
Resolução CFBn9 289/82,
Anuidades e taxas a serem cobradas pelos
CDNSELHOSREGIONAISDEBIBLIOI'ECOl'n'ITA,

O CDNSELHOFEDERALDEBIBLIOTECDN)MIA,no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1 962, regulan:enta-
da pelo Decreto n9 56.725, de 16 de agosto de 1965, CDNSIDERANDJque a
Lei n9 6.994, de 26 de maio de 1982 dispÕs sobre a fixação do valor de
anuidades e taxas devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profis
s íonal.r CDNSIDERANJ:X)ser atribuição do Conselho Federal de Bibliotecooo
mia a fixação destés valores j COOSIDERANIDo decidido pelo Plenário em
sessão realizada no dia 29 de outubro de 1982, R E S O L V E:
Art. 19 - O valor da anuidade de pessoa física, no ano de 1983, será "de
CR$12.000,00(doze mil cruzeiros).
Art. 29 - O valor da anuidade para pessoa jurídica sera cobrada nos ter
mosda Lei n9 6.994/82, de acordo <XJI11 as seguintes classes de capital ,..
social:
Até 500 Maior Valor de Referência •••.... 2 MVR.
Acimade 500, até 2.500 ~~ ••••.•...... 3 r~
Acimade 2.500 até 5.000 }~ •••••..•... 4 MVR
Acimade 5.000 até 25.000 MVR •••••••••• 5 MVR
Acimade 25.000 até 50.000 MVR......... 6 r.~
Acimade 50.000 até 100.000 MVR........ 8 r.~
Acimade 100.000 }~ ....•.•••.......... 10 MVR
PAAAGRAFOONICD:A anuidade para filiais ou representações de pessoas I

Jurídicas, instaladas em jurisdição de outro Conselho Regional que não
o de sua sede, ccrresponderâ a 50%(cí.rquerrtapor cento) do valor devi-
do pela Matriz.
Art. 39 - O pagan:entoda anuidade poderá ser efetuado, nos tenros da
Lei n9 6.994/82, até 31 de março, <XJI11 desconto de 10%(dez por cento)ou
em3 (treis) paroeIas iguais, sem desconto, vencíveis: Em31 de março,
em 30 de abril e em 31 de maio.
Art. 49 - E1n caso de atraso, e nos terrros da Lei n9 6.994/82, serão 0b-
servados os seguintes acréscimos:

a) correção de acordo cemos índices da ORl'Nj
b) rmllta de 10!?'(dez por cento)e
c) juros de 12%(doze por cento), calculados sobre o valor

corrigido.
Art. 59 - Quandodo prirreiro registro, tanto de pessoa física corro de
pessoa jurídica, a anuidade ccrrespcoderâ a tantos duodécirros quantos
forem os rreses não vencidos do exercício.
PAAAGRAFOÚNICD::t: facultado ao Conselho Regional conceder isenção da a
nuidade do respectivo exercício, quando do registro do profissional cc.m
pravadarnente carente. --
Art. 69 - Os valores das taxas correspondentes aos serviços relativos e
atos indis:p=nsáveis ao exercício da profissão , restritos à pessoa físi
ca serão os seguintes:

a) inscrição: 30%(trinta por cento) do valor da anuidade;
b) expedição de carteira profissional: 10%(dez r:or cento) do

valor da anuidade;
c) expedição de 2ª via da carteira profissional ou sua substi

tuição: 30%(trinta por cento) do valor da anuidade; -
d) certidões: 10%(déis por cento) do valor da anuidade.



(continuação da Resolvção n9 CFB289/82)

Art.
atos
tes:

79 - Os valores das taxas cor.respondent.es aos serví.ços r'eLat.ivos e
indispensáveis às at.í.ví.dadesdas-pessoas jurídicas serão os segui!!

a) inscri~ão ••..•.•. l (um) MVR;
b) certidOes ..•• ~O,3 (treis décimos) ~WR.
Esta ResolUS;ãoentrará emvigor no dia 19 de janeiro de 19.83,
as dispOsiçoes emcontrário, notadarnente a Resol,uão n9288/82.
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