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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA — RA n. 00031//0

Aprova a normatizacio do Sistema de
Avaliacão de Desempenho dos servidores do
Tribunal e di outras providèncias.

0 Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, no use de suas
atribuicOes legais e regimentais, e

Considerando que o projeto de execucao do Programa de Modernizacao do
Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municipios Brasileiros
— PROMOEX tern como objetivo o fortalecimento dos mecanismos de gestao de
pessoal para melhoria na qualidade das politicas de alocacao, cargos e salarios,
avaliacao e capacitacao de pessoas;

Considerando que este Tribunal, visando definir em seu ambito a Politica
de Gestao de Pessoas, mediante processo n. 10.169/07, contratou as empresas
Memora Processos Inovadores Ltda. e Quantica Empresa de Consultaria e Servicos
Ltda. para desenvolverem projetos do Plano de Cargos e Salarios, Politica de
Recursos Humanos e Programa de Capacitagao dos Servidores;

Considerando que no processo n. 03505/10, foi apresentado pelas citadas
empresas o produto IV da fase III — SISTEMA DE AVALIACAO DE
DESEMPENHO — que depois de apreciado, discutido foi aprovado pelo Grupo
Tacnico deste Tribunal corn sugestOes para seu aprimoramento;

Considerando que a criacao de mecanismos para a avaliagao de
desempenho esta prevista na Lei n. 16.894/10 — Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneracees dos Servidores do TCM — como condicao essencial para
desenvolvimento funcional na carreira mediante edicao de ato prOprio do Tribunal,
consoante estabelece o art. 24 do mesmo diploma legal;

Considerando, finalmente, que o objetivo do Tribunal de alcancar a
exceldncia nos seus servicos passa pela valorizacao, capacitacao, integracao e
motivacao de seus servidores, mediante tratamento isonOmico de avaliacao de
desempenho e transparencia execucao de sua Politica de Gestao de Pessoas,
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Estado de Goias
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00031/10
RESOLVE:

Art. 1°. APROVAR, como parte da Politica de Gestao de Pessoas deste
Tribunal, o Sistema de Avaliacao de Desempenho dos servidores, na forma descrita
nos anexos deste ato.

Art. 2°. A gestao do Sistema de Avaliacao e Desempenho sera de
responsabilidade de Divisao de Recursos Humanos.

Art. 3°. Incumbe a Diretoria de Planejamento e Implementacao de Sistemas
desenvolver os softwares necessarios a implementacao do Sistema de Avaliacao de
Desempenho

Art. 4°. Esta Resolucao entra vigor na data de sua publicacao no Boletim
EletrOnico do TCM.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos

Cons. Walter Josê Rodrigues

Presidente

12 MAI 2010

Participantes da Votacao:

1 — C ns. Paul nani Miranda Ortegal	 Jo	 ani de Oliveira

,o
..3 — Cons. Mari	 - to ss Garrido	 Cruvinel

5 — Con	 aulo Ro • reitas	 Sebastiao Monteiro

Fui presente,	 Procurador Geral de Contas
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I. Em dispo•ilidade;
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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS

REsoLucAo ADMINISTRATIVA — RA N. 00031/10

ANEXO I

DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO

APRESENTACAO

Este documento estabelece normas e procedimentos referentes ao Sistema de
Avaliagao do Desempenho dos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiãs, previsto no
art. 24 da Lei n. 16.894, de 18 de janeiro de 2010, que instituiu o Quadro
Perrnanente e o Plano de Cargos Carreiras e RemuneragOes do TCM, destinado a
subsidiar o processo de capacitagao e desenvolvimento funcional dos servidores.

1— OBJETIVOS

0 Sistema de Avaliagao do Desempenho tern por objetivos:

Subsidiar os processos de progressao funcional e promogao dos
servidores ocupantes de cargos efetivos, previstos no Plano de Cargos e Salkios
do TCM/GO;

Subsidiar os processos de capacitagao e os recrutamentos internos.

c. Definir e mensurar a contribuigao de cada servidor na consecugao dos
objetivos e metas organizacionais;

2— CAMPO DE APLICACAO

0 Sistema se aplica aos ocupantes dos cargos efetivos, em exercicio
no Tribunal.

Exclui-se desta regra o periodo em que o servidor:
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Em exercicio de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou
mun icipal;

Em licenca para disputa de mandato eletivo;

Em licenca para tratar de interesse particular ou afastado, a
qualquer titulo, sem onus para os cofres pitlicos;

Que estiver cumprindo pena disciplinar de suspensao;

Que estiver a disposicao da administracao federal, estadual,
distrital ou municipal;

Que nao tenha pelo menos 50% (cinquenta por cento) de
efetivo exercicio no period° de avaliacao.

