
Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

RESOLUDA0 ADMINISTRATIVA RA no 
0007  9 / 10

Aprova a Politica de Gestäo de Pessoas do
Tribunal e clá outras providéncias.

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

Considerando que o Programa de Modernizacao do Sistema de Controle
Externo dos Estados, Distrito Federal e Municipios Brasileiros — PROMOEX, do
qual este Tribunal é signatario, tern como objetivo o fortalecimento dos
mecanismos de gestäo de pessoas para melhoria da qualidade das politicas de
alocacao, cargos, carreiras e salarios, avaliacäo e capacitacao de pessoas;

Considerando que este Tribunal, visando definir em seu ambito a Politica de
Gestäo de Pessoas, mediante processo n. 10.169/07, contratou o consOrcio
formado pelas empresas Memora Processos lnovadores Ltda. e Quantica
Empresa de Consultaria e Servicos Ltda. para elaboracäo da Politica de
Recursos Humanos, Plano de Cargos, Carreiras e Salarios, Sistema de
Avaliacão de Desempenho e Programa de Capacitagao dos Servidores;

Considerando, finalmente, que o objetivo do Tribunal de alcancar a
excelencia nos seus servicos depende decisivannente da competéncia, da
motivacao, do comprometimento e da integracão de seus servidores e que
esses aspectos podem ser estimulados por politicas de gestäo de pessoas,

RESOLVE:

Art. 1°. APROVAR a Politica de Gestao de Pessoas deste Tribunal, na
forma descrita no Anexo desta Resolucao corn o objetivo de estimular o
desenvolvimento de profissionais competentes, nnotivados para exercerem
suas atribuicOes e responsabilidades, e comprometidos com a missao da
I nstitu icao.

Art. 2°. Compete a Divisäo de Recursos Humanos da Superintendancia
de Administragao a implementacão da Politica de Gestäo de Pessoas deste
Tribunal.
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Participantes da Votagao:

1 — Cons. Maria Tere a Fernandes Garrido 2 — C

rnani Miranda Ortegal 4 — Cons. Virmondes arOvinel
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Art. 3°. Esta Resolucao entra vigor na data de sua publicacao no Boletim
EletrOnico do TCM.

TRIBUNAL DE CONTAS OS MUNICIPIOS, em Goiania, aos 09 DEZ nin
ons. Walter Jose Rodrigues

Presidents

5 — Cons.	 es de Freitas	 ons. Sebastiao Monteiro

r	 Procurador Geral de Contas

Fui presents,
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ANEXO

POLITICA DE GESTAO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS

1. CONCEITOS E DEFINICOES

1.1. Politicas

As Politicas de gestäo de pessoas sào decisties de carater estruturante que
orientam o planejamento e a operacionalizacâo de acOes que atendam aos
interesses da Instituicäo e dos servidores. Estao baseadas nas crencas e
valores que devem nortear as relacties de trabalho e dar sustentacäo as
estrategias de atuacào organizacional.

Visam essencialmente assegurar a disponibilidade das competéncias, os
saberes e as inovacties de que a Instituicäo necessita, condicees essas que
somente serão atendidas se contar com pessoas qualificadas, motivadas,
satisfeitas corn o trabalho, colaboradoras, seguras na realizacào de praticas e
procedimentos, saudaveis fisica e psicologicamente.

Decorrem da racionalidade e do idealismo organizacional. sao postulados que
se transformam em regras estabelecidas para orientar as pi-Micas
correspondentes e assegurar que estas praticas ocorram de acordo corn os
objetivos organizacionais e as aspiraceies das pessoas. Funcionam como guias
da acào.

Comunicam de forma objetiva e clara os propOsitos da Instituicão em relagäo
gestâo de pessoas e expressam os resultados, acOes e comportamentos que
espera obter como retorno das politicas praticadas.

As politicas de gestâo de pessoas referem-se as decisoes de como as
organizacties decidem lidar corn seus funcionarios e por intermedio deles
atingirem os objetivos organizacionais, criando condigOes para o alcance de
objetivos ind ivid ua is.

