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ORDEM DOS ADVOGADOS 

Conselho Geral 
 

Proposta de Orçamento para o ano de 2014 
 

 

Nota introdutória 
 

A proposta de Orçamento do Conselho Geral para o ano de 2014 foi apreciada e votada 

no plenário do Conselho Geral realizado no dia 07 de novembro de 2013, com vista a 

dar cumprimento ao disposto na alínea q) do artº 45º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados. 

 

As despesas correntes são transversais às seguintes áreas 

 

a) Estrutura e funcionamento; 

b) Benefícios diretos e indiretos aos advogados; 

c) Atividades programáticas; 

d) Comissões, Institutos e Associações Internacionais. 

 

As despesas de capital têm como destino principal a área informática e certificados 

digitais, condição essencial para manter a operacionalidade e fiabilidade dos serviços, 

por um lado, e a garantir a eficiência nos serviços de apoio aos Advogados.  

 

Não sendo a execução deste orçamento da responsabilidade dos atuais órgãos, por 

estarmos na presença de fim de mandato, as verbas orçamentadas para o 

desenvolvimento de atividades programáticas e das demais rubricas, cuja realização 

de gastos esteja dependente de decisões dos novos órgãos, foram-no, à cautela, com 

base no histórico. 

 

Assim, para cada uma das rubricas, apresentamos as respetivas justificações e 

fundamentos. 

 

Antes de mais e no quadro seguinte resume-se, em grandes números, a presente 

proposta de orçamento, que se apresenta com um saldo orçamental de 995.216,63 €. 
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RESUMO 

 

 

2014 2013 2012 

Receitas totais 6.900.437,45 6.799.409,02 7.117.596,00 

Despesas correntes 5.445.119,14 5.677.972,78 6.136.195,00 

Excedente gerado 1.455.318,31 1.121.436,24 981.401,00 

Despesas de capital 460.101,68 581.309,00 532.354,00 

Saldo orçamental 995.216,63 540.127,24 449.047,00 

 

Esclarece-se que estes indicadores estão expurgados das verbas imputáveis aos 

Conselhos Distritais e Delegações, ou seja, do lado das receitas, a quantia de € 

5.740.806,14, e do lado das despesas, a quantia de 5.928.350,29 €. 

 

Estas verbas respeitam à comparticipação estatutária nas quotizações por parte dos 

Conselhos Distritais e Delegações e ainda a uma verba de 250.000,00 €, prevista 

transferir, a título de apoio extraordinário, se necessário. 

 

Salvo indicação em contrário, todos os indicadores apurados com referência, quer às 

receitas, quer às despesas, excluem as referidas operações internas, ou seja, 

consideram-se apenas as despesas e as receitas exclusivas do Conselho Geral. 

 

Assim, do excedente gerado, de 1.455.318,31 €, que resulta da diferença entre o total 

das receitas correntes, de 6.900.437,45 € e o total das despesas correntes, de 

5.445.119,14 €, foi destinada a verba de 460.101,68 € para investimentos, que 

corresponde a 31,62% do excedente gerado previsto. 

 

 

PRESSUPOSTOS da proposta de orçamento 
 

RECEITAS CORRENTES 

Passando à análise de detalhe:  

 

Quotizações Estatutárias – 11.356.700,58 €.  

Estimativa, líquida dos descontos pelo recebimento anual e semestral antecipado, 

efetuada com base no número de advogados que se prevê que estejam inscritos ativos, 
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em média, durante o ano de 2014, ou seja, 31.395 advogados distribuídos do seguinte 

modo, pelos diversos escalões: 

 

 

Nº de 

advogados
Valor

Nº de 

advogados
Valor

Nº de 

advogados
Valor

20,49% 11,41% 20,64% 11,51% 22,15% 12,84%

73,55% 81,94% 73,71% 82,19% 72,49% 84,05%

5,96% 6,64% 5,65% 6,30% 5,36% 3,11%Reformados com autorização para advogar

Estrutura 2012Estrutura 2013Estrutura 2014

Escalões

Até 4 anos

Com mais de 4 anos

 
 

Considerou-se ainda que 60% dos advogados, em média, aderem à modalidade de 

pagamento anual ou semestral antecipado, igualmente distribuída, por simplificação, 

pelos diversos escalões, o que equivale a 1.323.849,42 €, ou seja, mais de 10% do valor 

total das quotizações previstas receber, sendo que esta verba não está contemplada 

no orçamento, como despesa, na medida em que consideramos apenas a receita 

líquida prevista receber. 

