
RELATÓRIO
INTEGRADO

2020
EXERCÍCIO  



Relatório integrado
2020

Florianópolis
2021



Ficha Catalográfica

C755r        Conselho Regional de Biblioteconomia - 14ª Região

      Relatório integrado: 2020 / Conselho Regional de
Biblioteconomia - 14ª Regiao. Florianópolis: CRB-14, 2021.
 

Publicação online.

1. Gestão. 2. Relatórios. 2. Biblioteconomia. 3
Administração Pública. I. Título
 

                                                CDU658(047)

Ficha Catalográfica elaborada pela bibliotecária Gizelle Freitas CRB-14/792



Bem-vindos

Esta publicação descreve o trabalho desenvolvido pela 12ª gestão, do
Conselho Regional de Biblioteconomia - 14ª Região, no ano de 2020.
Apresentada com infográficos, torna o relatório mais moderno e amplia o
entendimento a todos sobre as ações no campo de trabalho e no
fortalecimento da biblioteconomia em todo território catarinense. 

Nossa orientação administrativa, pautada no registro e fiscalização do
exercício profissional, na divulgação da classe e na valorização do
profissional bibliotecário atua de forma integrada com as ações e
diretrizes do Sistema CFB/CRBs. 

O Relatório de Gestão, elaborado anualmente, é o instrumento utilizado
para apresentar aos bibliotecários, parceiros, a sociedade impactada por
nossos serviços e aos órgãos reguladores, a realidade vivida por este
conselho e demonstrar a aplicação dos recursos que arrecada e
administra, tornando o gestão transparente.

SOBRE ESTE
RELATÓRIO
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O ano de 2020 ficará registrado na história mundial em virtude da
Pandemia de COVID-19 e seu enfrentamento pelas nações. Tivemos um
ano intenso e difícil, com reflexos econômicos e sociais. Neste
contexto, as profissões precisaram se adaptar ao trabalho remoto e a
virtualização dos processos e atividades.

Além da pandemia, também evidenciamos um forte movimento de
desinformação e negacionismo que dificultou as ações de combate a
COVID-19.

Neste cenário turbulento, o CRB-14 manteve-se suas atividades, sendo
adaptadas nos períodos de rígido isolamento social. Em 2020
realizamos apenas duas plenárias presencias e as demais ocorreram
remotamente. 

Apesar dos desafios, tivemos um ano de muito trabalho e conquistas,
cabe destacar a programação alusiva ao Dia do Bibliotecário(a) em
conjunto com a ACB (Associação Catarinense de Bibliotecários), cursos
de Biblioteconomia e DEBEC, o desenvolvimento da pesquisa "Retrato
das Bibliotecas da Rede de Ensino Estadual de Santa Catarina", a  

MENSAGEM DA
PRESIDENTE

A 12ª Gestão do CRB-14 teve como
objetivo principal, atender a classe
bibliotecária, ouvindo-a e lutando pelo
cumprimento da legislação. Por fim, Os
desafios impostos aos bibliotecários(as)
no contexto da pandemia reforçam o
papel do CRB-14 em prol de uma
sociedade melhor. 

reformulação do nosso site, a
incorporação do Whatsapp Business,
assinatura do Termo de Cooperação
Técnica firmado com a FECAM e a
eleição da 13ª Gestão.
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Gizelle Freitas
Presidente - CRB-14/792
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O Conselho Regional de Biblioteconomia de Santa
Catarina - 14ª região, possui sede própria em
Florianópolis e iniciou suas atividades Julho de 1984
com sua primeira gestão empossada em  Dezembro
do mesmo ano.
Hoje, em sua 12ª gestão, conta com 12 conselheiros
efetivos e 02 suplentes, engajados na diretoria e
comissões de fiscalização, ética, licitação tomada de
contas e divulgação e valorização profissional.
Nos termos da legislação vigente, é nossa
competência registrar, orientar e fiscalizar o exercício
profissional- inclusive empresas, entidades e outras
organizações - além de zelar pela dignidade e
independência da classe e livre exercício da profissão
do campo da biblioteconomia e dentro da jurisdição
do Estado de Santa Catarina.
Não obstante, é o Conselho Federal de
Biblioteconomia como gestor maior do Sistema
CFB/CRBs, que regulamenta e fornece orientações
técnicas aos conselhos regionais.

