
a) anuidade - Cr$ 1.498,00 (hum mil e quatrocentos e noventa e oitá cruzei-

ros), 50% sobre o maior valor de referência, que é de Cr$ 2.996,10 I

(dois mil, novecentos e noventa e seis cruzeiros e dez centavos);
b ) inscrição - Cr$ 74~t-OO (setecentos e quarenta e nove cruzeiros), 25% só•.•

bre o maior valor de referência;
c) e edi ão de carteira de identidade profissional - Cr$ 749,00 (setecentos

e quarenta e nove cruzeiros), 250 sobre o maior valor de referência;
&) transferência de inscrição - Cr$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove cru

zeiros), 20% sobre o maior valor de reLerência;
e) certidões,e atos análogos por folha - Cr$ 299,00 (duzentos e noventa e

nove cruzeiros) t 1ô% sobre o maior valor de re,ferência;
f) anota õe~ averbaçõ~s ar uivamentos e atos análo o - Cr$ 59100 (cin-

quenta e nove cruzeiros, 20 sobre o maior valor de referenoie;

Bras{lia-DF., 03 de novembro de 1.980.

Art. 20 - A anuidade referente- a 1980, paga após 3I'de::.out'1lllt'ode 1980, será cobra
da com um acréscimo de 20% sobre o seu valor, correspondente à multa, de a~
cordo com o parágrafO único do art. 1Q do Decreto nO 78.978 de 20 de d~em-
bro de 1976; do arte 26 da Lei nQ 4.084 de 30 de junho de 1962 e do art.~
do Decreto nO 56.725 de 16 de agosto de 1965, perf~zendo um total de CrI ••
1.797,00 (hum mil e setecentos e noventa e sete cruzeiros).

Art. ~ - A presente Resolução entra i!m vigor nesta data, revogadas as disposi--
çoes em contrário, notadamente a Resolução CFB NQ 258 de 02- de maio de 1980.

MARIA L"6ClA P. DE ALMElDA
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