 

A variação positiva de cerca de 2% face à proposta de orçamento do ano anterior 

decorre do aumento previsto de número de advogados inscritos ativos, também de 

cerca de 2%, uma vez que a sua distribuição pelos diversos escalões se mantém 

equivalente à do orçamento do ano anterior. 

 

O montante de quotas previsto receber terá a repartição, constante no quadro 

seguinte: 

 

    

         €uro

Quotizações Total

Valor Bruto 12.680.550,00 6.340.275,00 50% 4.608.158,53 36% 1.732.116,48 14%

Descontos pelo recebimento 

antecipado (10,44%)
1.323.849,42 661.924,71 50% 480.729,95 36% 181.194,76 14%

Valor líquido previsto receber 11.356.700,58 5.678.350,29 50% 4.127.428,57 36% 1.550.921,72 14%

Montante retido 

no Conselho Geral

Montante 

destinado aos 

Conselhos 

Distritais

Montante destinado 

às Delegações
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Receita da Procuradoria - 600.000,00 €.  

A irregularidade verificada nesta rubrica e a tendência para a sua crescente 

diminuição, por virtude do corte na comparticipação da OA nas quantias cobradas a 

título de taxa de justiça nos processos cíveis, que é agora de 5%0, quando 

anteriormente essa comparticipação era de 21%0, recomenda conservadorismo na 

estimativa para esta rubrica. 

 

Publicidade – 80.000,00 €.  

Respeita às inserções de publicidade no Boletim da Ordem dos Advogados que 

se prevê sejam contratadas para o ano de 2014, conforme adiante se explica a 

propósito do orçamento para publicações – pág. 16. 

 

 

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados – 62.455,85 €.  

Respeita ao valor previsto receber dos Conselhos Distritais, relativamente às 

inscrições de advogados projetadas para 2014 e em conformidade com os 

respetivos orçamentos (87,29 €, por inscrição). 

 

 

Restantes receitas – 542.087,16 €.  

Respeita a diversas rubricas de receitas (emolumentos, taxas, laudos, receitas 

financeiras e outras), que constituem um valor praticamente residual – 4,31% 

do total das receitas previstas. Tomando como referência as receitas exclusivas 

do Conselho Geral, estas receitas representam cerca de 8,15%. 

 
Laudos 105.000,00

Vendas  de mercadorias  e prestação de serviços 14.000,00

Serviços  de apoio a  advogados 158.087,16

Juros  obtidos  e outros  rendimentos  financeiros 250.000,00

Outras  receitas 15.000,00

Total 542.087,16  
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DESPESAS CORRENTES 

As despesas correntes foram estimadas, rubrica a rubrica, com base nos 

seguintes pressupostos: 

 

Serviços especializados – 1.133.058,88€ 

 Trabalhos especializados – 819.711,01 € 

Esta rubrica contempla a contratação de diversos serviços, tais como, trabalhos 

de tipografia, de encadernação, assistência técnica aos servidores e aplicações 

da área da contabilidade e afins, revisão e certificação de contas, entre outros, 

conforme se discrimina no quadro seguinte. Inclui ainda a produção e 

distribuição do Boletim e da Revista, a cujas despesas se faz referência adiante 

na página 16. 

 

  

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 

Trabalhos de tipografia 10.000,00  

Encadernações 2.500,00  

Cédulas profissionais 56.000,00  

Assistência técnica a aplicações e servidores de contabilidade e afins 57.268,80  

Jurisprudência – Base de dados 81.180,00  

Serviços jurídicos 50.000,00  

Encargos com cobrança de quotas 97.837,58  

Revisão e Certificação de Contas 12.177,00  

Gestão documental 14.760,00  

Serviços de clipping 10.627,20  

Assistência Informática 43.050,00  

Estacionamento 3.389,93  

Produção do Boletim 330.051,46  

Produção da Revista 50.869,04  

Total 819.711,01  

   

Publicidade e divulgação institucional – 7.500,00 € 

Refere-se essencialmente ao custo da publicação das convocatórias das Assembleias 

Gerais. 
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Vigilância e segurança – 17.878,05 € 

Respeita ao serviço de segurança e alarmes, de acordo com o contrato subscrito com 

empresa de segurança. 

