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CONSELHO GERAL 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2008 
 

 
PRESSUPOSTOS E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO ORÇAMENTO DO  

CONSELHO GERAL PARA 2008 
 
 
A proposta de Orçamento do Conselho Geral para o ano de 2008 foi aprovada no plenário 
do Conselho Geral realizado no dia 15 de Outubro de 2007. 
 
Este documento foi elaborado com base nos seguintes pressupostos: 
 
 
▪ RECEITAS CORRENTES 
 
A principal rubrica de receitas – “Quotizações Estatutárias” – que representam, neste 
orçamento, perto de 80% do total das receitas previstas, foi calculada com base na 
previsão de número de advogados inscritos em 2008 – 28 778. 
 
Consideramos que, em média, aderem à modalidade de pagamento anual antecipado 
cerca de 60% dos advogados e que 5% aderem ao pagamento semestral antecipado. 
 
A “Receita da Procuradoria” foi estimada, cautelosamente, em função do histórico 
(média, por defeito, dos últimos anos). 
 
Relativamente à “Publicidade” inserta no nosso Boletim, utilizou-se a base do histórico 
mais recente, para estimativa do valor considerado. 
 
Para os “Patrocínios” o valor considerado é uma mera estimativa, pois não assenta em 
qualquer programa de acções. 
 
Quanto às restantes rubricas adoptou-se como base o histórico ponderado com critérios 
de conservadorismo. 
 
 
▪ DESPESAS CORRENTES 
 
O histórico realizado foi o pressuposto principal adoptado na elaboração do orçamento 
das despesas, estando sempre subjacente a racionalização dos gastos e a política de 
rigor na execução orçamental. 
 
Serviu de referência o realizado em 2006 e a execução orçamental em Junho de 2007, 
disponível à data da preparação deste documento. 
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Destacam-se para análise, as seguintes rubricas: 
 
Despesas com pessoal e honorários – Com base no quadro actual de funcionários e 
prestadores de serviços foram actualizadas todas remunerações com o coeficiente de 
2,5%, com indexação às restantes rubricas, como os Encargos Sociais da Entidade 
Patronal e Seguro de Acidentes de Trabalho. Não foi contemplado qualquer coeficiente 
de actualização, em razão de promoções ou de avaliação desempenho. 
 
Foi estimada ainda uma verba de 15 000,00 euros para “Formação Profissional” e o 
mesmo montante para contingências. 
 
Rendas – Actualização efectuada com o coeficiente de 3,3 %, estimativa que se veio a 
revelar excessiva face aos valores oficiais publicados em Portaria. 
 
Subsídios aos Conselhos Distritais – Manteve-se o valor global e individual atribuído nos 
últimos anos. 
 
Comparticipação dos Conselhos Distritais em quotizações estatutárias – Acompanha a 
evolução das cobranças. Corresponde a 50% das cobranças previstas, nos termos 
estatutários. 
 
Seguro de responsabilidade profissional - Com base no número previsto de advogados 
inscritos activos. A redução do prémio permite uma economia na ordem dos 10%. 
 
Boletim – Com base no custo médio unitário de 1,65 €, apurado na demonstração do 
resultado histórico de exploração respectivo, estimou-se um custo global, para as 
habituais seis edições, de 297 000,00 euros. 
 
Revista – Previsão da edição de dois números, com um custo médio de 31 500,00 euros. 
 
Comissões, Institutos, Associações Internacionais e Actividades Programáticas - Na 
ausência de programas de actividades, atendendo à circunstância de 2008 se tratar do 
primeiro ano de um novo triénio, reserva-se ainda, a verba global de 250 000,00 euros, 
afectada do seguinte modo: 

 
Comissão de Direitos Humanos    20 000,00 € 

 Comissão Nacional de Formação              15 000,00 € 
 Outras Comissões, Institutos e Associações   37 500,00 € 
 Actividades Programáticas             127 500,00 € 
 Para contingências      50 000,00 € 
 
 

 
▪ DESPESAS DE CAPITAL 
 
Cédulas e Certificados digitais – Com base no número previsto de emissões – 20 000. 
 
Cédulas profissionais – Com base no número previsto de emissões – 7 500 
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Programas e equipamento de informática – Conforme orçamento do DI, que inclui o 
pagamento da última tranche relativa às licenças, mas não inclui os investimentos ainda 
a realizar no âmbito do módulo “Apoio Judiciário”, a ser desenvolvido no “SINOA”, e 
cujo custo será, previsivelmente, suportado pelo Estado Português. 
 Por isso, se afecta, preventivamente, uma verba global de 50 000,00 euros, para 
investimentos nesta área.  
 
Para as restantes rubricas de Despesas de Capital, os valores indicados resultaram de 
estimativa razoável. 
 
Daqui resulta, em síntese, o seguinte orçamento, melhor detalhado nas demonstrações 
em anexo, determinando um saldo orçamental (“superavit”) de 135 318,25 euros.   
 
 

 

SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2008 
 

DESCRIÇÃO VALOR 

 
RECEITAS TOTAIS 12.250.686,05 
 
EXCEDENTE GERADO 871.979,20 
 
DESPESAS CORRENTES TOTAIS 11.378.706,84 
 
DESPESAS DE INVESTIMENTO 736.660,96 
 
SALDO ORÇAMENTAL FINAL 

 
135.318,25 

 
 
Este orçamento situa-se em cerca de 5% acima do realizado em 2006, para o que 
contribuiu de forma determinante a rubrica de “Quotizações” com um aumento de 12% 
face ao orçamento para 2007. 
 
O orçamento das despesas correntes cresce relativamente ao realizado em 2006 cerca 
de 7,5%; contudo, como as despesas de investimento decrescem cerca de 32%, o 
aumento das despesas totais é apenas de 3,8%. 
 
Se tivermos em conta que a taxa de inflacção acumulada prevista de 2006 a 2008 é de 
cerca de 5,6%, o aumento do orçamento ao nível das despesas correntes apenas está 
influenciado pela rubrica “Comparticipação Estatutária dos Conselhos Distritais em 
Quotizações”, sendo que esta depende da principal rubrica de receitas – as próprias 
quotizações. 
 
Fica, deste modo, explicado o saldo orçamental positivo previsto de 135 318,25 euros, 
contra um realizado negativo em 2006 de 32 024,78 euros. 
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A estrutura das receitas e despesas do Conselho Geral, apresenta-se conforme a 
ilustração seguinte: 
 

Estrutura das Receitas Totais
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Estrutura das Despesas Totais
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