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Ofício Circular Nº 14/2019 – CRB13            São Luís, 18 de novembro de 2019. 
 
 
ASSUNTO: ANUIDADE 2020 - RESOLUÇÃO CFB Nº 215/2019 

 
Prezadas(os) Bibliotecárias(os),  
 

Cumprimentamos V. Sa. e encaminhamos em anexo a RESOLUÇÃO 

CFB Nº 215, de 30 de setembro de 2019, que “dispõe sobre a fixação de 

valores de anuidade e taxas devidas aos Conselhos Regionais de 

Biblioteconomia para o exercício de 2020 e dá outras providências”. 

Informamos que, conforme a referida Resolução, o valor da anuidade 

para o exercício de 2020 corresponde ao valor de R$ 438,85 (quatrocentos e 

trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para profissionais bibliotecários e 

de R$ 665,85 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) 

para Empresas com capital social de até 50.000,00. 

Aos profissionais que optarem por pagamento integral da anuidade, 

a partir de janeiro de 2020, a Resolução estabelece os seguintes descontos: 

I – 15% (quinze por cento), se pago até 31 de janeiro de 
2020 – 373,02;  
II – 10% (dez por cento), se pago até 28 de fevereiro de 
2020 – R$ 394,96;  
III – 5% (cinco por cento), se pago até 31 de março de 2020 
– R$ 416,90. 
 

Aos profissionais que optarem por pagamento parcelado, os critérios 

estabelecidos na Resolução são os seguintes: 

a) Parcelamentos firmados antes do dia 31 de março de 
2020: as parcelas vencidas não sofrerão qualquer acréscimo 
de juros, multa ou correção monetária, sendo que as parcelas 
vencidas após 31 de março de 2020 sofrerão incidência de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 
monetária pela variação mensal do INPC/IBGE;  
b) Parcelamentos firmados após o dia 31 de março de 2020: 
as parcelas sofrerão acréscimos de multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor da anuidade, juros de 1% (um por cento) 
ao mês, e incidência de correção monetária pela variação 
mensal do INPC/IBGE. 
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Agradecemos a atenção de V. Sa. e estamos à disposição para 

quaisquer informações. 

O CRB13 SOMOS TODAS E TODOS NÓS! JUNTEM-SE A NÓS E 

VAMOS FORTALECER A NOSSA ENTIDADE PROFISSIONAL. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Leoneide Maria Brito Martins 
Presidente do CRB13 


