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RESOLUÇAO SFB N2 315/84

Anuidades e taxas a serem cobro das pelos
CONSELHOS REGIONAIS DE BIBLIOT~CONOM~A

-lhe sao conferi das pela Lei 4084, de junho de 1962, pelo D e c r e .'- o

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuiç;es que

56.725, de 16 de agosto de 1965 e pela Lei 6994 de 26 de maio de 1962,

RESOLVE Ad referendum do Plenário:

Art. 12 - As anuidades e taxas a serem cobradas pelos Conselhos R~

gionais de Biblioteconomia, a partir do dia 12 de janeiro de cada exerci

cio, obedecerão aos indices e normas da presente Resolução.

janeiro;

§ 12 - ANUIDADES E TAXAS PARA PESSOAS FÍSICAS:
a) anuidade: 1.2 (um ponto dois) MVR em vigor no dia 12 de

v~lor da anuidade;

b) inscriçao: 41.6% (quarenta e um ponto seis porcento) do

c) expedição de Carteira de Identidade Profissional: 25%

(vinte e cinco por cento) do valor da anuidade;

d) substituição ou expedição da 2ª via da CIP: 41.6% (qua--
-renta e um ponto seis por cento) do valor da anuidade;

e) certid;es: 25% (vinte e cinco por cento) do valor d a

anuidade.

§ 22 - ANUIDADES E TAXAS PARA PESSOAS JURÍDICAS

a) anuidade: de 2 (duas) a 10 (dez) vezes o MVR, proporcio-

tra b § 12, do art. 12, da Lei 6994, de 1982;
nalmente às classes de capital social, nos termos da le-

b) inscriçao: 1 (uma) vez o MVR;

c) certid;es: 30% (trinta por cento) do ~WR.



--"~f!~ (RESOLUÇÃO CFB N2 315/84 - continuação)

§ 32 - A anuidade para filiais ou representações de pessoas jurid~

cas instaladas em jurisdição de outro Conselho Regional que

do valor devido pela matriz.

não o de sua sede, corresponder~ a 50% (cinquenta por cento)
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Art. 22 - Quando do primeiro registro, tanto de pessoa fisica, qu~

to de pessoa juridica, a anuidade corresponder~ a tantos duodécimos qua~

tos forem os meses do periodo do exercicio.

PARÁGRAFO ÚNICO: É facultado ao Conselho Regional, conceder isenção

de anuidade, do respectivo exercicio quando do re

gistro do profissional carente.

Art. 32 - O pagamento das anuidades de pessoas fisicas ou juridicas

poder~ ser efetuado até 31 (trinta e um) de março de cada exercicio com

desconto de 10% (dez por cento), ou em 3 (três) parcelas iguais, sem des-

conto, vincendas em 31 de março, 30 de abril e 31 de maio do mesmo exerci

cio, ou ainda, se antecipado e pago integralmente no mês de janeiro, goz~...•
r~ o desconto de 20% (vinte por cento) e para o mês de fevereiro um descon

to de 15% (quinze por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de atraso e nos termos da Lei 6994 de 26

de maio de 1982, serão observados os seguintes a-

crescimos:

a) correção monet~ria de acordo com os indices das

ORTN;

b) multa de 10% (dez por cento);

c) juros de 1~/o (doze por cento) ao ano, calculados
sobre o valor corrigido.

Art. 42 - A presente Resolução entrar~ em vigor no dia 12 de janeiro

de 1985, revogadas as disposições em contr~rio.

- Presidente do CFB- CRB-12/109


