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


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 4

Aqui você vota online nas propostas da sua Subprefeitura 
para o PLOA 2021
www.participemais.prefeitura.sp.gov.br 

de 11/07 a 23/07

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


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
www.participemais.prefeitura.sp.gov.br 

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


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.
Veja o descritivo mais detalhado na próxima página.

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



Estimativa de Receita Orçamentária

 LOA 2020 Estimativa 2021

RECEITAS CORRENTES 60.163.494 59.326.254

RECEITAS DE CAPITAL 5.621.850 5.766.977

OUTRAS RECEITAS 3.204.096 3.122.032

TOTAL GERAL 68.989.441 68.215.263

(em R$ milhões)

Caso você tenha interesse em conhecer mais detalhes do Orçamento Municipal de São Paulo, 
consulte o Orçamento Cidadão na Cidade de São Paulo (clique aqui). Se tiver interesse na 
execução orçamentária em si, consulte o Portal da Transparência (clique aqui).

http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/uploads/2020/Or%C3%A7amentoCidad%C3%A3oCidadedeS%C3%A3oPauloLOA2020.pdf
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx


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


