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MENSAGEM DO GOVERNADOR
Reunião geral com a Rede de Planejamento

Fortaleza, dezembro de 2018



A importância da Mensagem

A estrutura do documento

Programação Orientações técnicas

Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação

Cronograma



INFORMES GERAIS







Quanto ao Monitoramento:

• o Poder Executivo estadual dispõe de estruturas e adota

boas práticas de governança para o PPA 2016-2019, em

virtude do avanço no acompanhamento das metas físicas a

partir de 2017, mediante o aperfeiçoamento do SIMA, embora

ainda se façam necessárias algumas intervenções para elidir

algumas fragilidades apontadas; e

Conclusões do Relatório de Auditoria Nº 2/2018



Quanto à Avaliação:

• o Poder Executivo estadual não dispõe de estruturas e

não adota boas práticas de governança para o PPA 2016-

2019, que carece da definição de fluxos, rotinas,

normatizações e inserção no SIMA.

Conclusões do Relatório de Auditoria Nº 2/2018





MENSAGEM À ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 2019



Documento de prestação de contas da Ação Governamental,

entregue por ocasião da abertura dos trabalhos legislativos na

Assembleia: 1º de fevereiro de 2019.

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

Atende aos princípios da transparência e publicidade das

ações de governo e do controle social.

Importância da Mensagem



Pronunciamento do Governador (Seplag 

/ Gabgov)
Preâmbulo

Capítulo I
Desenvolvimento Estadual (Ipece / 

Seplag / demais setoriais)

Desempenho da Ação Governamental 

(Setoriais)
Capítulo II

Estrutura do documento



Apresenta o pronunciamento do Governador, relatando as

principais realizações no ano de 2018.

As setoriais devem indicar, dentre suas principais realizações

no ano de 2018, os destaques para o preâmbulo.

Prêambulo



Apresenta o desempenho da economia cearense no ano de

2018 e indica algumas perspectivas para o ano de 2019.

Apresenta também o desempenho estratégico, no âmbito do

PPA 2016-2019, com destaque para a análise dos indicadores

estratégicos dos sete eixos.

Capítulo I – Desempenho Estadual



Apresenta o desempenho das ações no âmbito das diversas

políticas de governo no ano de 2018.

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

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 2018) e as principais

ações realizadas.

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.

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 2018.

Alguns itens 

podem ser 

apresentados 

de forma 

agregada 

(exemplo: 

capacitação de 

técnicos).

Não devem ser 

retratadas ações 

que se 

caracterizam 

meramente como 

processos 

(“assinatura do 

acordo de 

convênio”, 

“encaminhament

o do processo 

para licitação” 

etc).

Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental



• Arquivo com os temas transversais; e

• Orientações técnicas para a elaboração do documento.

Materiais a serem entregues



SISTEMA INTEGRADO DE 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO – SIMA PPA



1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

Refere-se ao registro do desempenho dos indicadores estratégicos,

compondo parte do Capítulo I - Desempenho Estadual, no

Desempenho dos Eixos da Política de Governo.

Quem realiza?

• Os órgãos responsáveis por indicadores estratégicos do PPA.

O que fazer?

• Registrar o valor obtido para o indicador em 2018;

• Analisar o seu desempenho, mencionando as ações que contribuíram

para sua evolução e/ou fatores que interferiram em seu resultado.



1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

Passo a passo no Sima

a) Selecionar a opção correspondente ao desempenho dos eixos.



1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

b) Selecionar o indicador a ser analisado.

.



1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

c) Registrar o valor do indicador em 2018 e analisar o seu desempenho no

ano.



1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

Encaminha para análise da Seplag

Campos a serem preenchidos



Refere-se ao registro do desempenho dos indicadores temáticos, o que

compõe a primeira parte do Capítulo II - Desempenho da Ação

Governamental.

Quem realiza?

• Os órgãos responsáveis por indicadores temáticos do PPA.

O que fazer?

• Registrar o valor obtido para o indicador em 2018;

• Analisar o seu desempenho na série histórica, comparando o valor

realizado com o programado para o ano. Mencionar, também, as ações

que contribuíram para a evolução do indicador e/ou fatores que

interferiram no alcance da meta estabelecida para 2018.

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)



Passo a passo no Sima

a) Selecionar a opção correspondente ao desempenho dos temas.

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)



b) Selecionar o indicador a ser analisado.

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)



c) Registrar o valor do indicador em 2018 e analisar o seu desempenho,

comparando-o com a meta estabelecida para o ano.

Encaminha para análise da Seplag

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)



Observações gerais:

• Se o dado referente a 2018 ainda não estiver disponível, poderá

ser feita uma estimativa do valor a ser alcançado no ano. Caso não

seja possível obtê-la, a análise terá como foco o último dado registrado

na série histórica.

• Em relação aos indicadores novos ou alterados no período de

revisão do PPA para o biênio 2018-2019, os dados da série histórica

ainda não registrados no sistema (2014 a 2017 e meta 2018 dos

temáticos) devem ser encaminhados por e-mail para

monitoramento@seplag.ce.gov.br, a fim de que a Seplag possa

inseri-los no Sima.

