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O Projeto Diálogo Aberto
O Diálogo Aberto é um projeto da Prefeitura de São Paulo desenvolvido pela
Coordenadoria de Governo Aberto (CGA) com apoio da Secretaria Municipal de
Subprefeituras (SMSUB). Foi estabelecido no âmbito do 1º Plano de Ação em
Governo Aberto. Em seu início era realizado semestralmente, onde sua
primeira edição foi feita no 1º semestre de 2017, atualmente o projeto funciona
anualmente. 
Ele acontece por meio de Audiências Públicas que são realizadas nas 32
Subprefeituras e Consulta Pública aberta no Participe+, o projeto visa
apresentar aos munícipes relatórios elaborados pelas Subprefeituras em
parceria com CGA e a SMSUB sobre as ações desenvolvidas no território no
período, sendo assim uma estratégia de prestação de contas e tem por
objetivo principal aproximar as Suprefeituras da população.
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Cronograma

Proposta de Cronograma 2022-23

Até 16 de Nov. 30 de Nov e 1 de Dez. Até 16 de Dez. 17 de Jan de 2023

SMSUB realizou a
atualização dos
pontos focais junto
às Subprefeituras;
Foram enviados os
32 processos SEI
sobre o Projeto
Diálogo Aberto
2022.

CGA realizou
reuniões com os
Pontos Focais para
apresentação da
proposta para o
Diálogo Aberto 2022
Dia 30 de Novembro:
10:30hrs; Dia 01 de
dezembro: 14:30hrs. 

Receber contribuições
dos pontos focais para
o relatório
(governoaberto@prefei
tura.sp.gov.br)
Fechar a diagramação
do novo modelo de
relatório para o Diálogo
Aberto 2022

Envio do
formulário para
preenchimento
pelos pontos focais
das Subprefeituras



Proposta de Cronograma 2022-23

19 e 20 de Jan. 17 de Fev. Mar. de 2023 Abril de 2023

Realização de
reuniões com os
Pontos Focais para
esclarecimento de
dúvidas sobre o
relatório e
próximos passos
do Diálogo Aberto
2022

Prazo de entrega do
formulário
preenchido pelos
pontos focais

Envio dos relatórios
diagramados para as 32
Subprefeituras dia 09/03
Publicar relatórios no
site da Subprefeitura
até o dia 17/03
Postar artes
preparadas pela
equipe de Governo
Aberto nas redes
sociais da
Subprefeitura, bem
como no site.

Com início no dia
03/04, realizar
audiências
públicas
Presenciais nas
32 Subprefeituras
juntamente com
SF para
apresentação do
Relatório. 

Cronograma



Orçamento Cidadão
O Orçamento Cidadão é uma iniciativa da SF, que  busca colocar os munícipes
dentro da discussão do Orçamento da Cidade de São Paulo. Através da
participação social, os cidadãos podem apresentar propostas para serem
implementadas no território das 32 Subprefeituras.

O Orçamento Cidadão terá 32 audiências, que serão realizadas em conjunto
com o Diálogo Aberto. Em cada audiência, os cidadãos terão a oportunidade de
apresentar propostas que, se forem constatadas viáveis, poderão fazer parte
do PLOA 2024 -o Projeto de Lei Orçamentária Anual do ano de 2024.
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Orçamento Cidadão
Como será o Processo do Orçamento Cidadão nas Audiências Públicas, e
qual o papel dos servidores das Subprefeituras?

• Suporte: Atuar como facilitadores durante a audiência:
• Orientar os grupos temáticos;
• Fornecer informações sobre a subprefeitura e sobre o processo do
Orçamento Cidadão, caso demandado;
• Orientar a elaboração de propostas;
• Manter a discussão do grupo dentro do tema;
• Controlar o tempo de discussão e assegurar que há alguém no
grupo responsável pela redação das proposta
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Orçamento Cidadão

Vamos formar até 10 grupos temáticos para discussão e elaboração de
propostas coletivas;
Cada grupo irá elaborar até 3 propostas dentro da temática do grupo;
As propostas serão apresentadas em até 3 minutos por grupo;
As propostas serão numeradas e votadas na audiência;
Evento simultâneo, em outra sala: Oficina Participe Mais: Como elaborar
propostas individuais.

Elaboração das Propostas na Audiência 
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Orçamento Cidadão
Grupos Temáticos:
• Desenvolvimento econômico/social e Segurança Alimentar e Nutricional;
• Assistência social e Direitos Humanos;
• Esporte e lazer;
• Meio Ambiente;
• Educação e cultura;
• Saúde;
• Zeladoria urbana e melhorias de bairro;
• Segurança urbana;
• Saneamento e Habitação;
• Transporte e mobilidade;
• Outros.
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Audiências

Horário Tempo Atividade

18h30 às 18h35 00:05 Introdução

18h35 às 18h55 00:20 Diálogo Aberto: Fala do Subprefeito

18h55 às 19h10 00:15 Apresentação SF

19h10 às 19h50 00:40 Divisão de grupos de discussão + atividade extra

19h50 às 20h30 00:40 Apresentação das propostas dos grupos

20h30 às 20h40 00:10 Votação

20h40 às 21h10 00:30 Diálogo Aberto: fala da população

21h10 às 21h25 00:15 Diálogo Aberto: resposta do Subprefeito

21h25 às 21h30 00:05 Resultado da votação + encerramento



Durante a Audiência..

Importante ressaltar aqui a centralidade das falas do Subprefeito, pois trata-se do
discurso da autoridade competente para lidar com as devolutivas dos munícipes,
reforçando o aspecto de prestação de contas do Diálogo Aberto;

Os momentos do Diálogo Aberto na Audiência são: 
a) Fala do Subprefeito 
b) Fala da População 
c) Resposta do Subprefeito 

Audiências



Divulgação do Relatório Diálogo Aberto 2022
Vale enfatizar aqui a importância da comunicação e divulgação do relatório do
Diálogo Aberto 2022. Além das audiências públicas nos territórios das
Subprefeituras.

Importante: após essa reunião, iremos enviar um pacote com artes sobre as
Audiências Públicas para serem divulgadas por cada Subprefeitura. 

Audiências



DÚVIDAS? 

MUITO OBRIGAD
A

!! 
 governoaberto@prefeitura.sp.gov.br 

 @govabertocidadesp


