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MENSAGEM À ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 2017



IMPORTÂNCIA DA MENSAGEM

• Documento de prestação de contas da Ação 
Governamental.
Entregue por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos 
na Assembleia: 01/02/2017.

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

• Atende aos princípios da transparência e publicidade das 
ações de governo e do controle social.



ESTRUTURA DO DOCUMENTO

• Preâmbulo – Pronunciamento do Governador (Seplag)

• Capítulo I – Desenvolvimento Estadual (Ipece / Seplag / 
Demais setoriais)

Desempenho Econômico e Perspectivas 

Desempenho dos Eixos Governamentais de Atuação 
Intersetorial 

• Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental 
(Setoriais)



PREÂMBULO

• Apresenta o pronunciamento do Governador, relatando as 
principais realizações no ano de 2016.

As setoriais devem indicar, dentre suas principais 
realizações no ano de 2016, os destaques para o 
preâmbulo.



CAPÍTULO I – DESEMPENHO ESTADUAL

• Apresenta o desempenho da economia cearense no ano 
de 2016 e indica algumas perspectivas para o ano de 2017.

• Apresenta também o desempenho da ação 
governamental, no âmbito do PPA 2016-2019, com 
destaque para a análise dos indicadores estratégicos.



CAPÍTULO II – DESEMPENHO DA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

• Apresenta o desempenho das ações no âmbito das 
diversas políticas de governo no ano de 2016.

Estrutura do capítulo:

• Temas Estratégicos: caracterização das diversas áreas 
de atuação do governo;

• Indicadores Temáticos: análise do comportamento dos 
indicadores de cada tema estratégico;

• Programas Temáticos: desempenho do programa, 
informando o quantitativo realizado das metas de 
produtos das iniciativas prioritárias (LDO 2017) e as 
principais ações realizadas.



CAPÍTULO II – DESEMPENHO DA AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

Observação:

• Os Temas Estratégicos Transversais terão uma 
abordagem específica, envolvendo apenas a 
caracterização do tema e as principais ações realizadas.

As ações realizadas terão como referência as iniciativas 
vinculadas pelas setoriais aos temas transversais. 



MATERIAL A SER ENTREGUE PELA 
SEPLAG

• Planilha com a relação dos indicadores estratégicos por 
eixo;

• Arquivo com a relação dos indicadores temáticos e 
programas, por tema estratégico;

• Arquivo com os temas transversais; e

• Orientações técnicas para a elaboração do documento.



CRONOGRAMA 

Entrega do documento na Assembleia Legislativa01/02/2017

Impressão pela Casa Civil18 a 27/01/17

Ajustes de diagramação11 a 17/01/2017

Revisão e diagramação23/12 a 10/01/17

Análise técnica pela Seplag e ajustes19 a 30/12/16

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

01/12 a 16/12/16

Reunião com as secretarias17/11/16

ATIVIDADEPERÍODO



REUNIÃO GERAL DE 

SECRETARIADO



Coordenadoria de Planejamento, Orçamento 
e Gestão – CPLOG

Célula de Monitoramento – Cemop