QUEM SOMOS

33
registros

ativos
PJ

752752
registros

ativos
PF

11
funcionária

11
estagiário

1414
conselheiros



VISÃO GERAL

ORGANIZACIONAL

AMBIENTE EXTERNO
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M
Vwww.michelandvenice.com

O Conselho Regional de Biblioteconomia - 14ª Região é regido pelo
Decreto Lei n.° 56.725, de 16 de agosto de 1965 que regulamenta a 
Lei n.º 4.084, de 30 de Junho de 1962, e alterações estabelecidas na 
Lei n.° 9.674, de 25 de Junho de 1998.

Possui natureza jurídica de autarquia federal de natureza especial,
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia
administrativa, patrimonial e financeira. 

Dedicou-se em especial no ano de 2020, a fiscalizar ambientes
escolares destinados ao profissional bibliotecário, a fim de cumprir
seu papel na execução da Lei n.° 12.244, de 24 de maio de 2010,
que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições
de ensino do País.

Está situado a Rua João Pinto, n.30 - sala 207 - Edifício Joana de
Gusmão -  Centro - Florianópolis / SC.

Para o Sistema CFB/CRB 
um país aparelhado com bibliotecas contribuirá
na formação de cidadãos esclarecidos, críticos e

participativos, condição sine qua non para o
progresso de uma nação.

Fiscalizar o exercício da profissão
 do Bibliotecário nas áreas de sua jurisdição,

impedindo e punindo as infrações à legislação
vigente, devendo enviar às autoridades

competentes relatórios documentados sobre os
fatos que apurarem e cujas soluções não sejam

de sua alçada.

Missão

Visão
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O ano de 2020 ficou marcado por uma mudança de paradigmas  no
mercado de trabalho, no ensino e no segmento de entretenimento.
Praticamente todos os setores virtualizaram seus processos, serviços e
produtos. 

Os bibliotecários(as) sentiram na pele as mudanças, ressignificaram sua
atuação, reestruturam os serviços das bibliotecas para o ambiente virtual e
compreenderam que as oportunidades surgem com os desafios.

No ano de 2020, ficou claro que novos perfis e habilidades profissionais são
requeridos para uma sociedade digital e conectada. O trabalho ocorre
remotamente ou de forma híbrida e os profissionais estão em constante
aprendizado e adaptação.

Assim, os Conselhos Profissionais devem acompanhar as transformações
sociais, ouvir seus profissionais e garantir serviços de qualidade a
sociedade.

Neste ano, ficou claro que as bibliotecas e os bibliotecários(as) estão
alinhados as transformações sociais e que as Tecnologias de Informação e
Comunicação são ferramentas imprescindíveis para atuar no século XXI.  É
preciso que os bibliotecários(as) estejam em constante formação e
qualificação profissional, vislumbrando as oportunidade que o ambiente
virtual oferece.

O CRB-14 está comprometido em auxiliar seus profissionais a superar os
desafios que surgem nos seus espaços de atuação, bem como, lembrar a
sociedade sobre o papel da bibliotecas e seus profissionais, independente
das circunstâncias. 

A pandemia de COVID-19 ressaltou o valor da informação, diante de uma
pandemia de Fake News e desinformação, os bibliotecários se fazem ainda
mais presentes para analisar, organizar, estruturar, recuperar e socializar a
informação no contexto das suas comunidades.

Ademais, continuamos lutando pela efetivação da Lei n° 12.244/2010,
reiterando a necessidade das instituições se adequem a lei.

AMBIENTE EXTERNO
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COMISSÕES

ORGANOGRAMA
O CRB-14 apresenta a seguinte estrutura organizacional:

PLENÁRIO

PRESIDÊNCIA

VICE
PRESIDÊNCIA

órgão
deliberativo
superior

órgãos
consultivos

ASSESSORIAS

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

DIRETORIA
FINANCEIRA

DIRETORIA
TÉCNICA

órgãos 
executivos

Comissão de Fiscalização
Comissão de Tomada de Contas
Comissão de Ética Profissional
Comissão de Divulgação e Valorização
Profissional
Comissão de Licitação
Assessorias especiais
Comissões temporárias
Grupos de trabalho

Descrição dos órgãos consultivos do CRB-14:
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COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICAS

FISCALIZAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL
Gerir as ações de registro e fiscalização do Sistema CFB/CRB como fator
de proteção da sociedade;
Otimizar a gestão do Sistema CFB/CRB inovando e integrando suas ações;
Fortalecer a imagem do Sistema CFB/CRB e da profissão bibliotecária
perante a sociedade.