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)



Refere-se ao registro da realização das metas prioritárias (iniciativas

da LDO 2018) e das principais realizações do período, o que

também compõe o Capítulo II - Desempenho da Ação Governamental,

em sua segunda parte, além do registro dos destaques para o

Pronunciamento do Governador.

Subdivide-se em duas etapas:

• Atualização das informações do acompanhamento das iniciativas

prioritárias (LDO 2018);

• Registro das principais realizações do período e destaques para o

Pronunciamento do Governador.

3. Desempenho dos Programas



3.1 Atualização das informações do acompanhamento das

iniciativas prioritárias (LDO 2018).

Quem realiza?

• Os órgãos executores de produtos principais de iniciativas do PPA.

O que fazer?

• Atualizar o acompanhamento das iniciativas constantes na LDO

2018 com as realizações/entregas observadas desde janeiro de 2018

até o momento do registro dos dados no sistema.

3. Desempenho dos Programas



Passo a passo no Sima

a) Acessar a base programática, selecionando a opção relativa ao

acompanhamento das iniciativas do PPA.

3. Desempenho dos Programas



b) Identificar, dentre as iniciativas do programa selecionado, aquelas que

constam na LDO 2018, e atualizar seu acompanhamento.

3. Desempenho dos Programas



Atenção!

• O acompanhamento das demais iniciativas (não pertencentes à LDO

2018) fica a critério do órgão executor, caso considere oportuno e

relevante o registro de determinadas entregas na Mensagem.

• Caso não haja nova informação em relação ao último período

acompanhado (janeiro até setembro), o órgão executor poderá repetir a

última informação registrada e/ou aproveitar a oportunidade para melhorar o

texto do acompanhamento, de forma que fique claro para o gestor se

existe alguma realização a ser incluída nas principais realizações de 2018.

• Não haverá análise da Seplag sobre as informações registradas pelos

órgãos executores, as quais serão disponibilizadas diretamente para os

órgãos gestores de cada programa.

3. Desempenho dos Programas



3.2 Registro das principais realizações do período e destaques

para o Pronunciamento do Governador.

Quem realiza?

• Apenas os órgãos gestores de programas do PPA.

O que fazer?

• Registrar as principais realizações de 2018 no âmbito de cada

programa, tendo como principal referência o acompanhamento

atualizado das iniciativas constantes na LDO 2018.

• Indicar, dentre as principais realizações do programa, quais os

destaques de 2018.

3. Desempenho dos Programas



Passo a passo no Sima

a) Selecionar a opção “Mensagem Governamental” → “03 - Desempenho dos

Programas de Governo”.

3. Desempenho dos Programas



b) Selecionar o programa a ser analisado.

3. Desempenho dos Programas



c) Identificar os acompanhamentos atualizados das iniciativas da LDO, bem

como verificar se existem outras com informações atualizadas até dezembro.

3. Desempenho dos Programas



d) Selecionar, dentre os acompanhamentos atualizados, as principais

entregas realizadas no ano.

3. Desempenho dos Programas



e) Registrar as principais realizações do período e os destaques para o

pronunciamento do Governador (formato itemizado).

Encaminha para análise da Seplag

3. Desempenho dos Programas



Atenção!

• É necessário que o órgão gestor verifique se o órgão executor

atualizou o acompanhamento (janeiro até dezembro) de outras

iniciativas, além daquelas constantes na LDO 2018, pois nelas podem

constar informações que o executor considerou importante listar dentre as

principais entregas do ano.

• Se determinado programa não possuir iniciativas na LDO 2018,

recomenda-se que o órgão gestor verifique se existem iniciativas com

entregas que convenham ser destacadas nas principais realizações do

período. Caso contrário, o programa não aparecerá na Mensagem.

3. Desempenho dos Programas



PERÍODO ATIVIDADES

04/12/18 Reunião geral com as setoriais – Seplag

05 a 19/12/18 Capítulo I (Desempenho Econômico e Perspectivas) – Ipece

05 a 19/12/18
Capítulos I e II (Desempenho dos Eixos e da Ação 

Governamental) – Setoriais

20/12/18 a 04/01/19 Análise técnica do contéudo – Seplag

26/12/18 a 09/01/19 Proposta de Pronunciamento do Governador – Seplag

07 a 11/01/19 Consolidação do documento a partir do Sima – Seplag

14 a 25/01/19

Apresentação e validação do Pronunciamento com o 

Governador / Elaboração da apresentação com os destaques –

Gabgov

14 a 29/01/19 Diagramação e impressão – Gabgov

01/02/19 Entrega do documento à Assembleia Legislativa – Seplag

Cronograma
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Muito obrigado pela atenção!
Avilton Júnior

Coordenadores de Planejamento, Orçamento e Gestão (3101.4524 / 4525)

Lara Costa
Orientadora da Célula de Monitoramento de Programas (3101.7852)

Equipe Técnica da Ceplan / Cemop (3101.4513 / 4521 / 4718)

monitoramento@seplag.ce.gov.br

Eveline Brandão

Francisca Maria

Francisco Menezes

Lúcia Gurjão

Luiz Carlos Antero

Renata Viana

Sandra Braga

Virgínia Dantas

Wagner Fernandes


