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Recomendação N.º 1 
Orçamento Anual - mais próximo do cidadão 

Prática de comunicação que promove a proximidade e transparência  
 
 

 O envolvimento do cidadão no espaço social e político é fundamental para o sucesso das políticas 

implementadas e para a manutenção do sistema democrático. Neste sentido, o Estado, e as demais 

instituições públicas, devem fomentar ao máximo a participação do cidadão, desconstruindo a ideia de 

que a Administração Pública é pesada, pouco transparente e cercada por procedimentos burocráticos 

desinteressantes e complexos.  

 

 O processo de elaboração e estruturação do orçamento anual de uma entidade pública, mais 

especificamente, da Junta de Freguesia do Lumiar, é exigente, e o documento que o apresenta é composto 

por dezenas de páginas, de leitura técnica e densa. Desta maneira, a informação fica disponível, mas não 

é acessível.  

 

 No sentido de promover uma maior proximidade com o cidadão, propomos a elaboração de um 

documento (passível de apresentação em formato imagem) que, através de gráficos e tabelas, sintetize 

os traços gerais do Orçamento Anual da Junta de Freguesia do Lumiar, como: valor orçamental total de 

despesa e receita; valor orçamental estabelecido por departamento da Junta, subdividido nos blocos mais 

relevantes dentro da orgânica de cada um (ex.: Cultura – Eventos, Subsídios, Instalações; Serviços 

Administrativos – Pessoal, equipamento, instalações); e outras informações que se considerem da maior 

relevância. O poder central, com também com a finalidade de simplificar e aproximar, apresentou um 

documento similar ao que propomos relativo ao Plano de Reestruturação e Resiliência, que juntamos em 

anexo como exemplo. 

  

 Esta prática traduz-se na simplificação da informação orçamental estruturante relativa à 

freguesia, tornando-a mais apelativa, transparente e acessível à comunidade que pretendemos servir.  

 

 A Bancada do PPD/PSD reconhece a importância, e propõe com esta recomendação: uma maior 

proximidade com o cidadão, simplificação do processo burocrático, síntese de informação útil e promoção 

de debate mais informado.  
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Assim, a Bancada do PPD/PSD, propõe que a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão 

ordinária dia 20 de dezembro de 2021, delibere propor à Junta de Freguesia do Lumiar: 

1. Quando os orçamentos forem disponibilizados ao público, a execução de um 

documento/imagem síntese dos orçamentos doravante apresentados, de fácil leitura e 

compreensão, que servirá como ferramenta apoio aos fregueses na sua interpretação de cada 

orçamento.  

 

 
Lumiar, 13 de dezembro de 2021 
 

Os Proponentes, 

 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 

Marta Santos Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

 

 

      

APROVADA POR MAIORIA, COM 12 VOTOS A FAVOR (5 PSD;4 CDS; 1LIVRE; 1CHEGA; 

1IL), 7 ABSTENÇÕES (5PS; 1BE; 1CDU) 

 


