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RESOLUÇÃO n° 31/13 de 19 de dezembro de 2013. 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação da 

meta de qualificação componente da 

Gratificação Incremento de 

Produtividade (GIP) dos servidores 

integrantes das carreiras de controle 

externo e de atividade auxiliar de 

controle externo. 

 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ no uso de suas atribuições 

que lhe confere a Lei n° 5.888/2009, e Considerando o disposto no art. 18, §§ l° e 2°, e 

no art. 19 da Lei n° 5.673, de 01 de agosto de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos 

e salários do quadro efetivo de pessoal do Tribunal de Contas e a Gratificação 

Incremento de Produtividade (GIP); 

 

CONSIDERANDO a política de gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí, focada na competência, estabelecida nos termos da Resolução TCE n° 

906, de 02 de dezembro de 2009; 

 

CONSIDERANDO que o diferencial competitivo e fonte de agregação de valor aos 

resultados socialmente desejados para o controle externo residem na importância das 

pessoas e da valorização do patrimônio intelectual; 

 

CONSIDERANDO que a capacidade de geração de resultados do Tribunal depende 

essencialmente da competência, da motivação, do comprometimento e da integração de 

seus servidores, e que esses aspectos podem ser impulsionados, dentre outras ações, por 

mecanismos institucionais de gestão de desempenho profissional; 

 

CONSIDERANDO as necessidades organizacionais de uma sistemática adequada de 

avaliação de desempenho e de incentivo a produtividade, racional e motivadora, tendo 

sempre em vista a missão e os objetivos estratégicos desta Instituição; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das metas para a produtividade 

de qualificação, previstas na Resolução TCE n° 09, de 21 de março de 2013; 

 

 

RESOLVE: 
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Art. 1° O artigo 14 da Resolução TCE n° 09, de 21 de março de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 14. As metas para a produtividade de qualificação, componente da 

Gratificação de Incremento de Produtividade - GIP dos servidores 

integrantes das carreiras de controle externo e de atividade auxiliar de 

controle externo serão aferidas semestralmente e informadas à Diretoria 

Administrativa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, individualmente 

pelos servidores avaliáveis, no prazo de até 05 dias úteis após o 

encerramento de cada semestre. 

 

§1° Para o atingimento dos 10% previstos para a meta de qualificação 

semestral, será necessária a quantidade mínima de 20 horas de participação 

em treinamentos ou o desempenho de atividade docente no interesse do 

Tribunal. 

 

§2° As participações em treinamentos serão computadas no semestre em 

que ocorrerem, sendo permitida a acumulação de horas que ultrapassem as 

metas definidas apenas para o primeiro semestre subsequente. 

 

§3° Os servidores palestrantes e instrutores indicados para representar o 

Tribunal de Contas ou a Escola de Gestão e Controle em eventos e cursos 

promovidos por estes ou outros entes receberão produtividade de 

qualificação integral no semestre, não podendo acumular para o semestre 

subsequente. 

 

§4° Os treinamentos e a atividade docente a serem computados somente 

serão válidos se correlatos com as áreas de interesse e atuação do Tribunal 

de Contas, considerando controle externo e áreas administrativas. 

 

§5° As horas de treinamento não atingidas serão proporcionalmente 

descontadas do percentual a ser calculado para aferição da meta de 

qualificação da GIP. 

 

Art. 14-A. A Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas deverá 

oferecer treinamentos suficientes para que todos os servidores do Tribunal 

de Contas possam atingir as metas previstas. 

Parágrafo Único. No semestre em que os treinamentos não suprirem a 

demanda, os servidores poderão participar de treinamentos externos, os 

quais poderão ser objeto de ressarcimento pelo Tribunal de Contas, desde 

que previamente autorizados pela Presidência. 
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Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, para fins 

de aferição, a partir do dia 05 de agosto de 2013, e, para fins financeiros, a partir de 01 

de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 19 de 

dezembro de 2013. 

Cons.ª Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga - Presidente  

Cons. Luciano Nunes Santos 

Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva 

Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros 

Cons. Olavo Rebelo de Carvalho Filho  

Cons. Substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo  

Cons. Substituto Jackson Nobre Veras  

Fui presente, Plínio Valente Ramos Neto – Procurador do Ministério Público de 

Contas. 

 

 


