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TABELAS - EVENTOS IAB e UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: 
 
Tabela de valores das taxas de inscrições para os Eventos IAB: 

 
 
 
 

Plenário e Centro Cultural 
 
 
 

Sócios efetivos (em dia com as suas 
obrigações associativas), Sócios 
Honorários e Beneméritos:  
GRATUITO 
Outros Sócios: 
Valor mínimo de R$ 25,00* 
Não Sócios:  
Valor mínimo de R$ 50,00* 
Estudantes de graduação:  
Valor mínimo de R$ 15,00* 

*Os valores mínimos fixados acima representam uma taxa de inscrição 
simbólica, com intuito de minimizar despesas administrativas dos 
Eventos. 
 
**Os EVENTOS DE TERCEIROS, com previsão de cobrança de inscrição, 
deverão prever desconto no valor desta inscrição aos Associados do IAB 
NACIONAL, em dia com as suas obrigações associativas. 
 
 
Tabela de valores para a utilização 

dos espaços do IAB:* 
 
 
 
 
 
 
 

Plenário e Centro Cultural 

Sócios Efetivos (em dia com as suas 
obrigações associativas), Sócios 
Honorários e Beneméritos: 
Período de 9:00 às 18:00horas com limite 
de 4 horas de uso - TEMPORARIAMENTE 
GRATUITO 
Período de 18:00 às 22:00horas - R$ 
100,00 por hora de uso. 
Entidades e Instituições Conveniadas:  
Período de 9:00 às 18:00horas com limite 
de 4 horas de uso - TEMPORARIAMENTE 
GRATUITO e  
Período de 18:00 às 22:00horas - R$ 
100,00 por hora de uso. 
Entidades e Instituições que já utilizam o 
espaço e não são Conveniadas: 
Período de 9:00 às 18:00horas com limite 
de 4 horas de uso – R$200,00 a 440,00 e  
Período de 18:00 às 22:00horas - R$ 
200,00 por hora de uso. 
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Biblioteca 

Sócios Efetivos (em dia com as suas 
obrigações associativas), Sócios 
Honorários e Beneméritos:  
Período de 9:00 às 18:00horas com limite 
de 4 horas de uso TEMPORARIAMENTE 
GRATUITO e Período de 18:00 às 
22:00horas - R$ 100,00 por hora de uso. 
Outros Sócios e Não Sócios:  
Período de 9:00 às 18:00horas com limite 
de 4 horas de uso - R$200,00 e Período 
de 18:00 às 22:00horas - R$ 100,00 por 
hora de uso. 
O uso excepcional após às 22:00 horas 
será acrescido de 50% sobre o valor 
total do período para cada fração de 
hora que exceder. 

*Os valores acima descritos são cobrados para a utilização dos espaços 
com a finalidade de realização de eventos.  
**As reuniões de grupos de associados ou entidades e instituições em 
salas do IAB não estão incluídas nas tabelas acima, bastando a 
solicitação comum com, no mínimo, um dia de antecedência. 