3 — PERIODICIDADE

0 sistema de avaliacao sera semestral, a ser concluido nos meses de maio
e novembro.

4 — FATORES DE AVALIACAO

Aspectos qualitativos do trabalho — referem-se ao nivel de exatidao,
organizacao, objetividade e confiabilidade das aches realizadas e/ou metas
estabelecidas para o individuo;

Aspectos quantitativos do trabalho — referem-se ao volume de
resultados apresentados e o cumprimento dos prazos estabelecidos;

III. Aspectos de competèncias pessoais e contratuais — referem-se ao
conjunto de capacidades, habilidades, atitudes e demais caracteristicas que
resultem em desempenho proeminente em urn determinado cargo. As
competéncias estao descritas no Dicionario de Competéncias. Os Aspectos
Contratuais referem-se ao grau de assiduidade, pontualidade e respeito as normas
de conduta do Tribunal.

5 - METODOLOGIA DE AVALI AO
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Os aspectos qualitativos e quantitativos deverao ser discriminados

atravas de indicadores/metas estabelecidas pela chefia da unidade organizacional.
A cada ciclo de avaliacao deverao ser definidos urn minimo de trés e um maximo de
seis itens para os dois aspectos.

As compet8ncias pessoais e os aspectos contratuais do trabalho a
serern avaliados tambarn serao definidos pela chefia da unidade organizacional,
observando o Dicionario de Competéncias. A cada ciclo de avaliagao deverao ser
definidos urn minima de tres e um maximo de seis itens para os dois aspectos.

Esses indicadores e metas serao registrados no Formulario de
Avaliacao do Desempenho. Ao final do ciclo de avaliacao, a chefia da unidade
organizacional avalia os resultados e registra-os no Formulario de Avaliacao do
Desempenho.

0 servidor podera fazer a auto-avaliacao, como referencial para a
avaliacao da chefia. Esta auto-avaliacao nao a obrigatOria.

A chefia da unidade organizacional devera encaminhar o resultado das
avaliacOes ao Diretor/Superintendente da area para homologacao dos resultados.

Serao submetidos a avaliacao e homologacao da Comissao de
Avaliacao:

Os casos onde o resultado da avaliacao de desempenho
individual dos servidores de uma unidade organizacional for superior a 70% (setenta
por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das avaliacOes;

Os casos onde o resultado da avaliacao de desempenho
individual dos servidores de uma unidade organizacional for inferior a 50%
(cinquenta por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das avaliaciies;

VII. Nos casos dos servidores ocupantes de cargo de chefia e direcao, a
avaliacao sera feita pelo superior imediato.

6 - CRITERIOS DE MENSURACAO DOS RESULTADOS

I. Atendimento Pleno do Pada() (A) — o servidor apresenta resultados
que atendem plenamente o padrao de desempenho esperado. Quantitativamente
representa valores acima de 89,9°
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01
H. Dentro do Padrio (B) — o servidor apresenta resultados dentro do

padrao medio de desempenho esperado. Quantitativamente representa 70% a
89,9%;

PrOximo do Padrio (C) — o servidor apresenta resultados que se
aproximam do padrao mèclio de desempenho esperado. Quantitativamente
representa 50% a 69,9%;

Abaixo do Padrio (D) — o servidor apresenta resultados abaixo dos
pad roes medios de desempenho esperados. Quantitativamente representam
valores inferiores a 50%.

7 — REGISTRO DAS AVALIAOES

a. 0 registro das avaliagOes ser feito no Formulârio de Avaliagao do
Desempenho, conforme modelo a ser desenvolvido.

8 - CALCULO E APURACAO DOS RESULTADOS

Para apuragao dos resultados deverao ser feitos os seguintes aculos:

Primeiro multiplica-se os pesos estabelecidos para cada fator de
avaliagao pelo valor estabelecido para os critêrios de mensuragao (item "b"). Em
seguida deverã ser efetuada a soma do resultado de todos os itens da avaliagao.