 

 Honorários – 152.462,00 € 

Esta rubrica respeita a pagamentos devidos a prestadores de serviços, bem como os 

devidos pela emissão de laudos e outras atividades, conforme se discrimina no quadro 

seguinte: 

 

                                   

Serviços de Acesso ao Direito 18.450,00 €

Departamento Financeiro 36.900,00 €

Editorial (publicações) 25.092,00 €

Laudos 37.500,00 €

Contencioso 29.520,00 €

Outros - preventivo 5.000,00 €

Total 152.462,00 €

HONORÁRIOS

 

             

 Comissões – 12.752,00 € 

Valor relativo às comissões devidas pela angariação de publicidade a inserir no Boletim 

da OA. 

 

Conservação e reparação – 49.220,65 € 

Respeita aos contratos de manutenção e assistência técnica a equipamentos e 

pequenas reparações de equipamentos e instalações, conforme descrito no quadro 

seguinte: 

 

                   

Assistência técnica - Elevadores 829,81

Fotocopiadoras e outro equipamento 11.122,25

Conservação e reparação de equipamento informático 22.300,00

Conservação e manutenção da viatura 11.942,80

Estimativa para pequenas reparações nas instalações 3.025,80

Total 49.220,65

Conservação e reparação
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Serviços bancários – 73.535,16 € 

Trata-se de encargos suportados com operações bancárias – comunicações, 

transferências bancárias, entre outras. 

 

 
Materiais – 34.535,47 € 

 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido – 500,00 €.  

Verba orçamentada para eventual aquisição de pequenos utensílios. Trata-se 

de uma rubrica com comportamento irregular e considerada irrelevante em termos de 

orçamento. 

 

Livros e documentação técnica – 500,00 €  

Esta verba, que não inclui os livros e outras publicações a adquirir para a Biblioteca da 

Ordem, é orçamentada apenas por precaução para a eventual aquisição de 

publicações, geralmente revistas, com validade de muito curto prazo.  

 

Material de escritório e consumíveis de informática – 14.544,16 €  

Esta rubrica contempla todas as aquisições de material de escritório e consumíveis 

previstos realizar pelos diversos serviços do Conselho Geral e do Conselho Superior. 

Tem como referência o valor histórico atualizado. 

 

Artigos para oferta – 2.500,00 € 

Trata-se de um valor orçamentado à cautela, para obviar a situações sempre passíveis 

de ocorrer, considerando-se este montante razoável. Esclarece-se que esta rubrica não 

engloba as ofertas de artigos da “loja”, adquiridos para venda. 

 

Material de limpeza – 15.804,71 €  

 Para melhor análise e gestão da rubrica “limpeza, higiene e conforto”, separou-se o 

orçamento destinado à aquisição de material de limpeza, da contratação dos serviços 

de limpeza, higiene e conforto. O fornecimento destes artigos está contratado a 

empresa da especialidade. 

 

Ornamentação e decoração – 586,40 € 

Esta verba foi orçamentada a título preventivo, considerando a eventualidade de 

adequar as condições de receção de individualidades ou na realização de determinados 

eventos. 
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Jornais e revistas – 100,00 € 

Destinado à aquisição de jornais. 

 
Energia e fluidos – 37.253,55 € 

Eletricidade e água – 30.716,26 € 

 Este valor foi estimado com base no histórico destas rubricas. 

 

Combustíveis – 6.537,29 € 

Estimativa de despesas com a aquisição de combustível, tendo por base o realizado no 

primeiro semestre de 2013. 

 

Deslocações, estadas e transportes – 108.247,10 € 

Deslocações e estadas do pessoal – 4.651,90 €  

Refere-se a táxis, utilização de viatura própria e outras deslocações dos funcionários, 

em diligência fora do seu local normal de trabalho, ou por conveniência do serviço.  

 

O valor orçamentado resulta da projeção do valor realizado em deslocações e estadas 

durante o primeiro semestre de 2013. 

 

Deslocações e estadas dos membros dos órgãos – 96.595,20 €  

O valor orçamentado nesta rubrica destina-se ao reembolso de despesas de deslocação 

às sessões de trabalho do Conselho Geral e do Conselho Superior, designadamente 

deslocações em meios de transporte público ou em viatura própria, refeições e 

estadas. 

 

Inclui ainda as despesas de deslocação decorrentes de outras viagens no país ou no 

estrangeiro, em representação da Ordem ou no exercício de funções inerentes ao 

cargo, ou delegadas. 

 

Desconhecendo-se, à data da produção deste documento, o domicílio dos futuros 

membros destes órgãos, esta verba é uma mera estimativa, passível de revisão, atento 

o referido na nota introdutória. 

