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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011

_______________________________________________________
Eixo:

ÁREA DE ATUAÇÃO:
POLÍTICA DO SETOR/2008-2011

Consiste em texto narrativo/dissertativo da política desenvolvida pelo setor no
PERÍODO DO PLANO 2008-2011.

Conteúdo da Avaliação do Setor:
Alusão ao desempenho dos indicadores da Matriz de Gestão por
Resultados. Analisando, criticamente o desempenho dos mesmos;
NÃO É UM relatório de realizações encadeadas, mas uma
exposição com comentários críticos e fundamentados sobre a
evolução da política praticada pelo Governo, tendo por base os
indicadores de desempenho.
Tem como parâmetro o conteúdo as avaliações setoriais
publicadas nas mensagens dos anos de 2009/2010/2011/2012,
com as devidas atualizações.
Mínimo de 2 páginas, máximo de 6 (por Secretaria)
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011

_______________________________________________________
Eixo:

ÁREA DE ATUAÇÃO:
Secretaria:
Nome do Programa:
Objetivo: Objetivo descrito no Plano Plurianual (na Lei de Revisão 2010).
Valores Executados até dezembro/2011 - (R$):1

PROGRAMADO (LEI + CRÉDITOS)

EXECUTADO ATÉ DEZ 2011

Principais Produtos

PRODUTOS

PROGRAMADO

REALIZADO

Avaliação dos Resultados Alcançados
A avaliação dos resultados alcançados compõe-se de um texto narrativodissertativo, que se refere ao alcance do objetivo do programa. Trata-se de
uma análise qualitativa das mudanças operadas, verificáveis por meio dos
indicadores, a partir da implementação do programa, levando-se em conta as
ações executadas e produtos ofertados.
A avaliação será elaborada, considerando os seguintes critérios:
 Benefícios gerados para o público-alvo do programa;

1

Campo a ser preenchido pela SEPLAG.
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 Principais ações e produtos que concorreram para os benefícios
gerados;
 Contribuições do Programa para a política Setorial e para o Eixo a
que pertence o Órgão/Secretaria.
 Avanços gerados a partir da implementação e execução do
programa, verificáveis por meio de indicadores.
 Complementaridades do programa em relação a outros programas
existentes.


Dificuldades e desafios não transpostos pelo programa.

 Texto comporta gráficos, tabelas e mapas (Mapas devem ser
enviados em formato de vetor (editáveis), tabelas e gráficos não
podem ser enviados em forma de figura)
CRITÉRIOS DE ESCOLHAS DOS PROGRAMAS
Os programas serão escolhidos pelas Secretarias/Órgãos, e validados pela
SEPLAG, considerando:

Somente Programas Finalísticos;
A importância do Programa para a Política Setorial;
A relevância dos produtos executados;
Os resultados gerados pelo programa (de oferta ou de impacto);
O volume de recursos;
Importância/Impacto do Programa em nível Regional;
Máximo de 5 (CINCO) programas por Secretaria;
Prazo de envio dos nomes dos programas escolhidos pela
Secretaria: 06/01/2012.
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