Os critdrios de mensuragao devem ser convertidos pela seguinte
pontuagao: A=1,0; B=0,8; C=0,6; D=0,3.

c. Consolidar os resultados das avaliagOes de cada unidade
organizacional e indicar o percentual de resultados individuais superiores a 70%
(setenta por cento) e o percentual de resultados individuais inferiores a 50%
(cinqiienta por cento).

9 - APLICACAO DOS RESULTADOS

a. Os resultados da avaliagao de desempenho serao utilizados para o
sistema de progressao funcional e promogao, conforme norma especifica e para
identificagao de necessidades de capacitagao.
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b. Para os servidores em estagio probat6rio os resultados da avaliacao de

desempenho serao utilizados tao somente para fins de progressao funcional.

10. GESTAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO DESEMPENHO

A gestao do Sistema de Avaliacao de Desempenho sera feita pela Seca° de
Recursos Humanos e tera as seguintes atribuicOes:

Coordenar a aplicacao, processamento e consolidacao dos resultados
da avaliacao de desempenho dos servidores;

Assegurar a utilizacao de critèrios de avaliacao adequados e alinhados
a Missao Institucional do TCM;

c. Encaminhar a comissao julgadora os casos de discordancias relativas
ao resultado da Avaliacao de Desempenho, apresentadas em grau de recurso;

Propor medidas de ajustes e meihorias do sistema ao longo de sua
aplicacao;

Orientar as areas na execucao das atividades necessarias ao bon,
funcionamento do Sistema.

A Comissao da Avaliacao de Desempenho sera composta de cinco membros,
sendo dois Auditores, o Assessor Juridic° da Presidencia, urn Procurador e o
Superintendente de Administracao.

0 Presidente da Associacao dos Servidores podera se fazer presente para
acompanhamento dos processos, sem direito a voto.

A Comissao de Avaliacao de Desempenho telt as seguintes atribuic6es:

Acompanhar a aplicacao, processamento e consolidacao dos
resultados da avaliacao de desempenho dos servidores;

Assegurar a utilizacao de critêrios de avaliacao adequados e alinhados
Missao Institucional do TCM;
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Homologar ou nao, os casos onde o resultado da avaliagao de
desempenho individual dos servidores de uma unidade organizacional for superior a
70% (setenta por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das avaliageles.

Homologar ou tido, os casos onde o resultado da avaliagao de
desempenho individual dos servidores de uma unidade organizacional for inferior a
50% (cinquenta por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das avaliagties;

Manifestar-se, conclusivamente, nos casos de discordancias relativas
ao resultado da Avaliagao de Desempenho, apresentadas em grau de recurso;

Propor medidas de ajustes e meihorias do sistema ao longo de sua
aplicagao.

11. FASES DO CILCO DE AVALIACAO:

a. Fase de Planejamento — e composta das seguintes agOes:

0 processo de avaliagao de desempenho inicia-se no més de dezembro,
para as avaliagOes do primeiro semestre e no més de junho, para as avaliagOes do
segundo semestre, quando as chefias estabelecem os objetivos e metas da area
para o exercicio;

A Segao de Recursos Humanos devera identificar os servidores que se
enquadram nas excegOes previstas no item fres, para exclusao dos mesmos do
processo de avaliagao de desempenho;

A Segao de Recursos Humanos devera disponibilizar as chefias as
descrigOes de perfil funcional dos cargos contendo o rol de competancias de cada
cargo, o nome e o cargo de cada avaliado;

No primeiro exercicio, os avaliadores e os avaliados deverao participar
do programa de treinamento especialmente construido para a implantagao do
Sistema. Na implantagao do sistema este programa devera conter entre outros, os
seguintes conteCidos:

Importancia da Avaliagao de Desempenho;

Objetivos da Avaliagao de Desempenho no TCM;

3.	 Erros mais c uns cometidos no processo de Avaliagao de
Desempenho;
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0 papel de cada urn no processo de Avaliacao;

Como dar e receber feedback;
6.	 Como vai funcionar a avaliacao no TCM:

Periodicidade;

A escala para avaliacao;

Formuldrio da avaliacao;

Cronograma de implantacao;

e. A aplicacao dos resultados da avaliacao nos processos de
carreira, remuneracao e capacitacao dos servidores.

Nos exercicios seguintes o inicio do processo de avaliacao clever&
sistematicamente, ser antecedido por palestra ou programa de sensibilizacao para o
processo de avaliacao de desempenho;

As chefias deverao planejar, individualmente, corn cada servidor, o
desempenho a ser apresentado e as competéncias a serem avaliadas, de acordo
corn o planejamento estabelecido. Este planejamento poderd ser revisto sempre
que necessdrio.

