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RESOLUÇ~O CFB N9 335/87.
Dispõe sobre cobrança de anuidades e taxas.

:A Presidente do CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que lhe
;são conferidas pela Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, pelo Decreto n9 56.725, de
'16 de agosto de 1965, pela Lei n9 6.994, de 26 de maio de 1982, e pelo art. 14, inc.
:LIII de seu Regimento, aprovado pela Resolução CFB n9 154/76, ad referendum do plen~
:rio,
,Considerando a necessidade de compatibilizar a fixação das anuidades e taxas cobra -
:das pelos Conselhos Regionais com o disposto na Lei n9 6.994/82; .
Consideranqo a necessidade de restabelecer os reajustes facultados pela legislação
;vigente;
'R E S O L V E:
,Art. 1Q - As anuidades e taxas a serem cobradas 8e10s Conse1hffiRegionais de Bib1iote
'conomia, a partir de 19 de janeiro de cada exerclcio, obedecerão aos lndices e nor ~
'mas da presente Reso1úção.
Art. 29 - As anuidades e taxas, calculadas pelo Maior Valor de Referência - MVR vi -
'gente no Pals, ficam vixadas em:

I - Para PESSOAS FlsICAS:
a) - anuidade: 1~5 MVR (um vlrgula cinco MVR);
b) - inscrição ou registro: 0~5 MVR (zero vlrgula cinco MVR);
c) - expedição de Carteira de Identidade Profissional - CIP: 0~3 MVR (zero vlr-

gula ~rês MVR);
d) - substituição da CIP ou expedição de 2ª via: 0~5 MVR ( zero vlrgu1a cinco

MVR);
e) certidões: 0~3 MVR (zero vlrgula três MVR).

II - Para PESSOAS JURI~!CAS:
a) - anuidade: de 2 a 10 MVR (dois a dez MVR), proporcionalmente às classes de

capital social, nos termos da letra b § 19, da Lei nQ 6.994/82;
b) - inscrição ou registro; 1 MVR (um MVR);
c) - certidões: 0,3 (zero vlrgu1a três MVR);

IParagrafo unico - A anuiaade para filiais ou representações de pessoas jurldicas ins
:taladas na jurisdição de outro Conselho Regional que não o de sua sede, corresponde~
'ra a 50% (cinquenta por cento) do valor devido pela matriz.
,Art. 39 - Quando do primeiro registro ou inscrição, tanto de pessoa flsica quanto de
Ipessoa jurldica, serão devidos, apenas, os duodecimos da anuidade relativos ao perlo
do não vencido do exerclcio. -
Art. 49 - O pagamento das anuidades de pessoas flsicas ou jurldicas podera ser efetu
ado, nos termos da Lei n9 6.994/82, ate 31 de março de cada exerclcio, com desconto-
de 10% (dez por cento), ou em 3 (três) parcelas iguais, sem desconto, vincendas em 31
'de março, 30 de abril e 31 de maio do mesmo exerclcio.
'Paragrafo unico - Em caso de atraso serão observados os acrescimos previstos em Lei.
,Art. 59 - Na aplicação do percentual, desconto ou parce1amento dos valores desta Re-
solução, as frações do cruzado (centavos) serão arredondados para a unidade imedia -
,tamente superior.
Art. 69 - Em caso de cancelamento ou baixa de registro profissional de pessoa flsica,
quando solicitado ate 31 de março do exerclcio, serão devidos, apenas, os duodecimos
da anuidade relativos ao perlodo vencido do exerclcio. .
Art. 79 - E facultado ao Conselho Regional conceder isenção de anuidade a profissio-
nal comprovadamente carente.
Art. 89 - Esta Resolução entrarã em vigor a partir do dia 19 de janeiro de 1988. ~

~rt. 99 - Ficam revogadas as disposições em contrario, especialmente a Resolução CFJj
~9-328/86. .

Brasl1ia, 10 de dezembro de 1987.