GESTÃO DE SUPORTE DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS

Possibilitar a sustentabilidade orçamentária e financeira do Sistema
CFB/CRB;
Garantir o funcionamento e assegurar a infraestrutura necessária para
funcionamento do Conselho;
Aperfeiçoar o conhecimento técnico e as habilidades pessoais da equipe.

Efetivar o cumprimento das leis relacionadas às bibliotecas e aos
bibliotecários(as).

Fortalecer a imagem do Sistema CFB/CRB e da profissão
bibliotecária perante a sociedade;
Promover a  classe bibliotecária em relação ao Sistema CFB/CRB;
Dialogar junto às instituições públicas, privadas, sociedade civil e
entidades representativas da categoria.

11

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO



MÉTRICAS FINANCEIRAS

Fiscalização e registro
profissional

Gestão de Suporte
de Atividades Adm. / Financ.

Cota-parte

Políticas Públicas

Comunicação e integração

R$81.381,56

R$71.680,36

R$76.139,57
R$23.181,24

R$9.366,35

R$261.749,08
Total investido
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Conforme a Resolução nº 179, de 26
de maio de 2017 que institui o
regimento interno do Sistema CFB /
CRBs, em seu Art. 27 - Os Conselhos
possuirão a seguinte estrutura
organizacional: 

I - Órgãos deliberativos: Plenário e
Tribunal Superior de Ética
Profissional; 
II - Órgãos executivos: Diretoria e
Gerência Executiva; 
III - Órgãos de fiscalização financeira,
orientação, controle e
assessoramento: Comissões
Permanentes e Temporárias,
Consultorias, Assessorias e Grupos de
Trabalho. 

Todos atuando de maneira articulada,
com hierarquia e atribuições
definidas e disciplinadas pelo
regimento interno.

Gizelle Freitas - CRB-14/792
Presidente

Eliane Espíndola Vieira - CRB-14/401
Vice-Presidente

Maria Lourdes Blatt Ohira - CRB-14/213
Diretora Técnica

Maísa de Amorim Bleyer - CRB-14/591
Diretora Administrativa

Ana Lúcia Zaia Costa - CRB-14/265
Diretora Financeira

Leandro Pinheiro - CRB-14/1340
Coord. da Comissão de Licitação

Mônica Valério Barreto - CRB-14/967
Coord. da Comissão de Fiscalização

Rosana Chaves Abatti - CRB-14/458
Coord. da Comissão de Tomada de
Contas

Orestes Trevisol Neto - CRB-14/1530
Coord. da Comissão de Divulgação e
Valorização Profissional

GOVERNANÇA

A 12ª gestão empossada em 04 de Janeiro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2020, contava com 12 conselheiros e 2 suplentes.

Organização
do CRB-14 Dirigentes

Informações sobre os dirigentes e comissões

O controle interno do Sistema CFB/CRB é feito por meio da CTC do Conselho
Regional e a CTC do Conselho Federal. Os balancetes mensais são analisados
pela CTC do CRB-14 e aprovados pelo Plenário. Posteriormente são enviados

para análise da CFC do CFB e aprovação do Plenário do CFB. Não houve
auditoria externa no Sistema CFB/CRB em 2019.

Auditoria Interna
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Ouvidoria
ouvidoria@crb14.org.br

O Art. 130 do regimento interno define ouvidoria como um serviço aberto ao
cidadão, seja bibliotecário ou não, para receber reivindicações, denúncias,

sugestões, críticas e elogios referentes à atuação dos órgãos das suas estruturas e
aos serviços disponibilizados à população pelas bibliotecas e bibliotecários.

O canal foi instalado em 2018, por implantação do 
novo regimento, e não teve registro no período.

 
Atendimento via telefone e Whatssap Business

(48) 3223 4956
 

Correspondências endereçadas
Rua João Pinto, n. 30 – sala 207 – Ed. Joana de Gusmão 

CEP: 88.010-420 – Centro - Florianópolis/SC
 

Mídias eletrônicas
Site: www.crb14.org.br

Facebook:  https://www.facebook.com/CRB14/
Instagram: @crb14regiao

Link tree: https://linktr.ee/crb14
E-mail: crb14@crb14.org.br / fiscalizacao@crb14.org.br

 
Portal da transparência

https://bit.ly/3w6zCJ8

RELACIONAMENTO 
COM A SOCIEDADE
Canais de acesso ao cidadão
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As demandas judiciais do CRB-14, na maioria são as denominadas
execuções fiscais para cobrança de anuidades devidas, pelos bibliotecários,
ao Conselho Profissional. Existem também ações propostas contra o CRB-
14, que são minoria.

