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Mensagem à Assembleia
• Conteúdo / Orientações gerais

• Prazos

PPA 2016-2019
• Aspectos gerenciais a revisar

• Emendas da Assembleia Legislativa

• Relacionamento com a programação operativa

Monitoramento Estratégico
• Definição de metas

• Definição da metodologia

• Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação

PAUTA
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Importância da Mensagem

• Documento de prestação de contas da Ação 

Governamental

Entregue por ocasião da abertura dos trabalhos 

legislativos na Assembleia: 03/02/2016

• Atende aos princípios

- Mandamento Constitucional Estadual (art. 88, inciso VIII)

- Dar transparência e publicidade às ações de governo

- Controle público/social (prestação de contas das ações 

de governo)
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Estrutura do documento

• Preâmbulo – Discurso do Governador (Seplag)

• Capítulo I – Desenvolvimento Estadual (Ipece/Seplag)

• Desempenho Econômico e Perspectivas e

• Desempenho dos Eixos da Política de Governo 

• Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental 

(Setoriais)

• Apresentação das realizações no ano de 2015 

agrupadas por Eixos de Governo.
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Preâmbulo

• Apresenta o discurso do Governador, relatando as 

principais realizações no primeiro ano de seu mandato.

• As setoriais devem indicar, dentre suas principais 

realizações no ano de 2015, os destaques para o 

preâmbulo.
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Capítulo I – Desempenho Estadual

• Apresenta o desempenho da economia cearense no ano 

de 2015 e indica algumas perspectivas para o ano de 

2016.

• Apresenta também o desempenho da ação 

governamental, no âmbito dos 7 Cearás, com destaque 

para a análise dos indicadores estratégicos.
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Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental 

• Apresenta o desempenho das ações dos vários setores 

do governo no ano de 2015.

• Estrutura do capítulo:

• Painel de indicadores – informa o comportamento 

dos principais indicadores do painel de controle;

• Programas temáticos – relata o desempenho do 

programa, informando o quantitativo realizado das 

metas (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015) 

e as principais ações realizadas.
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Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental 

• A setorial escolherá até cinco (5) metas da LDO para 

compor a tabela das metas prioritárias. 

• A setorial utilizará como base as metas da LDO para 

indicar as principais ações realizadas no ano de 2015.

• Para os Programas Multissetoriais, os órgãos 

executores devem informar os valores executados das 

metas e apresentar as principais ações relacionadas a 

estas, no mesmo modelo dos demais programas setoriais.
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Material a ser entregue 

• Planilha com indicadores estratégicos

• Arquivo com indicadores temáticos e programas, com 

metas da LDO

• Orientações técnicas para a elaboração do documento
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Em resumo... O que cabe às equipes setoriais 

• Preencher a planilha dos indicadores estratégicos e 

comentar seu desempenho

• Preencher e comentar a tabela dos indicadores do 

painel

• Escolher até cinco metas da LDO e preencher a tabela 

com os valores realizados de 2015

• Informar, na forma de tópicos, as principais ações 

realizadas no âmbito dos programas, levando em 

consideração as metas da LDO

• Indicar os destaques para o Preâmbulo
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Cronograma 

Entrega do Documento na Assembleia Legislativa01/02/2016

Impressão Casa Civil18 a 29/01/16

Ajustes de diagramação11 a 18/01/2016

Revisão e diagramação14/12 a 08/01/16

Análise/Ajustes07 a 31/12

Elaboração do Capítulo I – Desenvolvimento Estadual 
Elaboração do Capítulo II – Desempenho da Ação 
Governamental

05/11 a 04/12

Reunião com as secretarias04/11/15

ATIVIDADEPERÍODO
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Aspectos gerenciais a revisar

• Ligação da iniciativa com os indicadores temáticos e 

com os temas e indicadores de outros eixos

• “Cumulatividade” do produto

Emendas da Assembleia Legislativa
• Regionalização dos recursos financeiros

• Formulário de emendas

Relacionamento com a programação operativa



MONITORAMENTO ESTRATÉGICO

Definição de metas dos indicadores

Definição de metodologia (elementos, periodicidade e 
produtos) 

Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação –
SIMA (Resultados, programas e empreendimentos)



CONTATOS

Coordenação: Avilton Junior 

avilton.junior@seplag.ce.gov.br

3101.4524 / 4525 

Célula de Monitoramento: Dominique Gomes

dominique.gomes@seplag.ce.gov.br

3101.7852

Célula de Planejamento: Sandra de Souza

sandra.souza@seplag.ce.gov.br

3101.7852



CONTATOS

3101.4521

cristiane.caxile@seplag.ce.gov.br
daniele.passos@seplag.ce.gov.br
elizabeth.rocha@seplag.ce.gov.br 
lucia.gurjao@seplag.ce.gov.br 
renata.viana@seplag.ce.gov.br
vera.teixeira@seplag.ce.gov.br

Cristiane Caxilé
Daniele Passos
Elizabeth Rocha
Lúcia Gurjão
Renata Viana
Vera Marlusa

3101.4513

everton.maciel@seplag.ce.gov.br
francisco.freitas@seplag.ce.gov.br 
sandra.braga@seplag.ce.gov.br
virginia.teixeira@seplag.ce.gov.br

Everton Maciel 
Francisco Menezes 
Sandra Braga
Virgínia Dantas

3101.4718

cristiane.lorenzetti@seplag.ce.gov.br
fatima.falcao@seplag.ce.gov.br
francisca.moreira@seplag.ce.gov.br
ligia.luna@seplag.ce.gov.br
lucia.carmo@seplag.ce.gov.br 
luiz.holanda@seplag.ce.gov.br

Cristiane Lorenzetti 
Fátima Falcão
Francisca Maria
Ligia Luna
Lúcia do Carmo 
Luiz Carlos

TELEFONEE-MAILANALISTA




