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GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO UNO 

PROCESSO NO TCE/005602/2005 
NATUREZA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRADORES: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 1° SEMESTRE 

DE 2005 

ORIGEM: GABINETE DO PRESIDENTE 

RELATOR: Cons. PEDRO L1NO 

RELATÓRIO 

Trata o presente processo da proposta de aprovação, pelo Tribunal 
-- Pleno, do resultado da avaliação de desempenho coletivo, relativo ao 

1° semestre de 2005, 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 
mediante Resolução nO 20/2005 e suas alterações posteriores. 

Sorteado Relator na Sessão do último dia 04, procedi à análise da 
matéria com a equipe do meu Gabinete, notadamente do Relatório 
de Avaliação de Desempenho Coletivo, relativo ao 10 semestre de 
2005, apresentado pelo CEICE/GEAV. 

o critério adotado para o cálculo da apuração da avaliação coletiva 
obedeceu ao quanto estabelecido no art. 8°, da Resolução nO 
82/2004, tendo sido obtidos os seguintes resultados: 

a) A média de desempenho das Unidades do Nível 3 foi de 1.199 
pontos, correspondendo a 99,91 % do teto de 1.200 pontos; 

b) A média de desempenho das Unidades do Nível 2, 
correspondendo à média aritmética do desempenho das unidades 
respectivamente subordinadas, atingiu 599 pontos, equivalendo a 
99,83% do teto de 600 pontos; 

c) A meta institucional (Nível 1), correspondendo à média 
aritmética das unidades de Nível 2, atingiu 199 pontos, equivalendo 
a 99,50% do teto de 200 pontos, 
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d) A apuração final da avaliação de desempenho coletivo, 
considerando os desempenhos obtidos nos Níveis 1, 2 e 3, atingiu 
99,85%, correspondendo à média de 1.997 pontos. 

Registra ainda o mencionado relatório que as alterações de metas 
inicialmente estabelecidas no Plano Operacional foram formalizadas 
pelos titulares, com as devidas justificativas, e referendadas pelos 
respectivos Conselheiros Supervisores, Conselheiro Corregedor e 
Conselheiro Presidente, conforme Atas das Sessões Plenárias, 
constantes às fls. 03 a 05 do presente processo. No entanto, algumas 
dessas alterações, contrariando o disposto no art. 9°; I, da Resolução 
n° 82/2004, foram apresentadas após o dia 14.07.2005, data limite 
para o envio ao CEICE/GEAV do percentual de atingimento das metas 
do Nível 3. 

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 metas estabelecidas, visando à apuração do 
resultado da Avaliação do Desempenho Coletivo, além do controle 
das alterações de metas efetuadas durante o semestre, em relação 
às quais será proposta rotina mensal para todas unidades do TCE. 

TCE, em 09 de agosto de 2005. 
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PROCESSO NO TCE/005602/2005 
NATUREZA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRADORES: AVAUAÇÃO DE DESEMPENHO - 10 SEMESTRE 

DE 2005 
ORIGEM: GABINETE DO PRESIDENTE 
RELATOR: Cons. PEDRO UNO 

RESOLUÇÃO NO O Lj g /2005 

EMENTA: Aprova a avaliaÇão de desempenho ooletivo das Unidades 
do Trilunal de Contas do Estado da Bahia, referentes ao 1° semestre 
de 2005, e dá outras providêndas. 

VISTOS, etc. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, reunido em Sessão Plenária, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, e considerando o constante no processo 
TCE/005602/2005, 

R E SOL V E: 

Art. 10 - Aprovar o resultado da avaliação de desempenho coletivo das Unidades do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, referentes ao 10 semestre de 2005, e dar início 
ao processo de avaliação individual de seus servidores, conforme estabelece as 
Resoluções n°S 82/2004 e 20/2005. 

Art. r - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 30 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2005. 
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