Os processos judiciais são movimentados por meio eletrônico de acordo
com o sistema de cada órgão/instância do Poder Judiciário. O
acompanhamento de prazos e publicações dos processos de interesse do
CRB-14 é feito periodicamente e rigorosamente.

Determinadas execuções fiscais em 2019 foram infrutíferas em razão de
falta de bens do devedor para penhorar. Em 2020, não foram ajuizadas
execuções fiscais.

Em 2020, foi aberto um processo contra o CRB-14 e foi foi paga uma ação
judicial no valor de no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

GESTÃO E 
CONTROLE DE DEMANDAS
JUDICIAIS

USERS IN ASIA
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PLENÁRIAS

03
PROCESSOS
JULGADOS

119
E-MAILS

LISTA DE DISCUSSÃO

31
NOVOS REGISTROS

306
ACESSOS 

NORMAS ABNT

1050
SEGUIDORES

1900
SEGUIDORES
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INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS
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A receita total do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região SC
para o exercício de 2020 foi estimada em R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais). 
No entanto, as receitas realizadas somaram o valor de R$ 327.905,55
(trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos) representando 93,68% da receita prevista.
Mesmo não atingindo sua totalidade é válido destacar que em 2020:  

foi arrecadado o valor de R$ 11.300,17 (onze mil,
trezentos reais e dezessete centavos) em multas, 

 fruto de fiscalização.

ORIGEM DOS RECURSOS

17

Gráfico 1 - Demostrativo de receitas
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS

As despesas executadas somaram o valor de R$ 261.749,08
(duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e
oito centavos), conforme composições demonstradas nos gráficos abaixo
As despesas previstas foram no valor de R$ 350.000,00 .

Gráfico 3 - Comparativo 2019 x 2020
Despesas com pessoal e Receita corrente líquida

Gráfico 2 - Demostrativo de despesas



O escopo das informações a seguir considera as demonstrações contábeis do
Conselho Regional de Biblioteconomia - 14ª Região.

Hermelindo Júnior Soares

A assessoria contábil do Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região
SC é responsável por executar a elaboração das demonstrações contábeis,
orçamento anual, prestações de contas aos órgãos de controle, cumprimento
das obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas, acompanhando e registrando
os atos e fatos relacionados ao patrimônio, orçamento, execução de despesas
e arrecadação de receitas.

Tem como objetivo de assegurar a regularidade perante os órgãos de controle
internos e externos e ofertar à administração informações que contribuam no
processo de tomada de decisão.

ASSESSORIA CONTÁBIL
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Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do CRB-14; 
Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em
confronto com sua execução; 
Balanço Financeiro e a Demonstração do Fluxo de Caixa – visam
demonstrar o fluxo financeiro no período, ou seja, as entradas de recursos
em confronto com as saídas; 
Demonstração das Variações Patrimoniais – neste demonstrativo é
apurado o resultado patrimonial do período, no confronto entre as
variações patrimoniais aumentativas (receitas) com as variações
patrimoniais diminutivas (despesas); e 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - tem a
finalidade de divulgar as variações do patrimônio líquido, bem como, sua
evolução no período.

As demonstrações contábeis do CRB-14 foram elaboradas em observância a 
Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao
Setor Público (NBC TSP 16); e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP).

As demonstrações Contábeis do CRB-14 são: 

A conformidade contábil das Demonstrações Contábeis e dos atos da Gestão
é realizada pela Comissão de Tomada de Contas (CTC) do CFB de acordo com
a alínea C do art. 1º da Resolução CFB 160/2015 que dispõe sobre os
procedimentos contábil, financeiro, patrimonial e orçamentário do Sistema
CFB/CRBs. 

Este é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a
confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações, extraídas
do Sistema Informatizado de Contabilidade, onde são registrados os atos e
fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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No exercício de 2020, o CRB-14 manteve o foco na qualidade das
informações contábeis apresentadas nas demonstrações e relatórios,
aprimorando a aplicação do princípio da competência com
aperfeiçoamento dos lançamentos da despesa mensal.

