
Audiência Pública
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021



A LOA é o orçamento público, em termos práticos.

O PLOA é o Projeto de Lei do Executivo para a alocação de recursos 
que nortearão toda a atuação da Municipalidade.

Lei Orçamentária Anual



Estimativa de Receita Orçamentária

Em 2021, a expectativa da Secretaria Municipal da Fazenda 
é que que o volume de recursos seja da ordem de R$ 68,2* 
bilhões. O valor é bastante próximo ao previsto na LOA 
deste ano, R$ 68,9 bi.

* Esses valores são estimados e constantemente atualizados durante o ano de 2020.



Novo modelo para as audiências públicas PLOA
De onde surgiu?

-Foi feito pela Prefeitura de São 
Paulo e a sociedade civil do Fórum 
de Gestão Compartilhada (Conselho 
de Governo Aberto)
-É uma ação do 2º Plano de Ação 
em Governo Aberto da cidade de 
São Paulo
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Etapa 1

Aqui você encaminha sua proposta para o PLOA 2021. 
Identifique a Subprefeitura e insira quantas propostas quiser:
http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/audien
ciapublica.php

de  16/05 a 31/05

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/audienciapublica.php


Etapa 1
Subprefeitura Número de propostas Subprefeitura Número de propostas

Aricanduva/Formosa/Carrão 233 M'Boi Mirim 64

Butantã 315 Mooca 78

Campo Limpo 620 Parelheiros 73

Capela do Socorro 28 Penha 91

Casa Verde 148 Perus 26

Cidade Ademar 41 Pinheiros 94

Cidade Tiradentes 38 Pirituba/Jaraguá 21

Ermelino Matarazzo 77 Santana/Tucuruvi 36

Freguesia/Brasilândia 98 Santo Amaro 40

Guaianases 46 São Mateus 209

Ipiranga 57 São Miguel Paulista 24

Itaim Paulista 85 Sapopemba 54

Itaquera 115 Sé 180

Jabaquara 131 Vila Maria/Vila Guilherme 10

Jaçanã/Tremembé 25 Vila Mariana 94

Lapa 262 Vila Prudente 105

Total 3518



Etapa 2
Prefeitura reúne 
propostas por 
Subprefeitura e tema

Conselhos Participativos Municipais 
priorizam as propostas 

Etapa 3

O Decreto Nº 59.023/19 prevê a atuação do CPM
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 3
Conselhos Participativos Municipais 
priorizam as propostas 

06 de junho a 04 de julho

A Secre. da Fazenda irá encaminhar para 
cada conselho as propostas colhidas para 
sua subprefeitura.

Cada conselho deverá priorizar (isto é, 
escolher) até 15 propostas, que irão para a 
próxima fase.



Etapa 3
Conselhos Participativos Municipais 
priorizam as propostas 

Diretrizes

- O conselho pode priorizar as propostas da 
maneira que achar melhor: via votação, via 
consenso, e-mail, reunião online, etc.

-No caso de reunião online, sugerimos o 
uso de: Microsoft Teams

-O conselho deve incluir em sua 
discussão/decisão todos os seus membros.

-Recomendamos atenção para que as 
propostas escolhidas:
● Sejam de competência da Prefeitura 

de São Paulo
● Sejam propostas com caráter mais 

coletivo e menos individual
● Não sejam genéricas (ex: “Mais 

educação”  vs  “Reforma da escola do 
bairro”)

● Preferencialmente, não sejam 
propostas que possam ser atendidas 
pelo 156 ou e-sic 
(sp156.prefeitura.sp.gov.br)

Nosso contato em caso de dúvidas: 
suporteploa@prefeitura.sp.gov.br

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/audienciapublica.php


Etapa 4

Aqui você vota online nas propostas da sua Subprefeitura 
para o PLOA 2021
(em plataforma elaborada pela Prefeitura)



Etapa 5

Prefeitura analisa a 
viabilidade 

- técnica, 
- jurídica e 
- orçamentária 

das propostas votadas

Propostas eleitas e viáveis são inseridas 
no PLOA 2021 (até 30/09/2020*) com 
prioridade de execução destacada no 
PLDO 2021**

Etapa 6

*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.

** PLDO 2021 disponível em: 
http://documentacao.saopaulo.sp.leg.br/iah/fulltex
t/projeto/PL0252-2020.pdf



Etapa 7

Devolutiva
por Subprefeitura

em outubro de 2020
aqui você conhecerá as propostas que foram incorporadas 
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 



Etapa 8

Monitoramento
da execução das propostas de munícipes inseridas na 

LOA 2021



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


