
Reunião Aberta de Balanço

do Processo Participativo de 

Planejamento Municipal

Programa de 

Metas 2021-2024

Plano Plurianual 

2022-2025

27 de maio de 2021

Lei Orçamentária 

Anual (PLOA) 2022 ++



INSTRUÇÕES

• A Reunião está sendo gravada e será 

disponibilizada no canal da Prefeitura no 

YouTube.

• Para visualizar o(a) intérprete de libras 

durante todo o evento, você deverá fixá-lo(la) 

em sua tela, clicando sobre a janela dele(a) e 

escolhendo a opção "fixar". Atenção: essa 

opção está disponível apenas no 

Microsoft Teams!

• Após a apresentação, haverá inscrição pelo 

chat para uso da fala por até 3 min.

• O chat do evento será considerado apenas 

para esclarecimentos.

• Acompanhe às respostas às contribuições e 

mais informações sobre os instrumentos de 

Planejamento municipais pelo Participe+

Acesse http://participemais.prefeitura.sp.gov.br

AGUARDE
A reunião já vai começar



COMBINADOS

• A Reunião terá duração total de 1h30;

• Duas pessoas da equipe do Programa de Metas serão responsáveis pela mediação e moderação do evento;

• Em caso de dúvidas, comunique via chat;

• As 15 falas abertas da sociedade terão duração máxima de 3 minutos, o microfone será desligado após o 

período. Infelizmente, esse é o acordo necessário para que todos (as) possam participar de maneira equânime;

• Não será tolerado, sob nenhuma circunstância, o constrangimento de participantes neste fórum, nem comentários de 

baixo calão ou ofensa. Os participantes que violarem este combinado poderão ter seus microfones desligados. 

Prezamos pelo diálogo e escuta ativa de todos(as) ;

• A Prefeitura se organizou para promover a melhor experiência a todos os presentes. Pedimos paciência e compreensão

caso algum imprevisto técnico ou tecnológico ocorra durante a Reunião.



ORDEM DO DIA

1ª PARTE: 

• Balanço do Processo Participativo do Programa de Metas 2021-2024, Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) 2022 e Plano Plurianual 2022-2025;

• Próximos passos para elaboração dos instrumentos de planejamento da 

Prefeitura Municipal de São Paulo.

2ª PARTE:

• Abertura de fala para a sociedade civil.

3ª PARTE:

• Considerações finais.

ENCERRAMENTO



PROCESSO PARTICIPATIVO 2021

1. Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022

2. Programade Metas (PdM) 2021 - 2024

3. Plano Plurianual (PPA) 2022 - 2025

4. Planos de Ação das Subprefeituras

• Entre os dias 10 e 30 de abril a Prefeitura de São Paulo realizou 36 audiências públicas, além de 
audiência realizada na Câmara Municipal

• Entre os dias 08 de abril e 10 de maio, duas Consultas Públicas estiveram abertas no Participe+

• Em 2021, em respeito ao Decreto nº 59.574/2020, quatro importantes instrumentos 

do Planejamento Municipal estão sendo elaborados de forma coordenada e participativa com a 
sociedade:



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

• Participações (Microsoft Teams + transmissão no YouTube até 10/05): 7.089
• Inscritos com fala: 1.356
• Falas nas audiências: 628
• Duração total das 36 audiências públicas: 87h06

PARTICIPE +

• Contribuições: 4.744, entre propostas e revisões

BALANÇO DA PARTICIPAÇÃO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PARTICIPE+



AUDIÊNCIAS REGIONAIS: 

em média, uma fala corresponde a 4 sugestões

Quantidade de 
falas nas 
32 audiências 
regionais: 551

Quantidade de 
sugestões nas 
32 audiências 
regionais: 2.310



Recebimento 

de propostas

Priorização 

das propostas

30 dias 5 dias 31 dias 17 dias

*as datas podem sofrer alterações

CONSELHOS
PARTICIPATIVOS 

MUNICIPAIS

38 dias 39 dias 31 dias

PRÓXIMOS PASSOS - ORÇAMENTO CIDADÃO 2022

AQUI
VOCÊ

CONTRIBUIU!

Votação

popular

1 2 3 4

AQUI

VOCÊ
VOTA!

Análise de 

viabilidade

Elaboração do

PLOA 2022
Devolutiva Monitoramento

5 6 7 8

Sistematização 

das propostas

2

10 abril - 10 maio 11 maio - 14 maio 17 maio - 18 junho 25 junho - 11 julho

14 julho - 20 agosto 23 agosto - 22 setembro 01 outubro - 31 outubro 2022



Trabalho interno do 

Governo de estudos e 
proposição de ações

CRONOGRAMA 

PROGRAMA DE METAS 2021-2024

Janeiro Fevereiro

CRONOGRAMA SINTÉTICO DO CICLO DE ELABORAÇÃO DO PDM 2021-2024

Publicação 

da versão 
inicial do 
Programa 

de Metas

Março

Ciclo 

participativo

e 
Audiências 

Públicas

Abril

Trabalho 

de revisão 
interno do 
Governo

Maio

Publicação 

da versão 

final do 

Programa de 

Metas e das 

devolutivas 

do Processo 

Participativo

Junho

ESTAMOS

AQUI



Trabalho interno à Prefeitura de estudos

e proposição de ações

Janeiro Fevereiro Março

Ciclo 

participativo e 

Audiências 

Públicas

Abril

Trabalho 

interno às 

Secretarias 

de revisão

Maio    Junho

Trabalho 

interno à 

Prefeitura de 

elaboração 

do Projeto de 

Lei

Julho    Agosto

Apresentação 

do Projeto de 

Lei do PPA à 

Câmara 

Municipal

Setembro

Cronograma Plano Plurianual 2022-2025

CRONOGRAMA 

PLANO PLURIANUAL 2022-2025

ESTAMOS

AQUI



• Transcrição das contribuições realizadas durante as audiências públicas;

• Sistematização, por tema, de todo o conteúdo recebido nas audiências, por meio de ofícios e via 

Participe+;

• Avaliação pelas Secretarias quanto à possibilidade de incorporação das contribuições recebidas nas 

políticas públicas setoriais;

• Regionalização das propostas, considerando as demandas apresentadas no processo participativo.

FASE ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS





FERRAMENTAS DO TEAMS

• Para "levantar a mão" ou "habilitar o microfone" durante a reunião, procure pelos seguintes botões 

na tela do seu computador ou celular:

Observação: os botões para "levantar a mão"

podem variar de acordo com o aparelho utilizado.



INÍCIO DAS

FALAS



Tempo de fala

3:00



CONSIDERAÇÕES FINAIS E

ENCERRAMENTO






