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RESOLUÇÃO N.°-Z4 ,de 26 de junho de 2003 

Aprova o Plano Operacional cio Tribunal de Contas cio 
Estado ela Bahia para o ~ Semestre de 2003. 

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em sessão plenária, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO a oportunidade de alinharl1enlo das gestões - atual e Muras 
- do Tribunal com os modelos vigentes da administraçao pública voltada para o 
atendimento às demandas da sociedade, com vistas a produzir melhores 
resultados nas atividades de controle externo sob sua responsabilidade a um 
custo cada vez menor e qualidade cada vez melhor; 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário deste Tribunal de elaborar o 
planejamento estratégico e aperfeiçoar o planejamento operacional, visando à 
avaliação de desempenho individual dos seus servidores, bem como a avaliaçao 
coletiva das equipes de trabalho nos diversos níveis da instituição, com o 
objetivo de propiciar a concessão da Gratificação de Produtividade instituída 
pela lei Estadual n.O 7.879/2001; 

CONSIDERANDO a necessidade de alinhar as metas operacionais das diversas 
unidades deste Tribunal com os componentes do Ptanejamento Estratégico 
definidos na Resolução n.o 51/2002; 

CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de fortalecer o planejamento, nos 
diversos níveis do Tribunal, visando a garantir a sua unidade e o continuo 
aperfeiçoamento das atividades das áreas administrativas e finalísticas; 
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RESOLVE: 

Art. 1° Fica aprovado o Plano Operacional do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia para o r Semestre de 2003 

Parágrafo Único. Deverá ser providenciado, por cada unidade, até o dia 30/06/2003, o 
lançamento das metas, em forma de programação, no instrumento oficial de 
planejamento adotado pela instituiçao, em confonnidade com o parágrafo único do art. 
11 da ResoluçãO n.o 02112003. 
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Art. 2<l - Deverão ser providenciados, em todas as unidades deste Tribunal, os 
controles internos necessários à avaliação do estágio de implementação das metas, 
estabeJecidos como fontes de verificação, com vistas ao aperfeiçoamento do Sistema 
de Avaliação de Desempenho e Gratificaçao de Produtividade. 

Art. 3° O Plenário poderá rever as metas em casos fortuito e de força maior. 


Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 


Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário. 


Sala das Sessões, em 26 de junho de 2003. 


I U UNO DE SOUZA - Corregedor 

CONS. FIL 

, -
CONS. URSICIN 

CONFERIDA A DEClSÁO FUI PRESENTE: 
Sala da! SessMs. em .e61 0612003 

sec~~rio Representante do Ministério Público 
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