
RESOLUÇÃO CFB N9 273/81.

Anuidades e taxas a serem cobradas pe-
los Conselhos Regionais de Biblioteco-
nomia a partir de maio de 1981.

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que
conferem a Lei n9 4.084 de 30 de junho de 1962, o Decreto n9 56.725 de 16
de agosto de 1965 e considerando o arte 29 do Decreto n9 78.978 de 20 de de
zembro 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 Re-
gionais de Biblioteconomia, a partir de 02 de maio de 1981, de acordo
com o coeficiente do valor de referência fixado pelo Decreto n9 85.951
de 29 de abril de 1981, serão as seguintes:
a) anuidade Cr$ 2;036,00 (dois~mil e trin~a e seis cruzeiros), 50%

sobre o maior valor de referencia, que e de Cr$ 4.071,70 (quatro
mil, setenta e um cruzeiros e setenta centavos);

b) inscriçao Cr$ 1.018,00 (hum mil e dezoito cruzeiros), 25% sobre
o maior valor de referência;

c) expedição de carteira de identidade profissional Cr$ 1.018,00
(hum mil e dezoito cruzeiros), 25% sobre o maiorvalor de refe-
rência;...•

d) transferência de inscrição Cr$ 814,00 (oitocentos e quatorze
c~zeiros), 20% sobre o maior valor de referência;

e) certidões e atos análogos por folha Cr$ 407,00 (quatrocentos e
sete cruzeiros), 10% sobre o maior valor de referência;

f) anotações, averbações, arquivamentos e atos análogos Cr$ 81,00
(oitenta e um cruzeiros), 2% sobre o maior valor de referência.

Art. 29 - A anuidade referente a 1981, paga após 30 de abril de 1981, será
cobrada com um acréscimo de 20% sobre o seu valor, correspondente ã
multa, de acordo com o par~grafo único do arte 19 do Decreto n9 78.978
de 20 de dezembro de 1976; do arte 26 da Lei n9 4.084 de 30 de junho
de 1962; e do arte 42 do Decreto n9 56.725 de 16 de agosto de 1965,per
fazendo um total de Cr$ 2.443,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e
três cruzeiros).

39 - A presente Resolução entra em vigor nes~a data, revogadas as dis~
posições em contrário, notadamente a Resoluçao CFB n9 261 de 03 de no-=J
v~mbro de 1980..

Brasília-DF., 02 de ma~o de 1.981.
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