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RESOLUÇÃO N.O (35, de o Y de novembro de 2004 

Aprova as avaliações de desempenho dos 
servidores do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, referentes ao 1° semestre de 2004. 

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 pontuação e concessão da 
Gratificação de Produtividade estabelecidos na Lei n.o 7.879, de 
29 de junho de 2001, e na Resolução n ° 21, de 29 de maio de 
2003; 

CONSIDERANDO a Resolução n. ° 93, de 18 de dezembro de 
2003, que aprovou o Plano Operacional do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia para o 1 ° semestre de 2004 e que vincula, no seu 
artigo 3°, as avaliações individuais dos servidores ao resultado do 
desempenho coletivo apurado a partir do cumprimento das metas 
das unidades operacionais; 

CONSIDERANDO a Resolução n.o 78, de 02 de setembro de 
2004, que aprovou a avaliação de desempenho coletivo das 
unidades do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, referente ao 
1 ° semestre de 2004; 

CONSIDERANDO a necessidade de apreciação pelo Tribunal 
Pleno das avaliações de desempenho dos servidores, relativas ao 
1° semestre de 2004, com vistas à concessão e ao pagamento da 
Gratificação de Produtividade, nos meses de outubro de 2004 a 
março de 2005. 

RESOLVE: 

Art. 1° Fica aprovado o resultado da avaliação de desempenho dos 
servidores deste Tribunal, referente ao 1 ° semestre de 2004, para fins 
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de cálculo e pagamento da Gratificação de Produtividade dos meses de 

outubro de 2004 a março de 2005, na forma do Anexo desta Resolução. 


Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 


Sala das Sessões, em Q 4de novembro de 2004. 


~ . 
CONS. MANOEL FIG~EI~EDp CAsfRO - Presidente 

í~ '; ,. "r, · .. - CONS. ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO - Vice Presidente 

\~.\.4J~ 
CONS PEDRO HENRIQ~~~-'NO E SOUZA 

; 

-

...........,· .."ELO FIGUEIREDO 

CONS. URSICIN 

SUBST.° CONS . AL 

CONFERIDA A DECISÁ9,f.} )j 
Sala das ses~s~e . e~":t..I E... .I2004: 

Jayme 8aleeir NeLJt 
Secretário G I 

/ 

.I 

'1I . 

---_ .. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 


- - - -_._ ------ - 


