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RESOLUÇÃO N.o 42 , de 28 de agosto de 2003 

Aprova as avaliações de desempenho individual 
dos servidores e coletiva das unidades do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 
referentes ao r 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 os critérios para a concessão e pontuação da Gratificação de 
Produtividade estabelecidos na Lei n.o 7.879, de 29 de junho de 2001, na Resolução n. o 

21, de 29 de maio de 2003 e na Resolução n.o 41 , de 26 de agosto de 2003, bem assim 
em estrita observância aos parâmetros definidos pela Lei Complementar n.o 101/2000 
(LRF) ; 

CONSIDERANDO a necessidade de apreciação pelo Tribunal Pleno das avaliações de 
desempenho individual dos servidores e de desempenho coletivo para todas as unidades 
deste Tribunal, relativas ao 10 semestre de 2003, com vistas à concessão e pagamento da 
Gratificação de Produtividade, nos meses de julho a dezembro de 2003, nos termos do 
art. 5°, § 3° da Resolução n.o 21, de 29 de maio de 2003. 

RESOLVE: 

Art. r -Ficam aprovados os resultados das avaliações de desempenho individual dos servidores 
e de desempenho coletivo para todas as unidades deste Tribu na1, referentes ao 10 semestre de 
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2003 , para fins de cálculo e pagamento da Gratificação de Produtividade dos meses de julho a 
dezembro de 2003, na forma do Anexo I desta Resolução. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo os seus 
efeitos a partir de 7 de agosto de 2003. 

Sala das sessões,!ID~ de a 'J0slO de 2003. 

CONS. ANT!~~ H;;;:;;; TO DE CASTRO NETO - V;ce Pres;dente, no exercic;o da 
Presidência ~ 

CONS. PEDRO-~"'-=I_-'- L O DE SOUZA - CorregedorlRelator 

LO FIGUEIREDO 

CONS. URSIC 

ALMlRPERE 

)

CONFERIDA A DE~~ÁO 

Sala d~. stf: e .zjl.g.12OOJ 

Jayme leeiro Neto 
Sccret o ~ral 
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