Os fatores	 de avaliacao definidos deverao ser registrados no
Formuldrio de Avaliacao do Desempenho, onde sett definido o nOmero mdximo de
pontos (Peso) de cada item da avaliacao. A soma de todos os itens deverd totalizar
100 pontos;

Os Formuldrios de Avaliacao do Desempenho, corn as metas e/ou
objetivos estabelecidos deverao receber uma avaliacao prdvia da comissao
designada pelo Tribunal, de forma a assegurar que os mesmos estejam alinhados
corn a Missao e os objetivos estratêgicos do Tribunal.

b - Fase de Acompanhamento:

Durante o periodo alvo da avaliacao, o servidor e a chefia deverao proceder
a execucao e o acompanhamento das acOes previstas, cabendo a ambos a
responsabilidade por acompanhar os pontos de controle das atividades
estabelecidas e fazer acontecer os resultados esperados do trabalho.

c - Fase de Registro da Avaliacao:
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Na data definida para a avaliacao as chefias procederao a avaliacao do
desempenho apresentado pelo servidor.	 A avaliacao caracteriza-se pelo
julgamento e registro dos resultados do desempenho e ocorrera da seguinte forma:

As chefias das unidades organizacionais farao o registro das avaliacOes
no Formulario de Avaliacao do Desempenho, onde podera constar, tambem, a auto-
avaliacao das competencias;

Ap6s o registro destas avaliagOes iniciais, sera feito o calculo dos
resu Rados conforme o item nove desta Norma;

d - Fase de Conclusio:

A chefia da unidade organizacional devera assinar o formulario final da
avaliacao e submeté-lo a aprovacao e homologacao do superior imediato, se for o
caso;

0 superior imediato devera analisar o conjunto de avaliapties, indicando
poss1veis ajustes e fazer ou rift a homologacao para encaminhamento a Secao de
Recursos Humanos;

A Secao de Recursos Humanos providenciara a consolidagao dos
resultados finais, encaminhara para o Tribunal Pleno para homologacao final em ate
30 (trinta) dias apps a conclusao das avaliacOes;

0 relatOrio final das avaliacOes devera ser assinado pelo servidor
avaliado e arquivado no seu prontuario;

V. A Secao de Recursos Humanos fara uma analise dos resultados obtidos,
verificacao de inconsistancias e erros no processo, propondo, se for o caso, ajustes
e atualizacOes no Sistema.

e. Fase de Recursos e Revisäo da Avaliagâo:

I. Concluido o processo de avaliacao, o servidor tele cinco dias Citeis, a
partir da publicacao dos resultados, para solicitar revisao do resultado da sua
avaliacao de desempenho, encaminhando documento corn as justificativas da
revisao a Secao de Recursos Humanos;
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A Secao de Recursos Humanos encaminhara o pleito para apreciacao da
Corn issao de Avaliacao de Desempenho, que se manifestara conclusivamente no
prazo maxim° de 15 (quinze) dias sobre o resultado da Avaliagao de Desempenho;

A decisao final devera ser encaminhada ao servidor, ao gestor da area e
arqu ivada na pasta funcional do servidor.

12. DISPOSIOES GERAIS:

A implantacao deste Sistema sera realizada pela Divisao de Recursos
Humanos;

0 sistema de avaliacao de desempenho aprovado devera ser
inforrnatizado para meihor aplicacao do processo;

c. Os casos omissos e as excepcionalidades serao decididos pelo
Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios.
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ANEXO III

DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

A avaliagao de desempenho é urn processo que se resume ao final em um
formulario eletrOnico que contain os fatores de avaliacao corn um campo especifico
para preenchimento das notas.

PROCESSO DE AVALIACAO

	

1.	 DEFINIR AVALIA00 — é a primeira fase do processo onde o Administrador
do Sistema (RH) ira definir uma avaliacao. Consiste nas seguintes atividades:

Definicao do Nome da Avaliagio:

Definicao do Periodo da Aveliagäo:

Definicao do N° de registros de avaliaciies:

Definicao das datas miximas de registro das avaliacties:

Definicao dos Avaliados — consiste na selecao do servidor que sera avaliado.
Deve permitir a selecao por nome, por area, por cargo. 0 ideal que tenha
integracao corn o sistema de Foiha de Pagamento.

Definir Avaliadores — consiste na definicao dos avaliadores que devera ser o
prOprio avaliado e seu chefe.

