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MATÉRIA ADMINISTRATIVA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA E DO CENTRO DE 
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AUDITORIA 
(CEDASC) - EXERCÍCIO DE 2010 
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RESOLUÇÃO N° () 5 1 Id 4 1 

Aprova as avaliações de desempenho da Instituição, da 
equipe de trabalho e individual dos servidores do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia e do Centro de Estudos e 
Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC) 
referentes ao exercício de 2010. Decisão unânime: 

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

CONSIDERANDO a Lei nO 7.879, de 29 .06.2001, a Lei Complementar nO 27, 
de 28.06.2006 e as Resoluções nOs 116, de 21.12.2006, e 112, de 13.11.2007, 
que fixam critérios de avaliação de desempenho e disciplinam a Parcela Variável 
pelo Exercício do Controle Externo (PVECE); 

CONSIDERANDO que a avaliação de desempenho considerou o grau de 
cumprimento das metas estabelecidas no Plano Operacional Anual (POA) do 
exercício de 2010, aprovado pela Resolução nO 091, de 21.09.2010, e as 
alterações de metas realizadas durante o exercício, bem como o desempenho 
profissional de cada servidor; 

CONSIDERANDO que a Gerência de Avaliação de Desempenho/Centro de 
Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o Controle Externo 
(GEAV/CEICE), elaborou Relatório (fls. 01/81), contendo o resultado consolidado 
da avaliação de desempenho da Instituição, da equipe de trabalho e individual 
de cada servidor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e do 
Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para a Auditoria 
(CEDASC); 
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CONSIDERAN DO que os resultados apresentados no Relatório consolidado 
permitem concluir que o TCE e o CEDASC alcançaram um padrão de 
desempenho de 99,99% no exercício de 2010; 

CONSIDE RANDO que apesar do desempenho institucional nos últimos 4 anos, 
ter se mantido no patamar de 99% e que a faixa de maior freqüência em 2010 
foi a de 1.000 pontos (pontuação máxima), com 543 servidores, representando 
94,27% do total de avaliados, o Relatório consolidado ressalta a necessidade de 
se investir no fortalecimento da cultura de avaliação voltada para resultados, 
com base em procedimentos mais objetivos que de fato traduzam a realidade 
do desempenho institucional. 

RESOLVE: 

Art. 1° Aprovar, para fins de pagamento da Parcela Variável pelo Exercício do 
Controle Externo (PVECE), os resultados das avaliações de desempenho da 
Instituição, da equipe de trabalho e individual de cada servidor do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e do Centro de Estudos e Desenvolvimento 
de Tecnologias para a Auditoria (CEDASC), referentes ao exercício de 2010. 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo seus 
efeitos financeiros incidirem a partir da folha de pagamento de pessoal do mês 
de abril de 2011 até a folha do mês de março de 2012, em conformidade com o 
parágrafo 2° do art. 1°, da Resolução nO 116/2006, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2011. 
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