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PROCESSO N. o TCE/002877/200S 
NATUREZA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA 

20AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SEMESTRE DE 
2004 

ORIGEM: GABINETE DO PRESIDENTE 
RELATOR: Cons. PEDRO LINO 

RELATÓRIO 

Trata o presente processo da proposta de aprovação, pelo Tribunal 
Pleno, dos resultados das avaliações de desempenho, individual e 
coletiva, relativas ao 20 semestre de 2004, para fins de pagamento da 
gratificação de produtividade, em consonância com a Lei nO 
7.879/2001 e Resolução nO 82/2004, tendo como base o Plano 
Operacional do TCE aprovado em 4/11/2004 e suas alterações, além 
dos formulários da avaliação individual dos servidores. 

Sorteado Relator na Sessão do ultimo dia 12, procedi à análise da 
matéria com a equipe do meu Gabinete, notadamente do Relatório de 
Avaliação de Desempenho e Gratificação de Produtividade, relativo ao 
2° semestre de 2004, apresentado pelo CEICE/GEAV. 

Diante de todo o exposto no referido Relatório, conclui-se que: 

a) 	 O desempenho institucional do TCE (Nível 1) relativo ao 20 
semestre de 2004, alcançou o percentual de 99,80% (1.996 
pontos), correspondendo à média das unidades de Nível 2. A média 
das unidades de Nível 3 foi de 99,72% no semestre avaliado, 
equivalente a 1.994 pontos. 

b) 	A média das avaliações individuais foi de 956 pontos, 
correspondente a 95,60% do teto de 1.000 pontos. 
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c) 	 Do universo de 558 servidores avaliados, 441, ou seja, 79% 
, estão 

com desempenho individual superior a 900 pontos, enquanto na 
faixa de 801 a 900 pontos estão situados 106 servidores, 
representando 19% do universo, e apenas 06 servidores foram 
avaliados na faixa de 701 a 800 pontos, representando 1,08%

, 

inexistindo avaliações individuais inferiores a 650 pontos. 

d) 	Observa-se que, da apuração final da avaliação de desempenho 
individual e coletivo, 553 servidores obtiveram pontuação no 
intervalo compreendido entre 2.700 e 3.000 pontos, ou seja, 
99,10% , enquanto 5 servidores obtiveram pontuação na faixa de 
2.400 a 2.700 pontos, correspondendo a 0,90% • 

Assinalo, por fim, que a Resolução nO 82/2004 determina às Unidades 
deste Tribunal manter controles internos necessários à avaliação do 
estágio de execução das me~as estabelecidas, visando à apuração do 
resultado da Avaliação do Desempenho Coletivo, além do controle das 
alterações de metas efetua~as durante o semestre, em relação às 
quais será proposta rotina mensal para todas unidades do TCE. 

TCE, em 19 de abril de 2005. 

Relator. 
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PROCESSO N.o TCE/0028~7/2005 
NATUREZA: MATÉRIA ADf.1INISTRATIVA 

AVALIAÇÃO 0-= DESEMPENHO  2° SEM. DE 2004 

ORIGEM: GABINETE DO PRESIDENTE 
RELATOR: Cons. PEDRO LINO 

RESOLUÇÃO NO o..J~. /2005 

EMENTA: Aprova as avaliações de desempenho individual dos servidores e 
coletivo das Unidades do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
referente!> ao 2° semestre de 2004, e dá outras providências. 

VISTOS, etc. 

O Tribunal de Contas do Estadq da Bahia, reunido em Sessão Plenária, no uso de 
suas atribuições constitucionais e ' legais, e considerando o constante no processo 
TCE/002877/2005, 

R E SOL V E: 

Art. 1° - Aprovar os resultados das avaliações de desempenho individual dos 
servidores e coletivo das Unidades do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, referentes 

20ao semestre de 2004, para fins de gratificação de produtividade dos funcionários do 
Órgão. 

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, devendo 
seus efeitos financeiros incidirem a wartir da folha de pagamento de pessoal dos meses de 
abril a setembro de 2005, na forma do Relatório de Avaliação de Desempenho e 
Gratificação de Produtividade anexo:ao presente processo. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2005. ~ 
Presidente 

CONFERIDA A DECISAO 
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