	

2.	 PLANEJAR AVALIACAO — é a segunda fase quando as Chefias acessam o
sistema para definir as avaliaciies dos seus subordinados. Ao acessar o sistema,
aparece a relacao de avaliados da respectiva area. Deve-se entao definir:

a. Os Fatores de Avaliagäo:

Aspectos Quantitativos — o sistema deve possibilitar o cadastro das metas
corn os seguintes campos: Meta e descricao da meta.

Aspectos Qualitativos — deve ser uma Tabela corn fatores pre-definidos
que possam ser selecionados no momento do Planejamento da Avaliacao. A tabela
deve conter o nome do fator e a descricao.
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III. Competéncias Pessoais e Contratuais — deve ser uma Tabela corn
fatores pre-definidos que possam ser selecionados no momento do Planejamento
da Avaliacao. A tabela deve conter o nome do fator e a descricao.

b. Os Pesos — consiste na definicao de diferentes pesos para os fatores de
avaliacao selecionados.

ENVIAR CONVITE PARA REALIZAR AVALIACAO — (e-mail) — Concluido o
planejamento, o sistema gera urn e-mail para os avaliadores informando que
existem avaliacOes a serem feitas ate a data estabelecida e o link de acesso ao
sistema para realiza-las.

AVALIAR DESEMPENHO — o Avaliador acessa o sistema, na funcionalidade
Avaliacao de Desempenho. Ao entrar na tela de acesso desta funcionalidade
aparece a relacao de avaliacties pendentes que ele precisa fazer corn as datas
limites para isso.

VERIFICAR AVALIACOES PENDENTES — o Administrador verifica se ha
avaliacees pendentes.

ENVIAR COBRANCA (E-MAIL) — o administrador envia e-mail de cobranca
para os avaliadores que nao concluiram suas avaliacOes.

ENVIAR AVISO DE FINALIZACAO DO PROCESSO (E-MAIL) — o
Administrador informa a todos os participantes o encerramento das avaliacOes.

AJUSTAR RESULTADOS — o sistema deve permitir que o Administrador do
Sistema (RH) faca ajustes nas avaliacties realizadas pelas chefias, alterando seu
resultado corn base no julgamento dos recursos da Comissao de Avaliacao.

9.	 DIVULGAR RESULTADOS — 0 administrador libera os resultados individuals
da avaliacao para acesso a todos os avaliados. Cada urn acessa apenas ao seu
resultado e o gestor de toda a sua equipe.

PARAMETROS DO SISTEMA

I. Escalas (Critórios de Mensuragäo) — e uma tabela composta pelo Grau (A, B, C e
D), o significado (Atendimento Pleno do Padrao....) a descricao ( o servidor
apresenta 	 ) e o valor (1, 0,8, 0,6, 0,3)
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a Atendimento Pleno do Padrao (A) — o servidor apresenta resultados que

atendem plenamente o padrao de desempenho esperado. Quantitativamente
representa valores acima de 89,9%; seu valor é 1.

Dentro do Padräo (B) — o servidor apresenta resultados dentro do padrâo
mddio de desempenho esperado. Quantitativamente representa 70% a 89,9%;
seu valor é 0,8;

Próximo do Padräo (C)	 servidor apresenta resultados que se aproximam
do padrao media de desempenho esperado. Quantitativamente representa
50% a 69,9%; seu valor é 0,6;

Abaixo do Pada° (D) — o servidor apresenta resultados abaixo dos padres
mddios de desempenho esperados. Quantitativamente representam valores
inferiores a 50%. Seu valor é 0,3

II.PROCESSAR AVALIACOES - Para apuragao dos resultados deverao ser feitos os
seguintes aculos:

Primeiro multiplica-se os pesos estabelecidos para cada fator de avaliagao
pelo valor estabelecido para os critêrios de mensuragao (item "b"). Em seguida
dever6 ser efetuada a soma do resultado de todos os itens da avaliacao.

Os critêrios de mensuragao devem ser convertidos pela seguinte pontuagão:
A=1,0; B=0,8; C=0,6; D=0,3.

Consolidar os resultados das avaliagOes de cada unidade organizacional e
indicar o percentual de resultados individuals superiores a 70% (setenta por cento)
e o percentual de resultados individuals inferiores a 50% (cinquenta por cento).

III.RELATORIOS

Apresentagao do resultado individual;
Apresentagao do resultado por area;
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