Tema: Bibliotecas e Arquivos: TCEndo conhecimentos sem fronteiras
Período: 05 e 06 de junho de 2008

PROTOCOLO DE INTENÇÕES
Como resultado das atividades desenvolvidas foram aprovadas as seguintes
deliberações, cuja implementação é recomendada a todos os Tribunais de Contas:

1) Viabilizar a criação do Portal BIBLIOCONTAS, no Portal dos Tribunais de Contas ou de
outra forma a ser estudada.
2) Utilizar o Portal BIBLIOCONTAS para as seguintes atividades:
a) Base de Dados Referencial sobre Controle Externo;
b) Indexação cooperativa de artigos de periódicos em assuntos afetos aos campos de
atuação dos Tribunais;
c) Reunião e organização da jurisprudência dos Tribunais de Contas;
3) Aprimorar o uso da lista de discussão do BIBLIOCONTAS:
a) Ampliar o número de participantes;
b) Solucionar problemas de recebimento e envio de mensagens;
c) Utilizar palavras-chave no campo de assunto;
d) Responder às mensagens dos colegas solicitando informação, ainda que não haja
resposta positiva.
4) Inserir os Arquivos, Bibliotecas e Centros de Memória no planejamento estratégico das
instituições, de forma a que possam utilizar os recursos do PROMOEX.
5) Assegurar dotação orçamentária para os Arquivos, Bibliotecas e Centros de Memória
dos Tribunais de Contas.
6) Participar dos programas de capacitação das instituições, em dois aspectos:
a) Cursos oferecidos pelos núcleos de capacitação;
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b) Servidores das unidades de informação capacitarem os novos concursados.
7) Recomendar a aquisição de sistema de gerenciamento de acervos para Bibliotecas,
Arquivos e Centros de Memória, ainda não informatizados, de forma a facilitar a
formação de uma futura rede de intercâmbio de dados;
8) Implementar o projeto Clube de Leitura nas Bibliotecas de todos os Tribunais;
9) Incentivar a realização de campanhas de marketing dos Arquivos, Bibliotecas e Centros
de Memória dos Tribunais de Contas;
10) Ressaltar a importância da existência de campanhas de preservação e conservação de
acervos documentários;
11) Ampliar a abrangência do grupo BIBLIOCONTAS para incluir as unidades de
informação das instituições do MERCOSUL;
12) Auxiliar e acompanhar a organização do próximo Fórum do BIBLIOCONTAS, em
Salvador, 2010.

Recife, 06 de junho de 2008.
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