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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: 1º de fevereiro de 
2018.

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

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

 Pronunciamento do Governador (Seplag)Preâmbulo

 Desempenho da Ação Governamental 
(Setoriais)

Capítulo II

 Desenvolvimento Estadual (Ipece / Seplag / 
demais setoriais)

Capítulo I
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Preâmbulo

Apresenta o pronunciamento do Governador, relatando as 
principais realizações no ano de 2017.

As setoriais devem indicar, dentre suas principais 
realizações no ano de 2017, os destaques para o 
preâmbulo.
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Capítulo I – Desempenho Estadual

Apresenta o desempenho da economia cearense no ano 
de 2017 e indica algumas perspectivas para o ano de 
2018.

Apresenta também o desempenho da ação 
governamental, no âmbito do PPA 2016-2019, com 
destaque para a análise dos indicadores estratégicos.
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Capítulo II – Desempenho da Ação 
Governamental

Apresenta o desempenho das ações no âmbito das 
diversas políticas de governo no ano de 2017.

Estrutura do capítulo:

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

• Indicadores Temáticos: análise do comportamento dos 
indicadores de cada tema estratégico; e
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Capítulo II – Desempenho da Ação 
Governamental

Estrutura do capítulo:

• Programas Finalísticos: desempenho do programa, 
informando o quantitativo realizado das metas de produtos 
das iniciativas prioritárias (LDO 2017) e as principais 
ações realizadas.
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Capítulo II – Desempenho da Ação 
Governamental

Observações:

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

• As ações realizadas terão como principal referência as 
iniciativas vinculadas pelas setoriais aos temas 
transversais. 
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Capítulo II – Desempenho da Ação 
Governamental 

As principais ações realizadas devem ser apresentadas de forma 
itemizada, considerando o seguinte:

Textos iniciados 
na forma de 
substantivo 
(realização..., 
construção..., 
implantação... etc).

Registrar as 
realizações mais 
significativas e 
que tenham 
coerência com o 
objetivo do 
programa e 
principais metas 
definidas para 
2017.

Alguns itens 
podem ser 
apresentados de 
forma agregada 
(exemplo: 
capacitação de 
técnicos).

Não retratar ações 
que se 
caracterizam 
meramente como 
processos 
(“assinatura do 
acordo de 
convênio”, 
“encaminhamento 
do processo para 
licitação”, 
“realização de 
reuniões”, etc).
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Materiais a serem entregues

• Arquivo 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.
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Cronograma

PERÍODO ATIVIDADE

23/11/17 Reunião com as secretarias

27/11 a 12/12/17 Elaboração dos capítulos I e II

13 a 22/12/17
Análise técnica da Seplag e realização de ajustes 
pelas setoriais

26 a 29/12/17 Revisão e ajustes finais

26/12 a 05/01/18
Elaboração do Pronunciamento do Governador e 
Destaques pela Seplag e Gabgov

08 a 26/01/18 Diagramação e impressão pelo Gabgov

01/02/2017 Entrega do documento na Assembleia Legislativa


