
R E S O L V E, "ad referendum" do Plená-:..-io:
Art. 19 - As anuidades e demaí.s taxas a serem cobradas pelos ConseThosRe
rionais de Biblioteconania, a partir de 19 de janeiro de 1983,obedecerao
aos índices e normas da presente Resolução:

§ 19 - ANUIDADEE TAXASPARAPESSOASF1sICAS:
a) anuidade - 2 (duas) vezes o Maior Valor de Referência (MVR) i

, b) inscrição - 50% (cí.rquenta ror cento) do lmor Valor de Refe-
rência (MVR) i

c) eÀ~ção de carteira de identidade profissional - 30% (trin-
ta ror cento) do Maior Valor de Referência (MVR) i

d) Expedição de segunda via da carteira de identidade profissio-
nal ou sua substituiçao - 50% (cinquenta ror cento) do Maior
valor de Referencia (MVR) i

e) certidões - 30% (trinta ror cento) do I~or Valor de Referên-
cia - (MVR).

§ 29 - ANUIDADEE TAXASPARAPESSOASJURÍDICAS:
a) anuidade - 2 (duas) a 10 (dez) vezes o Haior Valor de I€ferên

cia Ú'~), proporcí.onalrrerrte às classes de capital social,
nos t:errros da letra b, § 19, arte 19 da Lei n9 6.994 de 26 de
maio de 1982; -

b) inscris:ão - 1 (uma)vez o Maior Valor de Referência (MVR);
c) certidoes - 30%(trinta ror cento) do Maior Valor de Referên-

cia (MVR).

§ 39 - A ANUIDADEPARAFILIAISOUREPR.ESEN:rAÇÕEs DEPESSOASJUR1
DICASinstaladas emjurisdição de outro Conselho Regional
que não o de sua sede, rorresronderá a 50% (cí.rquerrta ror
cento) do valor devido peIa Matriz.

Art. 29 - Quandodo primeiro registro, tanto de pessoas físicas roIID d e
pessoas jur Idí.cas., a anuidade eorresponderâ a tantos duodécirnosquantos I

os rreses do período não-vencido do exercício, facultada ao Conselho a i-
senção ao profissional rornprovadarnentecarente.
Art. 39 - O pagamento da anuidade, quer de pessoa física, quer de pessoa
jurídica, será feito até 31 de março de cada ano.

§ 19 - Até a data limite, o paganento poderá ser feito:

que lhe
creto n9
de 1962,
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Anuidades e taxas a serem cobradas pelos
CDlJSELHOSREGIONAISDEBIBLIarECDNJi'-1:IA.

O CDNSELHOFEDERALDEBIBLIarECDNJt"1IA,no uso das atribuições
são conferidas pela Lei n9 4.084 de 30 de junho de 1962, pelo De
56.825 de 16 de agosto de 1965 e pela Lei n9 6.994 de 26 <:1emaio
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a) cemdesconto de 10%(dez por cento) , se integral;
b) semdesconto, dividido em três parce Ias iguais vincituras até

o último dia útil de março, abril e maio.
§ 29 - A anuidade ou suas parcelas que forem pagas apôs o venci-

rrento serão acrescidas de multa de 10%(dez por cento) e
juros de 12%(doze p:>r cento), calculados sobre o valor
corrigido pelas ORI'N.

Art. 49 - As anuidades e taxas devidas ao Conselhos Regionais de Bibliote
conorniaserão reajustadas autcmaticarrente toda vez que o Maior Valor d e
Referência (MVR) tiver seu valor reajustado e publicado no Diário Oficial
da União (DOU)•.

rArt. 59 - Esta resolução entra em vigor no dia 19 de janeiro de
Lvogadas as QiJ3pos; çoos ~ co.ntrár; Q.
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