1.2. Diretrizes

As diretrizes definem uma linha de acäo no caminho a ser percorrido para
atender as determinagOes de uma Politica. E urn conjunto de instrucOes ou
indicacties que devem ser consideradas no desenvolvime to de um piano, uma
ac5o, um negOcio.
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Enquanto a politica a ampla e mais abrangente, as diretrizes sao mais
especificas e indicativas de como proceder para que as ageles definidas sejam
operaciona I izad as.

2. POLITICAS DE GESTAO DE PESSOAS

2.1. Politica de Atragdo e Selegäo de Pessoas

Atrair e selecionar, por mein de concurso pablico, os profissionais que melhor
atendam aos objetivos do TCM em sua atribuigao de exeroer o controle extemo
da administragäo dos recursos pOblicos, e que permitam formar equipes de
trabalho de alto desempenho, geradoras de resultados relevantes para a
Instituigäo e depositaries da confianga da Sociedade.

Diretrizes da Politica:

Definir parametros de dimensionamento qualitativo e quantitativo de pessoal
fundamentados nos objetivos estratagicos do TCM e em indicadores de
produtividade associados aos respectivos perfis da unidade de trabalho.

Proceder a realizacao de concursos pthlicos, tendo como suporte o
planejamento de longo prazo, permitindo que o ingresso de novas profissionais
atenda as carancias institucionais, suprindo as competéncias que se fazem
necessarias e antecipando aquelas que se mostram emergentes e de demanda
previsivel.

Adotar modelos de provas e critarios de selegao que permitam identificar nos
candidatos as competéncias que melhor os distinguem e que contribuam para
suprir as demandas do Tribunal e alavancar o desempenho organizacional.

Garantir que a admissao de pessoas respeite os quantitativos minimos
associados as necessidades atuais e de crescimento do Tribunal em media
prazo, permitindo agregar perfis profissionais adequados aos cargos definidos
no Plano de Cargos, respeitando a disponibilidade orgamentaria da Instituicao.

2.2. Politica de Alocagio de Pessoas

Realizar a alocagäo de pessoas de forma a melhor atender aos interesses e
demandas do Tribunal; estimu/ar o pleno use das compete' ncias individuais e
potencializar o desempenho das equipes de trabalho.

R	 8 n° 727 — Centro — fone 3216-6 	 AX 3225-0525 CEP: 74055-100 Goiania — Goias
cm.go.gov.br



a 68 n° 727 — Centro — fone 3216-6160 F 	 5-0525 CEP: 74 5-100 Goiania — Goias
tc In o.tov.br

Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

11•111M111 ellr110 11111•11•Crei 

00079/10
Diretrizes da Politica:

Direcionar a alocagao de pessoas considerando o conjunto de perfis
profissionais obtidos nos processos seletivos, estabelecendo relagao desejavel
entre as competéncias e aspiragees das pessoas a as necessidades e
prop6sitos do Tribunal.

Adotar processos seletivos internos para subsidiar o suprimento das unidades
de trabalho da estrutura organizacional, possibilitando as pessoas se
realocarem profissionalmente, atuando assim como recurso na valorizagao dos
servidores.

2.3. Politica de Integragäo de Pessoas

Promover a integragäo entre pessoas e areas por meio da clarificagäo da
visào, missäo e resultados do Tribunal. Divulgar os objetivos, metas e
prop6sitos da Instituicao, primando pela transparéncia e continuidade das
informagOes sobre o que ocorre na organizagéo, suas dificuldades, sucessos
obtidos, bem como, sobre a participagão, realizacties e mèrito dos servidores.

Diretrizes da Politica.

Adotar praticas de gestao que estabelegam um continuo fluxo interno de
informagOes sobre o Tribunal, de maneira que os servidores se sintam
participantes e atualizados sobre os processos internos, 6teis naquilo que
fazem e parte integrante dos resultados da Instituigao.

Adotar praticas que estimulem a integragão entre as areas do Tribunal que
atuam fornecendo ou recebendo servigos entre si, em particular entre as areas
meio e finalistica.

Estimular o rodizio de atividades entre as pessoas, como forma de ampliar a
visao e a compreensao do que ocorre no Tribunal, facilitando assim a
integragao entre areas.

