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GABINETE DA PHE SID ENCIA 

AO EGRÉGIO PLENÁRIO: 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n° 27, de 28 de junho de 2006, altera 
dispositivos da Lei Complementar nO 005/1991 e da Lei nO 7.879/2001 , 
modificando a periodicidade da avaliação de desempenho para anual; 

CONSIDERANDO que a Resolução nO 116, de 21 de dezembro de 2006, 
determinou que o processo de avaliação de desempenho da equipe de trabalho 
terá como base o Plano Operacional editado anualmente; 

CONSIDERANDO que a Resolução nO 115, de 21 de dezembro de 2006 , 
estabeleceu os elementos norteadores para a definição das metas relativas à 
programação anual de 2007 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

SUBMETO à aprovação deste egrégio Tribunai Pleno o presente Projeto de 
Resolução, que apresenta o Plano Operacional do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia para o exercício de 2007 . 

Em 05 de ju~ d7~007./ ' 
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ANTONÍO HONORATO DE CASTRO NETO 
Conselheiro Presidente 
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Art. r As alterações do Plano Operacional que se fizerem necessárias deverão ser 

previamente submetidas ao Plenário, nos prazos e forma previstos nos artigos 11, 

§ 5°, e 28 da Resolução nO 116, de 21 de dezembro de 2006, 

Art. 3° Esta Resoluç',ão entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 01 de janeiro de 2007, 

de junho de 2007, 

- Vice-Presidente, no exercício da Presidência 

Sala das Sessões, em 

CONS. MANOEL CASTRO - Corregedor 
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RESOLUÇÃO NOQLJ '&de 19 de junho de 2007. 

Aprova o Plano Operacional do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia para o exerclcio de 

2007. 

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, reunido em sessão plenária, 

no uso de suas atribuições constitucionais e 1E:Ç.lgis, 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nO 27, de 28 de junho de 2006, altera 

dispositivos da Lei Complementar nO 005/1991 e da Lei nO 7.879/2001, modificando a 

periodicidade da avaliação de desempenho para anual; 

CONSIDERANDO que a Resolução nO 115, de 21 de dezembro de 2006, 

estabeleceu os elementos norteadores para a definição das metas relativas à 

programação anual de 2007 do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que a Resolução nO 116, de 21 de dezembro de 2006, determinou 

que o processo de avaliação de desempenho da equipe de trabalho terá como base 

o Plano Operacional editado anualmente. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica aprovado o Plano Operacional ao Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia para o exercício de 2007, na forma do Anexo desta Resolução. 

Parágrafo Único. Deverão ser providenciados, em todas as unidades deste 

Tribunal, os controles internos necessários à avaliação do estágio de implementação 

das metas, estabelecidos como fontes de verificação, com vistas à apuração dos 

resultados da avaliação coletiva e individual. 