 

As despesas de deslocação respeitantes aos membros das Comissões e Institutos 

encontram-se orçamentadas na rubrica “Atividades Programáticas, Comissões e 

Institutos”.  
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Deslocações e estadas de outras entidades – 1.000,00 € 

Trata-se do reembolso com despesas de deslocação com individualidades terceiras 

que, em algumas circunstâncias, prestam serviço gratuito à OA, designadamente 

conferências e outros eventos organizados pelo Conselho Geral. 

 

Transportes de mercadorias e outros materiais – 1.000,00 € 

Verba orçamentada à cautela para o transporte de bens, com base na projeção do 

realizado até Junho de 2013. 

 

Portagens e estacionamentos – 4.500,00 € 

Respeita às despesas a incorrer com portagens e estacionamentos da viatura.  

 

Refeições com entidades terceiras – 500,00 € 

Verba orçamentada, a título preventivo, destinada ao pagamento de refeições 

suportado com individualidades que prestam serviço gratuito à OA, designadamente 

em conferências e outros eventos. 

 

 

Serviços diversos – 1.857.214,60 € 

Rendas e alugueres – 51.752,01 € 

O valor orçamentado resultou da aplicação às atuais rendas do coeficiente de 

atualização publicado para o ano de 2014 – 1,099%. 

 

Comunicação – 381.636,26 €  

 Esta verba decompõe-se do seguinte modo: 

 

                    

Telefones e fax 9.153,31 

Telemóveis 11.985,09 

Correio físico geral 151.261,64 

Correio físico publicações 172.082,94 

Transmissão de dados 36.511,88 

TV Cabo 641,40 

TOTAL 381.636,26

COMUNICAÇÃO
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As despesas com correio físico – 323.344,58 € - representam 85% desta rubrica, 

cabendo às relacionadas com a distribuição do Boletim e da Revista, cerca de 45%. 

Realça-se que, relativamente à rubrica “transmissão de dados”, a mesma contempla 

não só as respeitantes ao Conselho Geral, mas também à transmissão de dados a nível 

nacional. 

 

Seguros – 1.353.976,52 € 

 No mapa seguinte discriminam-se, por ramos, os seguros e respetivos prémios, que se 

encontram subscritos pelo Conselho Geral.  

 

Esclarece-se que os prémios de seguros de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais – 14.529,84 € -, bem como o prémio de seguro de saúde (grupo) – 

37.760,25 € -, por se tratar de despesas com pessoal, estão inscritos na rubrica 

respetiva. 

 

                                  

Automóvel 1.207,21

Multi-riscos 1.994,29

Acidentes pessoais 42.775,02

Responsabilidade profissional 1.308.000,00

Total 1.353.976,52

Seguros - por ramos

 

 

Ramo responsabilidade civil profissional – 1.308.000,00 € 

O valor do prémio de seguro de responsabilidade profissional apresenta uma redução na ordem 

dos 11%, face ao do orçamento do ano anterior, o qual já fora, na altura, objeto de redução, em 

resultado da renegociação do contrato com a empresa mediadora.  

 

Ramo acidentes pessoais – 42.775,02 € 

Todos os titulares de cargos, incluindo os titulares de cargos nas Delegações e Delegados, 

usufruem de um seguro de acidentes pessoais, enquanto no exercício das suas funções. 

 

Contencioso e notariado – 500,00 € 

Trata-se de um valor residual e orçamentado à cautela para despesas relacionadas 

com reconhecimento de assinaturas e eventual obtenção de certidões. 

 

Despesas de representação – 2.500,00 € 

 No exercício das suas funções, os membros dos órgãos, nomeadamente o Bastonário, 

têm necessidade de realizar despesas de representação com entidades terceiras em 
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consequência de ações ou iniciativas de ordem institucional e em prol do prestígio da 

Ordem.  

 

 

 

 Limpeza, higiene e conforto – 38.001,54 € 

Corresponde ao valor do contrato com empresa de limpeza, não incluindo os materiais 

que se encontram desagregados desta rubrica, conforme já referido.  

 

Águas, cafés e outros – 14.349,28 € 

 Esta rubrica respeita, como o seu próprio nome indica, a águas, cafés e sumos 

consumidos pelos colaboradores, titulares de cargos aquando das sessões de trabalho e 

convidados. O valor estimado, por defeito, corresponde aos valores históricos médios 

anuais. 

 
Refeições por conveniência de serviço, dos  

titulares dos órgãos – 14.499,00 € 

Corresponde às despesas com refeições com membros do Conselho Superior e do 

Conselho Geral, realizadas por conveniência de serviço. 

