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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2008 
 

 
ORÇAMENTO CONSOLIDADO PARA 2008 

 
O orçamento da Ordem dos Advogados resulta da integração dos orçamentos 
individuais do Conselho Geral e dos Conselhos Distritais, englobando estes os 
orçamentos das Delegações da respectiva jurisdição. 
 
Os orçamentos individuais são aprovados em cada uma das entidades, de acordo com 
o que estabelece o EOA e no âmbito da autonomia administrativa, de tesouraria e 
orçamental de que cada uma delas goza. 
 
Relativamente ao orçamento individual do Conselho Geral será votado 
conjuntamente com o orçamento consolidado da OA. 
 
O fluxo financeiro que ocorre entre o Conselho Geral e os Conselhos Distritais, 
tratados autonomamente em cada uma destas entidades, carece de consolidação 
para efeitos da produção das demonstrações contabilísticas e financeiras, das quais 
faz parte o orçamento. 
 
Para tanto, uns e outros carecem de correcções e reajustamentos, de modo a 
eliminar as duplicações e divergências de valores. 
 
Assim foi produzido o documento que irá ser submetido à Assembleia Geral, cuja 
síntese se apresenta a seguir: 
 

 
RECEITAS TOTAIS 
 

 
14.077.444 

 
DESPESAS CORRENTES 
 

 
13.209.475 

 
EXCEDENTE GERADO 
 

 
867.968 

 
DESPESAS DE CAPITAL 
 

 
1.433.359 

 
SALDO FINAL PREVISTO 
 

 
-565.391 

 
 
Como se verifica, o excedente gerado, que resulta da diferença entre as receitas e as 
despesas correntes, fica àquem dos 900 000,00 euros, por conseguinte, insuficiente 
para responder às necessidades de investimento identificadas, a exemplo do que foi 
o orçamento para 2007. 
 
Assim sendo, o deficit de 565 391,00 euros apurado deverá ser financiado com 
recurso aos excedentes gerados nos períodos anteriores. 



 
Também a exemplo do que foi relatado relativamente ao orçamento para 2007, 
aquele montante de investimentos previsto – 1 433 359,00 – está influenciado com o 
investimento em novas instalações por parte do Conselho Distrital de Faro, na ordem 
dos 340 000,00 euros, investimento que, apesar de ter vindo a ser diferido, mantém 
cativo os fundos necessários ao seu financiamento. 
 
Este facto permite considerar que o deficit efectivo do orçamento para 2008 é 
aproximadamente de 250 000,00 euros. 
 
Apesar de alguns dos investimentos a realizar pelos Conselhos Distritais não se 
apresentarem discriminados, podemos concluir que a maior fatia das despesas de 
capital se destina à área informática e à emissão de cédulas e certificados digitais. 
Excluindo os investimentos em obras e novas instalações, este grupo de despesas 
representa cerca de 56%.  
 
De realçar que as despesas de capital respeitantes ao serviço de dívida representam 
10% do seu total. 
 
Olhando para a estrutura das receitas e das despesas totais, umas e outras agrupadas 
pelas rubricas mais relevantes, concluímos o seguinte: 
 

 

RECEITAS 
 

Quotizações  9.746.153,60 69,23% 

Receitas próprias dos Conselhos Distritais (estatutárias) 1.807.630,00 12,84% 

Receita da Procuradoria  2.000.000,00 14,21% 

Outras receitas do Conselho Geral  318.500,00 2,26% 

Outras receitas dos Conselhos Distritais  205.160,11 1,46% 
 
TOTAL DE RECEITAS 
 

14.077.443,71 
   

 

 
 

DESPESAS TOTAIS 
 

Despesas com pessoal  5.524.207,00 37,73% 

Honorários  1.786.397,53 12,20% 

Seguro de responsabilidade profissional  1.200.000,00 8,20% 

Comunicação  727.282,21 4,97% 

Trabalhos especializados 1.004.887,00 6,86% 

Outras despesas correntes  2.966.701,70 20,26% 

Despesas de capital  1.433.358,79 9,79% 
 
TOTAL DE DESPESAS 
 

14.642.834,24 
   



 
Cerca de 69% das receitas previstas têm origem, como é normal, nas quotizações 
estatutárias. 
 
As receitas próprias dos Conselhos Distritais, incluindo a receita com formação 
contínua, conjuntamente com a Receita da Procuradoria, representam 27% do total, 
sendo os restantes 4% residuais repartidos pelo Conselho Geral e pelos Conselhos 
Distritais. 
 
No que respeita às despesas, cerca de 50% destinam-se às despesas com funcionários 
e prestadores de serviços, incluindo-se nestes os prestadores de serviços avençados, 
mandatários e formadores quer dos Centros de Estágio, quer da formação contínua. 
 
Ao seguro de responsabilidade profissional cabe cerca de 8% do orçamento total. 
 
As despesas de “comunicação”, que respeitam a despesas com transmissão de dados 
e de voz, despesas com franquias dos CTT, designadamente com os Serviços do Apoio 
Judiciário dos Conselhos Distritais, têm o peso de 5% no orçamento. 
 
As “outras despesas correntes”, representando 20% do orçamento, respeitam aos 
restantes gastos de estrutura, como rendas de instalações, material de escritório e 
consumíveis de informática, despesas com deslocações dos titulares de cargos ao 
serviço da Instituição, material e serviços de limpeza e higiene e outras. 
 
Segue ilustração da estrutura das receitas e das despesas totais. 
 
 
 
 
 

Estrutura das Receitas
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Estrutura das Despesas Totais
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Outras conclusões se podem retirar da análise do orçamento consolidado: 
 
O saldo final do orçamento tem origem no Conselho e nos Conselhos Distritais, do 
seguinte modo: 
 

Conselho Geral      68 842,86 
Conselhos Distritais            (634 233,38) 
Saldo final             (565 390,52) 

 
Os Conselhos Distritais que apresentam o seu orçamento deficitário ainda podem 
recorrer aos excedentes gerados nos exercícios anteriores para o seu financiamento.  
 
A correlação média entre as despesas com pessoal e as restantes despesas correntes, 
no que respeita aos Conselhos Distritais, é estreita 
 
Introduzindo os dados do Conselho Geral esta correlação altera significativamente, 
em virtude do maior peso das despesas correntes do Conselho Geral face ao total, 
uma vez que aqui são contabilizadas como despesas as receitas dos Conselhos 
Distritais correspondentes às comparticipações do Conselho Geral. 
 
Também se identifica uma correlação elevada entre as comparticipações do Conselho 
Geral junto dos Conselhos Distritais e o número de advogados inscritos por cada uma 
das respectivas áreas jurisdicionais. 
 
Também se concluiu haver uma razoável correlação entre os orçamentos dos 
Conselhos de Deontologia e os orçamentos dos Conselhos Distritais respectivos. 
 
Esta correlação já não se verifica relativamente aos Gastos com Delegações, o que se 
compreende, atenta a estrutura de cada um dos Conselhos Distritais no que às suas 
Delegações diz respeito (maior ou menor número de Delegações, maior ou menor 
dimensão e maior ou menor dispersão geográfica). 
 
Para análise de pormenor remete-se para as demonstrações em anexo. 
 


