
RESOLUÇAO CFB N9 351/88.
Dispõe sobre a concessao de diãrias
no Conselho Federal e nos Conselhos
Regionais de Biblioteconomia.

o CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que
lhe conferem a Lei n9 4,084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto n9
56.725, de 16 de agosto de 1965,
Considerando a necessidade de atualizar os valores de suas diãrias,
R E S O L V E:

Art. 19 - Os membros do Conselho Federal e Conselhos Regionais
de Biblioteconomia, Assessores e Servidores que se deslocarem em
objeto de serviço, convocados ou designados, para fora de suas cida
es de origem, farão jus ã percepção de diãrias, na conformidadedes
a esolução. -

Parãgrafo unico - Esta Resolução tambem se aplica aos desloca-
mentos dos Presidentes quando no exerclcio do cargo.

Art. 29 - Os valores das diãrias corresponderão aos percentu -
ais especificados no Anexo desta Resolução, que fica fazendo parte
integrante de seu texto, calculados sobre o Maior Valor de Referên-
cia-MVR vigente no pals.

Art. 39 - Nos casos de deslocamento para as cidades de Manau~
Rio Branco, Salvador, Rio de Janeiro, são Paulo, Brasllia e Foz do
Iguaçu o valor da diãria serã acrescido de 40%(quarenta por cento),
como especificado no Anexo.

Art. 49 - Nos casos de deslocamento para as cidades de Recife,
Macapa, Sao Luiz, Belem e Florianapolis o valor da diãria serã a-
crescido de 20%'(Vintepor cento), como especificado no Anexo.
. Art. 59 - A diãria corresponderã a 50%(cinquenta por cento) de

seu valor quando as razões do afast~mento não exigirem pe~noite fo-
ra do domicllio.

Art. 69 - No cãlculo das diãrias serão desprezadas as frações
de cruzado (centavos}.

Art. 79 - As diarias serão pagas antecipadamente ao desempenho
da missao.§ 19 - Quando se tratar de reuniões plenãrias do respectivo
Conselho as diãrias serão pagas no decorrer dos trabalhos.

§ 29 - O não comparecimento ao evento ou desempenho da mis-
são obriga a devolução do valor recebido, no prazo mãximo de 5(cin-
co) dias.

Art. 89 - Mo prazo mãximo de l5(quinze) dias apôs o retorno ã
cidade de origem, o beneficiãrio deverã apresentar ao respectivoCon
selho o relatario de desempenho da missão. -

Parãgrafo unico - Este artigo não se aplica aos participantes
de reuniões plenãrias e de diretoría do respectivo Conselho.

Art. 99 - As diãrias destinam-se a indenizar despesas de ali -
mentaçao, pousada e transporte urbano e serão concedidas por dia de
afastamento do domicllio.

Art. 10 - As despesas de diãrias e passagens dos profissionais
designados para participar de encontros, reuniões conjuntas, seminã
rios e assembleias gerais correrão por conta dos respectivos Conse~
lhos.
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Art. 11 - Esta Resolução tambem se aplica a não Conselheiros con
vocados regimentalmente para prestar serviços ao Conselho Federal e
aos Conselhos Regionais de Biblioteconomia.

Parãgrafo unico - Para fins de cãlculo das diãrias, os designa
dos equiparam-se aos Conselheiros dos respectivos Conselhos. -@Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor a partir de 19 de jTI-
neiro de 1989, revogadas as disposições em contrãrio, em especial a
Resolução CFB n9 318/84l

Brasilia, 25 de novembro de 1988.
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MERCEDES DELLA FUENTE-CRB-8/298

Presidente do CFB
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GILKA MENDONÇA BRASILEIRO-CRB-4/226
19 Secretãrio do CFB

A N E X O

c 1\ L C U L O O E O I 1\ R I A S
F U N ç ]I; ° Cidades Cidades Cidades

sem acrescimo com acrescimo com acrescimo
20% 40%

Presidente CFB 2,80 3,36 3,92
.~

Presidentes CRB e 2,20 2,64 3,08Conselheiros Federais -

Conselheiros Regionais e 1,80 2,16 2,52Assessores
Servidores _ 1,50 1,80 2,10

MVR calculado na forma da Lei nQ 6.205/75.


