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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

0 0 0 6 3 / 1 0
RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA no

Altera dispositivos constantes dos anexos da
Resolugio RA n° 0031/10, que aprovou a
normatizagäo do Sistema de Avaliagäo de
Desempenho dos servidores do Tribunal.

0 Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, no use de suas
atribuip5es legais e regimentais, e

Considerando que foram apresentados formularios de avaliacao de
desempenho das areas fim e meio, por cada uma das unidades organizacionais da
Casa;

Considerando que alguns dispositivos do Sistema de Avaliagao de
Desempenho dos servidores deste Tribunal, aprovado pela Resolucao RA n°
031/10, devem ser adequados a nova metodologia;

RESOLVE

Art. 1°. Ficam alterados os seguintes dispositivos do Anexo I da Resolucao
Adrninistrativa n. 0031/10:

I. Os itens I, II, VI alinea "a" e VII, todos do titulo 5 — METODOLOGIA DE
AVALIACAO passam a viger corn a seguinte redacao:

"I — Os aspectos qualitativos e quantitativos sera° previamente definidos
por ato do Tribunal;"

"II — Os aspectos de competencias pessoais e contratuais do trabalho serao
definidos por ato do Tribunal;"

"VI - 	

a. Os casos onde o resultado da avaliacao de desempenho individual
dos servidores de uma unidade organizacional for superior a 90%
(noventa por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das.
avaliacOes;"
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"VII. Nos casos dos servidores ocupantes de cargos em comissao de
chefia, direcao e assessoramento ou funcao comissionada, a avaliacao
sera feita por presuncao, na pontuacao maxima;"

0 item III do titulo 10 — GESTAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DO
DESEMPENHO passa a viger corn a seguinte redacao:

"III — Homologar, ou nao, os casos onde o resultado da avaliacao de
desempenho individual dos servidores de uma unidade organizacional for superior a
90% (noventa por cento) em mais de 80% (oitenta por cento) das avaliacties."

Fica revogado o item VIII do titulo 11 — FASE DOS CICLOS DE
AVALIAgAo;

Art. 2° - Determinar a consolidacao da RA n. 0031/10 corn as alteracees
tratadas neste ato.

Art. 3°. Esta ResoILO° entra em vigor na data de sua publicacao no
Boletim EletrOnico do TCM.

22 SET 2010TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos

Participantes da V tacao:

1 — Cons. Maria eresa Fernandes Garrido 2 — Cons. /Joss'
/,„/ /‘

ns. Virmondes Cruvinel

n0010-57
5 — Cons. - ulo Rod • ues de Freitas

Fui presente, 41A-042- Procurador Geral de Contas

ni de Oliveira
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