
    
 
 

 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 
Relatório das atividades no período da gestão de 2006/2008 

 
A Fiscalização priorizou as denúncias sobre as impugnações de editais e as visitas de rotina para 
esclarecimentos. 

 

• Encaminhadas correspondências às instituições de ensino em Biblioteconomia, às bibliotecas em 
geral e aos profissionais; 
 

• O ano de 2007 foi realizada a coleta e atualização de dados para a produção do Guia de 
Bibliotecas do Distrito Federal. O guia de bibliotecas elaborado pelo CRB-1, com nova edição lançada 
nas comemorações do dia do bibliotecário de 2008; 
 

• Apoiou no projeto Casa do Saber; 
 

• Ações da fiscalização corrigiu editais que previam concursos de nível médio para cargo de 
bibliotecário, e outros ofereciam salários incompatíveis com o nível superior da profissão; 
 

• Notificação de profissionais por estarem atuando irregularmente. As infrações detectadas são: 
atuação sem registro, atuação sem transferência, em débito junto ao CRB-1, atuação em duas 
instituições simultaneamente; 
 

• Participou junto ao demais CRBs da elaboração do novo Manual de Fiscalização, visando uma 
unificação dos procedimentos de visita; 
 

• Capacitação em treinamentos oferecidos pelo CFB, III Encontro de Arquivos e Bibliotecas da 
Administração Pública Federal, XXII CCBD, Palestras oferecidas pelo Senado Federal, embaixada dos 
EUA, e demais palestras; 
 

• A fiscalização atuou em loco no Estado de Mato Grosso, nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis. 
As visitas as bibliotecas locais foram veiculadas na TV Centro América e nos jornais de circulação 
local, dando notoriedade a atuação do CRB-1 e da fiscalização em Rondonópolis; 
 

• Intensificou a fiscalização no Estado de Goiás, ocorrendo em dois momentos distintos durante o 
ano 2007, e ainda em 2008. Na oportunidade ocorreu encontro com os profissionais das cidades 
visitadas para esclarecer e divulgar as atribuições do CRB-1;  
 
Abaixo são apresentados os dados quantitativos das ações do período: 

 
 

Descrição 2006 2007 2008 

    

Bibliotecas regulares 80 56 152 

Bibliotecas irregulares 164 54 56 

Bibliotecas certificadas 07 18 19 

Não possuem bibliotecas 26 02 47 

Visitas sem retorno 35 24 12 

Bibliotecas no DF 312 157 286 
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  Brasília, 17 de dezembro de 2008  
 
     
      
                                                                                 Nadia Ferreira Montenegro da Silva 
                            CRB-1/1725 

      Bibliotecária Fiscal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bibliotecas no GO 23 0 76 

Bibliotecas no MS 0 0 0 

Bibliotecas no MT 0 25 0 

Questionamento de concursos 2 4 5 

Total de visitas  335 182 362 


