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evolução a partir do compartilhamento de informação



SUMÁRIOSUMÁRIO

SEARQ – Serviço de ArquivoSEARQ – Serviço de Arquivo

SEBIB – Serviço de BibliotecaSEBIB – Serviço de Biblioteca

SEDOC – Serviço de DocumentaçãoSEDOC – Serviço de Documentação

Participação no JURISTCsParticipação no JURISTCs



SEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVOSEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVO

Reformado e reestruturado em 2011;Reformado e reestruturado em 2011;

Resolução RA TC 13/95 alterada pela RA TC 07/12, que institui a CPAD, Resolução RA TC 13/95 alterada pela RA TC 07/12, que institui a CPAD, 

entre outros procedimentos de gestão de documentos;entre outros procedimentos de gestão de documentos;

CPAD, formada por 07 membros e reunindo-se atualmente pela CPAD, formada por 07 membros e reunindo-se atualmente pela 

implantação efetiva da gestão de documentos;implantação efetiva da gestão de documentos;

Inclusive com a pretensão de normatizar para os jurisdicionados acerca da Inclusive com a pretensão de normatizar para os jurisdicionados acerca da 

matéria, a partir da campanha do CONARQ, em prol da criação dos matéria, a partir da campanha do CONARQ, em prol da criação dos 

arquivos municipais.arquivos municipais.



SEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVOSEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVO



SEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVOSEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVO
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SEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVOSEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVO



SEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVOSEARQ - SERVIÇO DE ARQUIVO



SEBIB – SERVIÇO DE BIBLIOTECASEBIB – SERVIÇO DE BIBLIOTECA

Acervo atualizado anualmente desde 2011;Acervo atualizado anualmente desde 2011;

Meta atingida acima de 1.000 atendimentos mensais;Meta atingida acima de 1.000 atendimentos mensais;

Publicação de sinopses das novas aquisições, e do Boletim Informativo: Publicação de sinopses das novas aquisições, e do Boletim Informativo: 

InfoBibInfoBib;;

Distribuição dos sumários de periódicos com os chefes dos setores;Distribuição dos sumários de periódicos com os chefes dos setores;

Disponibilização das informações referentes ao setor nos relatórios de Disponibilização das informações referentes ao setor nos relatórios de 

atividades;atividades;

Conquista do espaço no Portal do TCE/PB;Conquista do espaço no Portal do TCE/PB;

Realização de campanhas: doação de livros, preservação do acervo, Realização de campanhas: doação de livros, preservação do acervo, 

Semana do Livro e da Biblioteca.Semana do Livro e da Biblioteca.



SEDOCSEDOC

Projeto de digitalização e disponibilização on-Projeto de digitalização e disponibilização on-
line das decisões anteriores ao processo line das decisões anteriores ao processo 
eletrônico.eletrônico.

Projeto de disponibilização da legislação Projeto de disponibilização da legislação 
municipal em sistema.municipal em sistema.

Iniciado recolhimento e tratamento de Iniciado recolhimento e tratamento de 
documentação oriunda de diversos setores.documentação oriunda de diversos setores.



Participação no JURISTCsParticipação no JURISTCs

Inserção de Bibliotecária, no evento de Curitiba Inserção de Bibliotecária, no evento de Curitiba 
em 2013.em 2013.
Após especificação de uma Assistente Jurídica Após especificação de uma Assistente Jurídica 
para participar do grupo.para participar do grupo.
Possibilidade da participação das duas Possibilidade da participação das duas 
bibliotecárias em 2014, após elaboração de uma bibliotecárias em 2014, após elaboração de uma 
comissão específica de jurisprudência e súmula.comissão específica de jurisprudência e súmula.
Aprovação em mestrado na área de Ciência da Aprovação em mestrado na área de Ciência da 
Informação com projeto de controle de Informação com projeto de controle de 
vocabulário.vocabulário.



COMPARTILHAMENTOS DO BIBLIOCONTASCOMPARTILHAMENTOS DO BIBLIOCONTAS

Informar que foram muito úteis diversas informações trocadas entre o Grupo, até para a Informar que foram muito úteis diversas informações trocadas entre o Grupo, até para a 

manutenção da Estrutura Administrativa do setor (Que apesar de outras propostas, continua a manutenção da Estrutura Administrativa do setor (Que apesar de outras propostas, continua a 

mesma);mesma);

Explicitar que muitas das nossas conquistas profissionais, são pautadas em experiências Explicitar que muitas das nossas conquistas profissionais, são pautadas em experiências 

compartilhadas pelo grupo, quando da proposta inicial de reformulação da Resolução do arquivo, compartilhadas pelo grupo, quando da proposta inicial de reformulação da Resolução do arquivo, 

exemplos foram apresentados (TCE/SC, TCE/PE, TCU, TCE/PR, TCE/ES e TC/DF);exemplos foram apresentados (TCE/SC, TCE/PE, TCU, TCE/PR, TCE/ES e TC/DF);

E outras tantas idéias trocadas no último Fórum (TCE/RO);E outras tantas idéias trocadas no último Fórum (TCE/RO);

Aproveitamento das diversas discussões acerca por exemplo de digitalização, de terceirização, de editais de Aproveitamento das diversas discussões acerca por exemplo de digitalização, de terceirização, de editais de 

compra de material bibliográfico, de projetos de organização de banco de imagens, de projetos de bases de compra de material bibliográfico, de projetos de organização de banco de imagens, de projetos de bases de 

dados de legislação municipal, ou até mesmo no simples intercâmbio de artigos de periódicos, bem como de dados de legislação municipal, ou até mesmo no simples intercâmbio de artigos de periódicos, bem como de 

procedimentos técnicos voltados as demandas de pesquisas de nossos usuários .procedimentos técnicos voltados as demandas de pesquisas de nossos usuários .

Dinamismo sempre que nos apresentamos diante uma nova Lei de interesse para a área.Dinamismo sempre que nos apresentamos diante uma nova Lei de interesse para a área.



PELAS MELHORIAS
Estruturais, organizacionais, operacionais e estratégicas;
O setor que abrangia apenas dois espaços em 2010, o arquivo e a 
biblioteca, e contava com 4 servidores e 1 terceirizado, hoje conta 
com três espaços englobando também a sala da DIDAR, ampliando 
para 6 servidores, 3 estagiários e 2 terceirizados;
Reconhecimento da importância da Gestão documental;
Biblioteca com acervo atualizado, Sistema de Automação de 
qualidade, Informativo Bimestral, Dados divulgados no Relatório de 
Atividades Trimestral e Anual, Além da conquista de seu espaço no 
Portal do TCE, está prestes a mudar para o prédio novo, com novos 
mobiliários;
Reconhecimento e convites para trabalhar em novos projetos, 
oriundos de diversos setores.



AO BIBLIOCONTAS NOSSOS:AO BIBLIOCONTAS NOSSOS:



CONTATOS

Adriana Rangel Pereira – Bibliotecária
Divisão de Documentação e Arquivo

arangel.biblio@gmail.com
apereira@tce.pb.gov.br

Lucicleide Higino da Silva – Bibliotecária
Serviço de Biblioteca

lucicleidehigino@hotmail.com
lhigino@hotmail.com
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