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RESOLUÇÃO N.o d.J IctOo '-( 

CRIA O · FÓRUM DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DO TCElBA, CONSTITUI 
COMISSÃO TÉCNICA E ESTABELECE AS 
NORMAS PARA SEU FUNCIONAMENTO 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em Tribunal Pleno, 
no exercício de suas competências, e 

CONSIDERANDO que o art. 8° da lei Estadual n.o 7.879/2001 institui a 
Gratificação de Produtividade, destinada a remunerar os servidores integrantes do 
Quadro de Pessoal Permanente, do Quadro Suplementar e do Quadro de 
Provimento Temporário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, devida 
mensalmente, mediante aplicação de sistema de avaliação semestral que 
contemple, de forma integrada, o desempenho individual do servidor e de sua 
equipe de trabalho; 

CONSIDERANDO que o mesmo diploma legal determina que as normas de 
aplicação, acompanhamento e controle do sistema de avaliação de desempenho 
para concessão da Gratificação de Produtividade serão definidas em Resolução 
do Tribunal Pleno; 

CONSIDERANDO que a Gratificação de Produtividade deve ser paga ao servidor 
mediante um sistema semestral de avaliação de desempenho, mensurado em 
pontos, que deve ser disciplinado por Resolução do Tribunal Pleno, no limite 
máximo de 3.000 pontos mensais; 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas, por Resolução do Tribunal Pleno, 
estabelecerá as diretrizes e critérios de concessão e pontuação da Gratificação de 
Produtividade, fixando os seus limites minimos e máximos; 

CONSIDERANDO as ocorrências e recomendações apontadas no Relatório da 
Avaliação de Desempenho do Ceice/Geav, relativo ao segundo semestre de 2003, 
acerca da necessidade de aperfeiçoamento do sistema de avaliação e de 
concessão da Gratificação de Produtividade, bem como da criação de 
mecanismos efetivos de articulação de todas as unidades técnicas e 
administrativas, para a discussão da sistemática vigente e proposição de medidas 
com vistas a sanar as deficiências constatadas; 1J 
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RESOLVE: 

Art 1° - Criar o Fórum de Avaliação de Desempenho e constituir Comissão 
Técnica, com a finalidade de discutir e propor alternativas para o aperfeiçoamento 
da sistemática de avaliação de desempenho e gratificação de produtividade, 
principalmente no que se refere a: 

• 	 definição de mecanismos de compatibilização entre a proposta orçamentária e 
a despesa decorrente do limite máximo fixado para os pontos de Gratificação 
de Produtividade do respectivo exercício; 

• 	 desenvolvimento e implantação de sistema informatizado de avaliação de 
desempenho; 

• 	 articulação entre as metas específicas de todas as unidades de Nível 3; 

• 	 análise da distribuição dos pontos relativos à avaliação individual e coletiva; 

• 	 análise dos pontos atribuídos aos Níveis 1, 2 e 3 da avaliação coletiva, 
visando a estimular o trabalho colaborativo entre as diversas unidades da 
Instituição; 

• 	 definição de mecanismo de indexação entre as metas operacionais e as 
institucionais, com vistas à compatibilização das metas de Nível 3 com as 
metas institucionais e com o Plano Estratégico deste Tribunal; 

• 	 criação de instrumentos de controle e monitoramento da execução do Plano 
Operacional e acompanhamento das alterações das metas por produto, 
permitindo à Instituição aferir o grau de implementação das metas 

,...: 	 programadas para cada semestre, além de possibilitar o monitoramento dos 
indicadores do Plano Estratégico e do PPA 200412007, com vistas a oferecer 
informações estratégicas e gerenciais para o processo de tomada de decisões; 

• 	 definição de procedimentos para a formalização de alterações de metas; 

• 	 análise dos mecanismos de recurso ao grupo na avaliação individual, bem 
como do procedimento para apurar o resultado da avaliação de cada fator; 

• 	 adoção de indicadores que relacionem o resultado das avaliações individuais 
de cada unidade com a avaliação coletiva da respectiva equipe de trabalho; 

• 	 análise do questionário de avaliação individual, visando a sua adequação ao 
perfil das diversas áreas da Instituição, e dos atributos necessários para 

de avaliações individuais mais objetivas; 
~. 

enquadramento em cada faixa da escala de avaliação, com vistas à realização 
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• 	 avaliação da necessidade de oferta de treinamento semelhante ao realizado 
pela consultoria para todos os servidores do TCE; 

• 	 avaliação da periodicidade (semestral ou anual) das avaliações individual e 
coletiva; 

• 	 elaboração de proposta de revisão do valor dos pontos atribuídos aos cargos 
(Lei 7.87912001). 

Art. r - o Fórum será constituído por um representante de cada Gabinete de 

Conselheiro e pelos titulares das unidades a seguir relacionadas: Sutec, Ceice, 

Geav, Gedap, Gedai, Diraf, IF, Seg, CCEs, além de um gerente de cada CCE, 

Audit, Atej, e do Cedasc, bem como de um representante da Asteb e um do 

Sindicontas. 


Art. 30 
- As reuniões do Fórum de Avaliação de Desempenho serão coordenadas 


pelo Presidente e secretariadas pelo Gerente da Geav. 

Parágrafo único - Fica estabelecido o quorum mínimo de quinze membros do 

Fórum para a realização das reuniões. 


Art. 4° - A Comissão Técnica é constituída por um representante dos Gabinetes 

de Conselheiro, da Seg e das CCEs, e os titulares da Sutec, Diraf, Cedasc, Atej, 

Ceice, Geave GRH. 

§ 1° A Comissão Técnica será coordenada pelo Gerente da Geav. 

§ r o Coordenador da Comissão Técnica será substituído em suas faltas e 

impedimentos pelo Diretor do Ceice. 


Art. SO - Competirá à Comissão Técnica elaborar: 

1- As pautas e atas de todas as reuniões do Fórum e da Comissão Técnica; e 

" - O anteprojeto de resolução, fixando as normas para avaliação de desempenho 

e concessão de Gratificação de Produtividade para o 2° semestre de 2004, que 

deverá ser encaminhado à consideração do Exmo. Conselheiro Presidente no 

prazo máximo de 30 dias a contar da data de publicação desta Resolução. 


§ 10 Sempre que julgar necessário, a Comissão Técnica poderá convidar para 

participar de suas reuniões profissionais e/ou representantes de órgãos técnicos e 

administrativos deste Tribunal e de outras instituições, bem como especialistas 

nas matérias em discussão, de forma a assegurar a consistência e a qualidade 

dos seus trabalhos. 
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§ 2° As reuniões da Comissão Técnica serão restritas aos seus integrantes. 
§ 3° A Comissão Técnica se reunirá com quorum minimo de sete membros. 
§ 4° As atas das reuniões do Fórum serão elaboradas pela Comissão Técnica no 
prazo de quarenta e oito horas, devendo ser publicadas na Intranet. 

Art. 6° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrário 

Sala das Sessões, em~~ de abril 2004. 

TO DE CASTRO NETO, Vice Presidente 
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CONFERIDA A DEC~Ã~ 
Sala das Sessões, e~.tE..!J2 
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