 

  

Despesas com pessoal – 1.864,579,57 € 
 
O orçamento desta rubrica foi apurado com base no quadro de pessoal e remunerações 

atuais, não tendo sido contemplada qualquer atualização para o ano de 2014. 

 

Nos quadros seguintes apresenta-se a decomposição daquele montante, que não inclui 

a remuneração e encargos sociais de membros de órgãos estatutários, no montante de 

125.646,88 €. 
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1. Despesas com pessoal - por naturezas 
Ordenados e salários 912.705,12  

Subsídio de férias 85.960,49  

Subsídio de natal 85.960,49  

Diuturnidades 32.880,00  

Isenção de horário de trabalho 85.940,79  

Trabalho suplementar 25.000,00  

Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 54.767,02  

Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 54.125,72  

Abonos para falhas 1.350,00  

Passes sociais 6.294,65  

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 7.742,14  

Pensões 32.397,96  

Encargos sobre remunerações 286.537,96  

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 14.529,84  

Seguro de saúde grupo 37.760,25  

Medicina, higiene e segurança 4.230,26  

Formação profissional 8.750,00  

Confraternização com pessoal 1.400,00  

Refeições por conveniência de serviço 100,00  

Outras despesas com pessoal 500,00  

Total anual 1.738.932,70  
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2. Despesas com pessoal por centros de atividade 

Centro de atividade Quadro Remunerações 
Encargos 
sociais 

Outros 
encargos 

Total 

Gabinete e Secretariado do Bastonário 2  68.478,49  14.815,35  3.425,00  86.718,85  

Gabinete de Apoio Jurídico 6  152.355,93  32.596,12  7.620,19  192.572,24  

Departamento Administrativo 14  286.394,75  59.730,17  14.324,24  360.449,16  

Departamento Financeiro 4  112.857,04  23.941,86  5.644,63  142.443,53  

Departamento de Informática 11  307.637,53  66.081,58  15.386,71  389.105,82  

Biblioteca 5  151.090,02  32.549,70  7.556,88  191.196,59  

Departamento Editorial e Comunicação 4  108.018,50  23.170,23  5.402,62  136.591,35  

Departamento de Processos 6  131.188,92  27.870,62  6.561,51  165.621,05  

Sem afetação 1  26.963,10  5.782,34  1.348,58  34.094,02  

Pensões e complementos de reforma       40.140,10  40.140,10  

Totais 53  1.344.984,28  286.537,97  107.410,45  1.738.932,70  

 

 

 
Outros despesas – 410.229,97 € 
 

Impostos – 2.000,00 € 

Refere-se ao imposto de selo e taxas e ainda a imposto sobre o valor acrescentado 

relativo a operações gratuitas. 

 

Quotizações – 64.841,24 € 

Trata-se de quotas anuais devidas pela inscrição da OA, como membro de diversas 

entidades, de que se destacam “CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS / COUNCIL OF 

THE BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE”, com 50.690,00 € e “INTERNATIONAL BAR 

ASSOCIATION”, com 2.937,74 €. 

 

Ofertas e amostras de inventários – 3.888,73 € 

Respeita a ofertas de artigos existentes na nossa loja a convidados.  

 

Compras – 12.000,00 € 

Refere-se a compras de artigos para a “loja”, incluindo a agenda para 2015. 
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Atividades programáticas, Comissões, Institutos e Associações 

Internacionais – 327.500,00 €. 

 

Esta verba global destina-se a financiar as Atividades Programáticas e os Gastos das 

Comissões, Institutos e Associações Internacionais, afetada do seguinte modo:  

 

                        

Atividades programáticas 100.000,00

Comissões 128.000,00

Institutos 74.500,00

Associações internacionais 25.000,00

Total 327.500,00  

 

Como foi referido na nota introdutória, as atividades a desenvolver dependem do 

programa dos órgãos que vierem a ser eleitos, pelo que os valores a considerar são 

uma mera estimativa, sujeita a revisão. 

 

Assim, foi prevista a verba de 75.000,00 € para os eventos “Dia do Advogado” e 

“Convenção das Delegações” e ainda uma verba de 25.000,00 €, sem afetação 

específica e a mero título preventivo. 

