
TCE 

G,\IlI:\E I'E DO CO:\SEI.IWIIW J.II.Ttl:\ It(WII.\ 

PROCESSO N.o: TCE/001524/2010 
NATUREZA: MATÉRIA ADMINISTRATIVA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
EXERClcIO: 2009 
RESPONSAVEL: FATIMA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA 
RELATOR: CONS. ZIL TON ROCHA 

RELATÓRIO 

Na Sessão Ordinaria deste Tribunal de Contas realizada em 20 de maio de 2010, fui designado. 
mediante sorteio, para a Relatoria do presente processo. que cuida da Avaliação de Desempenho 
Individual de cada servidor, das equipes de trabalho e institucional do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia (TCE) e do Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria 
(CEDASC), relativo ao exercicio 2009, com fulcro na Lei n° 7.879. de 29.06.2001; Lei 
Complementar nO 27, de 28 .06.2006 e as Resoluções nOs 116 e 112 desta Casa, que determinam 
os critérios de avaliação de desempenho e disciplinam ;3 Parcela Variável pelo Exerclcio do 
Controle Externo (PVECE). 

A avaliação de desempenho considerou o grau de cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Operacional Anual (POA) do exercicio 2009, aprovado pela Resolução nO 94 de 25.08.2009, e as 
alterações realizadas durante o exercício, bem como o desempenho profissional de cada servidor. 

A Geréncia de Avaliação de Desempenho/Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para 
o Controle Externo (GEAV/CEICE). no exerclcio de suas atribuições. elaboraram o Relatório 
contendo o resultado consolidado da Avaliação de Oesemp nho, que integra os presentes autos. 

A referida Avaliação abrangeu 60 unidades, sendo 55 esle Tribunal e 5 do CEDASC. Logo, 
atingiu 590 servidores, íntegrantes do Quadro de Pessoal Permanente, Suplementar e de 
Provimento Temporário. 

Quanto ao desempenho institucional e de equipe de trabalho, registrou-se 99,70% de execução 
das metas consignadas nos planos operacionais das unidades. Salienta-se que foram realizadas 
70 alterações de metas, em termos de prorrogações de prazos, exclusão e inclusão ocorridas ao 
longo do exerclcio, devidamente aprovadas pelo Plemino, que contribuiram para o elevado 
percentual de atingimento de metas. 

No tocante ao desempenho individual dos servidores registrou-se que 547, ou seja, 92,71% 
atingiram pontuação maxima. Já, com pontuação na fai:<13 de até 700, registrou-se apenas 1 
servidor, que corresponde a 0.'7% dos servidores. A In,:dia das avaliações individuais foi de 
994,22 pontos, correspondentes a 99,42% do teto de 1000 ponto . 
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o preenchimento dos Planos de Ação servirá de fonte de critério para o Levantamento de 
Necessidades de Treinamento (LN ), oroduzlndo insumos para o planejamento das ações de 
capacitação que integrarão o POA 20 10. 

o processo de avaliação apresentou alguns pontos de estrangulamento, dentre os quais destaco: 
indicadores que não permitem a mensuração dos resultados de metas estabelecidas no POA e 
fontes de verificação que não podem ser aferidas; inexistência de informações sistematizadas de 
registro e acompanhamento de programação, dificultando a realização de monitoramento das 
metas; metas consideradas plenamente cumpridas por alguns dirigentes a despeito de registros e 
tramitação dos processos indicarem d scumprimentos dos prazos estabelecidos no POA e 
descumprimento do prazo de entrega de informações solicitadas por parte de algumas unidades, 

Constatou-se a necessidade de ações para aperfeiçoamento do processo de avaliação de 
desempenho, quais sejam: uniformizar a descrição das metas fixadas e regulamentar a forma de 
lançamento das metas no Sistema de Gerenciamento da Programação (SGP) para as unidades de 
controle externo; vincular os registros referentes ao cumprimento integral das metas as referências 
documentais passlveis de identificação nas fontes de verificação, constantes nos planos 
operacionais; entre outros. 

Ao final, se concluiu que o TCE e o CEDASC alcançaram um padrão de desempenho 
significativamente alto no exercicio de 2009, repetindo o padrão dos últimos 4 anos. Ao longo 
desse periodo. constatou-se maior concentração de servidores com avaliação nos patamares 
superiores da escala de pontuação, o que não é padrào em resultado de avaliação dessa natureza, 
podendo revelar problemas relacionados ao grau de sensibilidade do instrumento de avaliação 
e/ou dificuldades na sua aplicação. Diante disso, revela-se a necessidade de se investir no 
fortalecimento da avaliação voltada para resultados, com fulcro em procedimentos mais objetivos 
que de fato traduzam a realidade do desempenho institucional. 

É o Relatório. 

Em:!..5/V5/2010. 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 




( . '1 

C .IIII',[·. I L J\OC()" I.I III. II:I\/.I! 111\ 1;( 11 fI\ 

PROCESSO N.o: TCE/001524/201 O 

NATUREZA MATERIA ADMINISTRATIVA - /1,VALI AÇAo DE DESEMPENHO 

EXERCíCIO: 2009 

RESPONSÁVEL: FÁTIMA REGINA DE SOUZA OLI VEIRA 

RELATOR: CONS. ZILTON ROCHA 

RESOLUÇÃO N° O 3 ~ Ia.o j o 

EMENTA: Aprova as avaliações de desempenho individual 

dos servidores e cole tiva das unidades do TCE e 

do CEDASC, r~fe rentes ao exercício 2009. 

Decisão unânime 

o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, I'eunido em Sessão Plenária, a 
unanimidade, tendo em vista o que consta do Processo 1,° TCE /001524/201 O, 

RESOLVE 

Art. 1° - Aprovar, para fins de pagamento da Pa cela Variável pelo Exercício de 

Controle Externo, os resultados das avaliações e uesempenho incJividual dos 

servidores e coletiva das unidadeS dos Tribun é'll de Contas do Estado da Bahia 

(TCE) e do Centro de Estudos e Desenvolvimcl to de Tecnologias para Auditoria 

(CEDASC), referentes ao Exercício 2009. 
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Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, devendo seus 

efeitos financeiros incidirem a artir da folha de pagamento de pessoal do mês de 

abril de 2010, até a folha do mês de março de 2011, em conformidade com o § 2° 

do art. 1°, da Resolução nO 11 6/2006, revogadas as disposições em contrário. 

C} 'Jc" . "
Saia das Sessões, em..?-- de /)"L-1...tf. 1.A7 de 2010. 

---r~-T~~ru~~~r-
- Presidente 

- Relator 
--~--~~~------+-~ 

Conferida a decisão. 

Sala das Sessões, em -2) I();; I / O 

Paulo Roberto Domingues de Freitas 
Secretário Geral 

Representante\jinistériO pr~ri~O 
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