
Orçamento Cidadão
Projeto de Plano Plurianual 2022-2025
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022



Audiências Públicas
Em 2021 serão elaborados diversos instrumentos para direcionar as atividades da 
Prefeitura, todos eles importantes para definir prioridades da administração pública 
municipal:
- Programa de Metas 2021-2024
- Plano Plurianual (PPA) 2022-2025
- Lei Orçamentária Anual 2022 
De forma a centralizar as discussões, análises e coleta de propostas sobre as 
prioridades da administração junto à população em geral, o processo de Audiências 
Públicas de todos estes instrumentos será realizado de forma integrada. Assim, no 
mesmo espaço/evento, serão abordados temas referentes aos três instrumentos de 
planejamento municipal listados acima.



Audiências Públicas
Na etapa de coleta de propostas, a população será convidada a encaminhar suas 
propostas para os instrumentos de planejamento municipais. Identifique o tema, a 
Subprefeitura e insira quantas propostas quiser. Serão 2 processos paralelos:

Propostas de médio prazo (PdM e PPA), 
com horizonte temporal até 2025.

Propostas de curto prazo (PLOA 2022), 
para incorporação à Lei Orçamentária do 
próximo ano.

Em qualquer dos casos, as propostas devem ser inseridas na Plataforma PARTICIPE 
MAIS (https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/). Caso ainda não possua, você será 
convidado a efetuar um breve cadastro inicial.



Audiências Públicas
Que tratamento será dado às propostas recebidas?

- PdM e PPA: as propostas serão encaminhadas às Secretarias Municipais, para 
análise e possíveis ajustes e/ou incorporação ao Programa de Metas 2021-2024 e 
PPA 2022-2025.

- PLOA 2022 (ORÇAMENTO CIDADÃO): as propostas passarão pelo processo de 
priorização, votação popular, análise de viabilidade e incorporação à Lei Orçamentária 
de 2022. Veja o detalhamento no slide a seguir.

PARA INFORMAÇÕES MAIS COMPLETAS, CONSULTE A PLATAFORMA ONLINE 
PARTICIPE MAIS (https://participemais.prefeitura.sp.gov.br/). 
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Calendário Orçamento Cidadão 2022



Etapa 1 – de 10/04 a 10/05
Coleta de propostas. Os munícipes devem identificar o tema, a Subprefeitura 
e inserir quantas propostas quiser no site do Participe Mais.
• Propostas para o PLOA2022 (horizonte anual): seguirão para processo de 

priorização, votação popular e análise de viabilidade.

• Propostas para o PPPA2022-25 (horizonte quadrianual): serão 
compartilhadas com o PdM e encaminhadas diretamente às Secretarias 
Municipais para ciência, análise e avaliação sobre incorporação ao PPA.

As próximas etapas aqui descritas se referem apenas às propostas do 
PLOA2022.



Etapa 2 – de 11 a 14/05
Etapa Interna à 
Secretaria da Fazenda:

Prefeitura reúne 
propostas por 
Subprefeitura e tema



Etapa 3 – 17/05  a 18/06 
Conselhos Participativos Municipais * priorizam as propostas 
As Subprefeituras que receberam mais de 15 propostas populares na etapa de 
Recepção de Propostas passam pela etapa de Priorização. Nessa etapa, o 
Conselho Participativo Municipal de cada Subprefeitura seleciona até 15 
propostas entre as enviadas pela população na etapa de Recepção de Propostas 
para participarem da Votação Popular. Caso o número de propostas recebidas na 
etapa Recepção de Propostas tenha sido menor do que 15, todas as propostas 
vão a Votação Popular.

*O Decreto Nº 59.023/19 prevê a atuação do COM nesse processo participativo, como descrito nos artigos:

Art. 2° § 1º O Conselho Participativo Municipal tem caráter eminentemente público e é organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido 
pelo Poder Público Municipal como instância de representação da população de cada região da Cidade para exercer o direito dos cidadãos ao 
controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, bem como da apresentação de demandas, necessidades e prioridades na 
área de sua abrangência.
Art. 4º O Conselho Participativo Municipal tem as seguintes atribuições:

V - colaborar no planejamento, mobilização, execução, sistematização e acompanhamento de audiências públicas e outras iniciativas de 
participação popular no Executivo;



Etapa 4 – 25/06 a 11/07
Eleição online (votação popular) das propostas das Subprefeituras para o 
PLOA 2022 – participação direta da população.

Vote em até 5 propostas diferentes que considere as mais importantes para o 
orçamento do ano que vem. É possível votar em propostas para qualquer 
Subprefeitura. Para votar, basta se cadastrar no Participe+ ou, se já tiver 
cadastro, entrar na sua conta.

Plataforma 
Participe Mais 



Etapa 5 – 14/07 a 20/08 
Prefeitura analisa a viabilidade técnica, jurídica e orçamentária das propostas votadas:

▫ As 5 propostas mais votadas* de cada Subprefeitura são enviadas com alta prioridade 
para as Secretarias da Prefeitura para análise de viabilidade utilizando critérios 
técnicos, jurídicos e orçamentários. As propostas viáveis são incorporadas ao 
PLOA2022! De todo o modo, nenhuma proposta formulada pela população é 
desconsiderada. Todas as propostas recebidas são enviadas às Secretarias.

▫ A Secretaria da Fazenda coordena a elaboração do PLOA junto às demais Secretarias e 
o encaminha para a Câmara dos Vereadores até o dia 30/09. É a Câmara que aprova a 
versão final da Lei e decide o que entra no orçamento do ano que vem.

▫ * Em caso de empate entre as propostas mais votadas, as propostas empatadas são 
encaminhadas às Secretarias.



Propostas eleitas e viáveis são inseridas no PLOA 2022 (até 30/09/2022*)

Etapa 6 – 23/08 a 22/09

*essa é a data final para a Prefeitura enviar o PLOA 
à Câmara Municipal. A partir de então, vereadores 
irão discutir e votar o projeto.



Etapa 7 – 01 a 31/10

Devolutiva
por Subprefeitura

em outubro de 2021
Apresentação das análises de viabilidade pelas Secretarias municipais. 
Após todo esse processo, a Secretaria da Fazenda publica o resultado 
final e realiza Audiências Públicas devolutivas. Acompanhe para saber 
quais propostas populares foram aprovadas e farão parte do orçamento 
do ano que vem!



Etapa 8 – em 2022

Monitoramento
da execução das propostas de munícipes inseridas na 

LOA 2022



Para mais informações acesse www.prefeitura.sp.gov.br/fazenda