2.4. Politica de Remunerageo e Compensagão

Adotar sistema de remuneragao a compensagäo que contribua corn a
motivagào das pessoas e o comprometimento que possuem corn o trabalho,
considerando os requisitos de conhecimento, experiéncia e resultados
alcangados no exercicio das atribuicties que desempenham.
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Diretrizes da Politica'

Adotar niveis de remuneracão compativel corn os cargos, funcOes e atividades
exercidas pelo servidor.

Fortalecer as regras e mecanismos de desenvolvimento profissional nas
carreiras.

Dotar as carreiras profissionais de amplitude salarial que comporte a
progressäo do servidor ao longo da sua vida profissional no TCM.

Adotar mecanismos que permitam remunerar as competéncias que os
servidores disponibilizam para o Tribunal e estimular o continuo
aperfeicoamento profissional.

Associar incentivos ao desempenho do servidor, de forma a disseminar e
reforcar principios da gestao voltada para resultados.

Associar o desenvolvimento da carreira aos resultados da avaliacáo de
desempenho individual apresentada pelo servidor.

2.5. Politica de Beneficios e Qualidade de Vida

Desenvolver e oferecer programas e beneficios que contribuam para uma
melhor qualidade de vida, sendo extensivos aos seus familiares,
proporcionando major seguranga e tranquilidade aos servidores.

Diretrizes da politica:

Manter linhas de beneficios que considerem diferentes programas, como
promocdo da sa0de, melhoria da qualidade de vida, apoio ao crescimento
profissional, e que permitam ao servidor escolher aqueles que melhor atendam
as suas necessidades.

Adotar programas que viabilizem a realizacâo de exames periOdicos e que
atendam o servidor em suas necessidades mêdicas, incluindo doencas
psicossomMicas como o stress e a depressäo.

Promover situacães que estimulem a satisfacão e o orgulho do servidor em
trabalhar no Tribunal, garantam as condicees necessärias para a realizacâo de
suas atividades, em ambiente agradavel, transparente e justo, e inspirem a
confianca de que seus esforcos profissionais sera° reconhecidos.
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Estimular o desenvolvimento de instrutores internos visando o repasse do
conhecimento existente.
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Realizar estudos peri6dicos que permitam monitorar os indicadores tradicionais
do clime organizacional e que fornecam informagOes atualizadas e precisas
sobre a satisfacAo e a qualidade de vida dos servidores no trabalho.

Promover programas destinados a preparacAo dos servidores para a
aposentadoria.

2.6. Politica de CapacitaCao e Desenvolvimento

Estabelecer um conjunto de praticas de desenvolvimento de pessoas e de
aprendizagem organizacional corn o objetivo de adquirir, desenvolver e alinhar
compete' ncias profissionais e organizacionais; permitir o alcance de objetivos
estrategicos; incentivar a colaboragäo e o compartilhamento de informagäes e
conhecimentos; estimular processos continuos de inovagão; promover o
aperfeigoamento organizacional, bem como o born re/acionamento e orientagäo
aos jurisdicionados.

Diretrizes da Politica:

Editar a cada dois anos urn Plano de Capacitacao que seja o principal
documento orientador das agOes de capacitacAo e qualificacao do TCM,
devendo o mesmo ser revisto anualmente. Este documento deverA ser
construido a partir das necessidades reais de acäes educativas, que deveräo
ser levantadas sistematicamente pela InstituicAo.

Oferecer acOes de capacitacAo e qualificacão realizadas pelo Tribunal,
alinhando-as aos objetivos organizacionais, considerando as competéncias a
serem evidenciadas nos cargos, focalizando os processos de trabalho e os
sistemas operacionais internos, e que estejam voltadas tambArn para a
motivacão e valorizacAo dos servidores, bem como, fundamentadas ern
suporte te6rico e tecnolOgico atualizados.

Desenvolver actles coletivas de capacitacAo e qualificacAo, garantindo a
inclusào do maior nOrnero possivel de servidores, considerando os diversos
segmentos e necessidades do Tribunal, bem como, estabelecendo criterios
para a participacAo de servidores nas acOes educativas desenvolvidas.

Dar enfase a formacão que contribua para o desenvolvimento de competencias
gerenciais, administrativas e tecnicas, bem como, estimular a especializacão
tecnica corn o apoio na realizacão de cursos de pOs-graduacão.
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Adotar procedimentos que permitam avaliar as acties educativas realizadas, de
forma a aferir as aprendizagens adquiridas e o nivel de satisfacäo dos
servidores em relacao aos eventos de que participaram, bem como, estimular a
transferAncia destas aprendizagens para as atividades realizadas no trabalho.

