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Mensagem n" 18 1

Senhores Mem bros do Congresso Nac ional,

Nos term os do art. 15 da Lei n" 12.593 , de 18 de janeiro de 201 2, combinado com
0 <111 , 7", § I" do Decreto n" 7.866 , de 19 de dezembro de 2012 , encaminho a Vossas Excelências
o Relatório Anual de Ava liação do Plano Plurianual 20 12-20 15, ano base 20 14.

Brasília ,

28

de maio de 2015 .
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Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

I.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o Relatório Anu al de Avaliação do Plano
Plurianual 2012-2015, ano-base 2014, que contribui para a análise dos resultados alcançados pelo
Governo Federal no exercício em questão, a partir da implementação das políticas públicas tradu zidas
nos programas temáticos integrantes do referido Plano.
2.
O artigo 15 da Lei n~ 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual '
(PPA) para o período 2012-2015, estabelece que o Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso
Nacional Relatório Anual de avaliação do PPA, que conte rá:
a) Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram
a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os
valores previsto s e os realizados;
b) Situação, por programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas; e
c) Execução financeira das Iniciativas.
3.
O Decreto n2 7.866/2012, que regulamenta a Lei n2 12.593/2012 , determina em seu art .
2
2
7 , § 1 que o Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 deve ser enviado ao Congresso
Nacional até o dia 31 de maio do ano subsequente ao avaliado.
4.
Em obediência aos normativos supracitados, o Poder Executivo elaborou o presente
Relatório que, além da função de prestação de contas, também auxilia a gestão e o aperfeiçoamento
contínuo dos programas do PPA, de forma a proporcionar maio r eficácia na alocação de recursos e a
ampliar a quantidade e a qualidade dos bens e serviços disponibilizados à sociedade.
5.
O Documento está organizado em dois volumes, sendo o primeiro (Volume I) relativo à
Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA e o segundo (Volume 11) relacionado à Avaliação dos
Programas Temáticos constantes do Plano.
6.
A Avaliação da Dimensão Estratégica do PPA conta com uma seção dedicada à estratégia
nacional de desenvolvimento e mais 6 seções referentes aos eixos de políticas escolhidos para
organizar a avaliação: macro economia e desenvolvimento inclusivo; sistema de proteção e promoção
social; infraestrutura; produção com sustentabilidade e inovação; inserção internacional; e Estado ,
federalismo, planejamento e gestão .
7.
A Avaliação dos Programas Temáticos do PPA refere-se à situação dos Indicadores,
Objetivos e Metas, além da execução financeira das ações orçamentárias vinculadas às Iniciativas.
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8.
São essas. Senhora Presidenta , as razões que nos levam a submeter à elevada consideração
de Vossa Excelênc ia o referido Relatório .
.
Respeitosamente,
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Senado ;' aderal
A ssinado eletronicam ente por: Nelson Henrique Barbosa Filho
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Em 28

de maio de 20 15.

A Sua Exce l ência o Senhor
Senador VICENTINHO ALVES
Primeiro Secret ário do Senado Federal

Ass unto : Relat ório de aval iação do PPA.

Senhor Primeiro Secretário,
Encam inho a essa Secretaria Mensagem da Excclentíss irna Senhora Prcsidcnta da
República concernente ao Relat ório Anual de A va liação do Plano Plurianual 2012-2015 , ano
base 201 4.

A tcnciosam entc,
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