VI FÓRUM BIBLIOCONTAS
Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas
Salvador, 03 de outubro de 2014.

Carta Compromisso do BIBLIOCONTAS

Os participantes do VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de
Contas, membros fundadores e efetivos do BIBLIOCONTAS, durante o referido evento,
realizado em Salvador/Bahia, no período de 30 de setembro a 03 de outubro de 2014,
firmaram os seguintes compromissos:

1. Realizar
o VII Fórum no segundo semestre de 2016, no Tribunal de Contas
do Distrito Federal (TCDF);
2. Dar publicidade ao Estatuto do BIBLIOCONTAS aprovado neste Fórum e
comunicar a todos os seus membros;
3. Reunir, preservar, conservar e disponibilizar informações sobre o
BIBLIOCONTAS;
4. Dar apoio informacional às ações de pesquisa desenvolvidas pelo Instituto Rui
Barbosa (IRB);
5. Incentivar a implementação de programas de gestão de documentos, em
qualquer suporte, enfatizando a criação de comissões de avaliação, planos de
classificação, tabelas de temporalidade e atividades de capacitação, respeitando
a Lei de Acesso a Informação para os órgãos integrantes das unidades
federativas brasileiras;
6. Sugerir que o Plano de Cargos e Salários dos Tribunais de Contas; contemple
cargos efetivos de Arquivistas e Bibliotecários;
7. Sugerir que os Tribunais de Contas incluam em suas estruturas organizacionais
setores destinados a arquivos e bibliotecas;
8. Recomendar que profissionais da área de informação participem da elaboração
de ferramentas para o tratamento da informação, a exemplo do Vocabulário de
Contas;

9. Recomendar que os profissionais da informação participem da elaboração de
planos de preservação de documentos digitais e do gerenciamento eletrônico de
documentos dos Tribunais de Contas;
10. Intermediar ações junto ao IRB, com vistas à adoção do Tesauro de Contas do
Distrito Federal como base para criação do Tesauro de Contas Nacional;
11. Viabilizar por intermédio do IRB que o Tesauro de Contas Nacional seja adotado
como instrumento de indexação da jurisprudência dos Tribunais de Contas.
12. Realizar recadastramento dos membros do Grupo, com base no estabelecido no
Estatuto da Rede BIBLIOCONTAS;
13. Estimular a participação de bibliotecário nos eventos do grupo JURISTCs;
14. Propositar missão e estratégias para o BIBLIOCONTAS
15. Dar conhecimento deste documento ao Presidente do IRB, aos Presidentes dos
Tribunais de Contas do Brasil, dos países integrantes do Mercosul e de países
de língua portuguesa.