Estabelecer parcerias e relacties de cooperacao tOcnica com instituictles
congèneres, OrgAos alicos e organizacees de ensino especializado, como
universidades e centros de educacão corporativa, de forma a facilitar e agilizar

atendimento das necessidades de capacitacao e desenvolvimento existentes
no Tribunal.

2.7. Politica de GestAo e Avaliagâo de Desempenho

Adotar sistema de avaliagão de desempenho que permita mensurar
sistematicamente o desempenho das pessoas que atuam no Tribunal,
considerando os produtos, os resultados das tarefas e das atividades que säo
executadas, como tambem, os projetos e/ou missOes especiais realizadas, de
forma a destacar a contribuigao para a consecugão das estrategias e obtengäo
dos resultados do TCM.

Diretrizes da politica:

Utilizar a avaliacäo de desempenho como ferramenta gerencial que interessa
tanto aos individuos e equipes de trabalho quanto a Instituicào, devendo indicar
areas de melhoria e desenvolvimento dos servidores, 	 apontando os
desempenhos que agregam valor aos resultados organizacionais.

Adotar modelo de avaliacao de desempenho que minimize a subjetividade dos
julgamentos; tenha os criterios bem definidos e explicitados; adote pesos
diferenciados para avaliar tarefas corn diferentes graus de dificuldade e
complexidade; permitam identificar tanto o apoio que o gestor oferece ao
servidor como as condicees de trabalho que este possui; forneca
conseqUAncias evidentes para os desempenhos apresentados.

Considerar o sistema de avaliacAo de desempenho como um processo
continuo que: tenha no minimo urn registro formal por ano; esteja voltado para

estinnulo e a mensuracäo da produtividade individual e da qualidade
apresentada pelo servidor na execucão de suas atividades; seja alimentado por
diferentes fontes de informacAo, das quais uma é a chefia imediata do servidor

outra a auto-avaliacäo do desempenho.

Adotar modelo de avaliacão de desempenho que permita avaliar todos os
segmentos profissionais que contribuem para o alc ce das 	 tas e objetivos
institucion is.
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Estabelecer comunicagäo clara e objetiva corn os servidores, fomecendo
informagdes e orientag'Oes sobre as politicas de gestäo de pessoas do Tribunal,
que contribua corn a compreensão do papel que o mesmo assume diante do
Estado e da Sociedade, e que mantenha os servidores atualizados sobre os
objetivos, metas, politicas, diretrizes e agoes relevantes da Instituigão.

Diretrizes da Politica:

Adotar praticas de divulgagao interna que permitam estabelecer uma visao
compartilhada do que ocorre no Tribunal; os sucessos que alcangam e ganhos
que produzem; as dificuldades que encontram; as estrategias que adotam para
realizar o seu piano de trabalho e cumprir a sua missao.

Estimular a comunicagao sistematica entre as areas de trabalho e entre
gestores e servidores, utilizando recursos como Portal, Internet, Intranet, email
e outros que contribuam para a integragao dos servidores.

Fortalecer praticas que permitam divulgar e valorizar a participagao dos
servidores em atividades do interesse do Tribunal e a contribuigão que
oferecem para manter saudavel e produtivo o clima organizacional.

Criar canal de comunicagao que permita ao servidor manifestar suas id6ias,
criticas, elogios e sugestees; propor inovagOes para os processos de trabalho
de sua area e das demais; solucionar dOvidas sobre o pr6prio trabalho e sobre
a atuagao do Tribunal.

Reconhecer, estimular, fortalecer e divulgar comportamentos de cidadania dos
servidores que denotem praticas de Responsabilidade Social.

Estabelecer processo de comunicagao sistematico corn as associagOes e
entidades sindicais que representam os segmentos funcionais do Tribunal, e
que atuam visando os objetivos e propostas dos servidores, de forma a
alimentar a colaboragao entre o TCM e essas entidades, com o intuito de
estabelecer processos de negociagao abertos, transparentes e continuos.
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