AVANÇOS
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DESAFIOS

Primando pela aplicação das boas técnicas e na busca pela qualidade das
nossas informações, temos ainda desafios a serem superados. A ausência
de parametrização no sistema informatizado, em decorrência da
complexidade, diversidade e amplitude de implantação de processos,
resultou na elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa e da
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em planilhas
eletrônicas,



Considerando à observância aos normativos citados que trazem orientações
para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis,
considerando que a documentação apresentada para registro está alinhada
aos procedimentos internos de controles e considerando os avanços
realizados, declaro que as informações constantes das demonstrações
contábeis (Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário, Demonstrações
das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio
Líquido), relativas ao Exercício de 2020, refletem nos seus aspectos mais
relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial Conselho
Regional de Biblioteconomia da 14ª Região SC.

DECLARAÇÃO DO
CONTADOR

Hermelindo Júnior Soares
CRCSC nº 33.374/O-2

Assessor Contábil
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Em virtude da pandemia de COVID-19 e da ausência do bibliotecário(a) fiscal
as  visitas de fiscalização não aconteceram. Assim, a Comissão de Fiscalização
ficou responsável pelas atividades de forma remota, sendo averiguadas as
denuncias, bem como, o envio de ofícios e contatos por telefone e correio
eletrônico. Em nosso site consta o formulário para denúncias:
https://bit.ly/3w7F3aI

Em decorrência do Termo de Cooperação Técnica assinado com o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) em (2016), o CRB-14 lança em
março de 2020, o  edital para processo seletivo de contratação de prestação
de serviços para fins de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Com o objetivo
de Pesquisar a situação das Bibliotecas da Rede Pública Estadual de Ensino
do Estado de Santa Catarina, considerando o que determina a Lei nº
12.244/2010 (Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições
de ensino do País)  e a Resolução CFB nº 199/2018. 

A pesquisa  "Retrato das Bibliotecas da Rede de Ensino Estadual de Santa
Catarina: relatório técnico" foi concluída em novembro de 2020 está
disponível no link: https://bit.ly/31qfKmf

Os resultados das pesquisa foram enviados ao Ministério Público do Estado
de Santa Catarina (MPSC) para apreciação e apresentados pela pesquisadora
contratado aos conselheiros do CRB-14  de modo a subsidiarem a efetivação
da Lei n° 12.244/2010.

FISCALIZAÇÃO
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DIVULGAÇÃO
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Com os objetivos de ampliar a visibilidade das ações do CRB-14 por meio das
mídias sociais; fortalecer as relações do CRB-14 com os cursos de
Biblioteconomia e outras entidades; promover ações e eventos em prol da 
Biblioteconomia catarinense, a Comissão de Divulgação e Valorização
Profissional do CRB-14 se empenhou e realizou 3 (três) reuniões específicas de
planejamento das atividades durante o ano de 2020.

As ações tiverem como foco a programação alusiva ao Dia do Bibliotecário(a),
reestruturação do site do CRB-14, a implantação do Whatsapp Business, a
criação de uma conta no Link Tree, Eleições do CRB-14, Campanha de
atualização cadastral e produção de conteúdo para as mídias sociais.
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PROGRAMAÇÃO DIA DO BIBLIOTECÁRIO(A)

Em março de 2020 foi desenvolvido uma programação alusiva ao Dia do
Bibliotecário(a) em parceria com ACB, CRB-14, DEBEC, UDESC, UFSC. 
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Mar. /2020
Lançamento do edital de
pesquisa : Diagnóstico das
Bibliotecas da Rede Pública
de Ensino do Estado de Santa
Catarina

Mar. /2020
Seminário: O bibliotecário 
escolar e questões sociais da
atualidade

Mar. /2020
Dia do Bibliotecário(a)

Jul. /2020
Participação em live da ACB

https://bit.ly/3cvfokD

Jul. /2020
Participação em live da ACB

https://bit.ly/3u1X6x3

Mar. /2020
Conversa com os alunos(as) 

de Biblioteconomia EaD da
Uniasselvi
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REGISTRO DAS AÇÕES



Nov. 2020 
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre CRB-14 e
FECAM

Nov. /2020
Resultado da eleição 

da Chapa Ressignificar

Out. /2020
Eleições Municipais CRB-14

28

REGISTRO DAS AÇÕES

Out. /2020
Eleições 2020 CRB-14


