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RESOLUçlO Na 88 /

Considera relevant6 o sefviço prestado. durante o
exerctcio de mandato de Conselheiro,: a08 Conse-
lhos Federal - e Regionais de Biblioteoonomia. // .;-

O Conselho Federal de BibliotecoDomia, DO uso daa atribui-
ções que lhe conterem 8 Lei nQ 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Deo~
to na 56.725 de 16 de agosto de 1965.

RESOLVEr
Art. lQ - O serviço prestado aoe Conselhos Federal >. Regi~

nais de Bibliotecono~ •• durante o exercício de mandato de Conselheiro,
é oonsiderado de natureza relevante n08 termos.

Art. 2Q - Conoluidos 08 mandatos dos Conaelheiros, O CFB
expedirá o respectivo diploma certificando a prestaçeo 40 serviço.

§ 10 - Só será expedido o diploma ao Conselheiro que cumprir
seu .a.dato-por tempo não interior. 2/, (401a terço.) 40 praso d. eu
cluraçãolesa1.

t 20 • Para efeito .0 disposto neste artiso. oonalelera-ae
ooao •• et.\l.o .xercieio $ temPo de afaatamento p~r'aotl;o de 4o.a9••

, )Q '. Ea ça.o 4e renôci. ou peru 4e au4eto, aeo ~erá
oonsideraelo yál140, para ereito d&sta Resoluçeo. o te~o ae exeroleio.
qual~uer que el. seja.

Art. 30 - Os Conselhos Regionais, DO prazo de '0 (trinta)
dias a contar da expiração do mandato de seus membros, enviarão ao Con-- .selho 7ederal a relaçao d08 mesmos, esclarecendo com rerereneis a cada
Conselheiro, o n~me, !iliação, número de registro e número de seEsões a
que compareceu.

Art. ~ - O diploma de que trata esta Resolução também será
conferido ao Conselheiro Suplente do Conselho Federal de Biblioteconomia.
desde que residindo rora da sed~. tenha exercido o mandato com reYesame~
to com o membro efet1Yo.

Art. 50 - O diploma cuja expedição é da exclusiya competên-



fls. 2

ela do Conselho Federal de Biblioteeonomia, deverá ser assinado por seu
Presidente e lQ Seoretário, e será entregue pelos respectivos Conselhos
Resionais, em sessão solene, especialmente oonvocada.

Art. 6a - Os Conselhos Regionais, dentro de 90 (noventa) 4i•••
as a contar da data desta Re~glução remeterão, ao Conselho F.deral, obser..•
vado o disposto no arte ,c, a relação de todos os .x-Conselheiros que ao
exerc!cio dos mandatos já expirados, atenderem às condições estabeleoi-
das no arte 20, para fim de lhes conferir oa respeotivos diplomas.

Art. ?O - Esta Resolução entra em vigor na data de sua apr~
vação.

Bras!lia, 16 de agosto de 197'
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Hurilo Bastos da
Presi4eate 40 ara


