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RESOLUÇÃO N° J /àoo '3 

Aprova o Plano Estratégico 2010-2013: Construindo a 
Convergência, do Tribunal de Contas do Estado 
Bahia, e outras providências. 

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

CONSIDERANDO a necessidade definição do referencial do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, traduzido em missão, visão, valores e 
objetivos estratégicos; 

CONSIDERANDO a importância do estabelecimento de parâmetros para a 
elaboração dos planos operacionais, de forma , por todas as 
unidades deste Tribunal de Contas; 

CONSIDERANDO a oportunidade de alinhamento do pro!cel:;SO planejamento 
deste Tribunal, nos níveis estratégico e operacional; 

CONSIDERANDO os resultados do Encontro Técnico-Organizacional promovido 
pelo Tribunal, em duas etapas, envolvendo o diagnóstico acerca da situação atual 
da Instituição, a identificação da situação futura almejada e dos desafios a serem 
enfrentados no quadriênio 2010-2013; 

CONSIDERANDO que foram validadas, em um ciclo de reuniões com titulares das 
unidades do Tribunal, as proposições efetuadas, consubstanciadas em objetivos e 
diretrizes estratégicas, bem como os indicadores construidos; 

CONSIDERANDO o caráter partícipatívo do processo empreendido a 
formulação deste Plano Estratégico, com a efetivação de proposições pelo corpo 
funcional, e o consequente compromisso que as unidades assumir 
para garantir o sucesso de sua implementação; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica aprovado o Plano Estratégico 2010-2013: Construindo a 
Convergência, do Tribunal de Contas do da Bahia, na forma estabelecida 
no anexo a esta Resolução. ~ 
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Art. 2° - Deverá ser implantado sistema informatizado de gestão estratégica, para 
o registro, monitoramento e avaliação dos elementos que compõem o Plano 
Estratégico. 

§ 1° - Deverão ser providenciados os controles internos necessanos à 
avaliação do estágio de implementação do Plano Estratégico, com vistas ao 
monitoramento e avaliação dos indicadores estabelecidos. 

§ 2° - Deverão ser promovidas a avaliação e a revisão anual do Plano 
Estratégico, bem como elaborado relatório anual para divulgação do seu 
estágio de implementação. 

Art. 3° - Os elementos ora aprovados serão objeto de desdobramentos sucessivos 
no âmbito das unidades deste Tribunal, quando da elaboração dos seus 
respectivos planos operacionais, de forma a garantir a necessária 
compatibilização dos instrumentos de planejamento. ' --

Art. 4° - Deverá ser elaborado Plano de Diretrizes para o exercício de 2010, a 
partir do quanto consignado no presente Plano Estratégico, o qual norteará a 
formulação dos planos operacionais das unidades deste TCE, referentes ao 
mesmo exercício, em consonância, portanto, com o Plano Estratégico 2010-2013. 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se . 
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