 

Para as Comissões e Institutos foi afetada a verba global de 202.500,00 €, estimada em 

função do histórico destas rubricas e considerando as atividades que lhes cabe 

desenvolver, distribuída do seguinte modo: 

 

                    

Comissões

   Comissão dos Direitos Humanos 25.000,00 €

   Comissão Nacional de Avaliação 60.000,00 €

   Comissão Nacional de Estágio e Formação 25.000,00 €

   Comissão Nacional Contra a Procuradoria Ilícita 8.000,00 €

   Comissão para as Relações Internacionais 10.000,00 €

Total 128.000,00 €

Institutos

   Instituto de Acesso ao Direito da Ordem dos Advogados 37.500,00 €

   Instituto das Sociedades de Advogados 1.000,00 €

   Instituto de Advogados de Empresa 20.000,00 €

   Instituto dos Advogados em Prática Individual 1.000,00 €

   Instituto de Apoio aos Jovens Advogados 15.000,00 €

Total 74.500,00 €
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Para as despesas relacionadas com as associações internacionais, foi orçamentada 

preventivamente a verba de 25.000,00 €. 

 

 
Comparticipação estatutária em quotizações 
 

                                     

Conselhos Distritais 4.127.428,57

Delegações 1.550.921,72

Total 5.678.350,29  

 

Esta verba corresponde a 50% das quantias previstas receber de quotas, nos termos 

estatutários. 

 

O desdobramento desta rubrica, por Conselho Distrital e Delegações da área territorial 

respetiva, consta descrito nos orçamentos individuais dos Conselhos Distritais e das 

Delegações, de acordo com o seguinte resumo: 

 

                  

Entidade
Conselho 

Distrital
Delegações Total 

Conselho Distrital de Lisboa
2.222.000,39 400.047,73 2.622.048,12

Conselho Distrital de Porto
1.182.863,70 595.865,07 1.778.728,77

Conselho Distrital de Coimbra
350.174,00 350.174,00 700.348,01

Conselho Distrital de Évora
135.868,12 127.203,19 263.071,31

Conselho Distrital de Faro
119.142,79 68.060,00 187.202,79

Conselho Distrital de Açores
31.637,07 9.571,73 41.208,80

Conselho Distrital de Madeira
85.742,51 85.742,51

Total 4.127.428,58 1.550.921,72 5.678.350,29
 

 

Realça-se que este montante já é líquido dos descontos concedidos pelo recebimento 

anual ou semestral antecipado. 

 

Apoio financeiro a outros órgãos – 250.000,00 € 

A título preventivo é inscrita esta verba na proposta de orçamento para eventual apoio 

financeiro a Delegações e ou Agrupamento de Delegações. 
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Publicações 

A preparação do orçamento para as publicações da OA – Boletim e Revista – teve por 

base os acordos existentes para a sua produção e distribuição, sendo o seguinte o 

custo previsto para a produção e distribuição do Boletim e da Revista da OA: 

 

         

Boletim 519.392,00

Revista 94.700,00

Orçamento de publicações 614.092,00

 

 

O custo das 12 edições do Boletim será compensado com receitas provenientes da 

inserção de publicidade – cerca de 15%, por angariação direta ou pela via de 

protocolos de cooperação, embora esse contributo não seja relevante (apenas foram 

orçamentados 80.000,00 € para inserções publicitárias), atendendo à conjuntura 

económica, pouco favorável.  

 

Foi prevista a produção e distribuição de duas edições da Revista. 

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Com vista a manter a operacionalidade e fiabilidade dos serviços em toda a sua 

transversalidade, torna-se necessário realizar os seguintes investimentos.  

 

 

                

Equipamento de informática 179.580,00 39,03%

Programas de informática 118.456,68 25,75%

Equipamento diverso 2.500,00 0,54%

Biblioteca 15.000,00 3,26%

Certificados digitais 142.065,00 30,88%

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 460.101,68 100,00%

Investimentos
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Os investimentos na área informática representam cerca de 65% do total das despesas 

de capital, destinando-se quer à substituição de equipamento, quer à renovação de 

licenças de programas informáticos e upgrades de alguns dos existentes. 

 

Os certificados digitais representam mais de 30%, pelo que os restantes investimentos 

se destinam essencialmente à Biblioteca. 

 

Benefícios aos Advogados, implícitos neste orçamento 
 
Do quadro seguinte constam as principais rubricas da proposta de orçamento que, de 

forma direta ou indireta constituem benefícios concedidos aos Advogados, 

representando, cerca de 45% das despesas correntes do Conselho Geral e cerca de 

23,5% do valor total das quotizações da OA.  

 

De realçar ainda que o seguro de responsabilidade civil representa o maior peso, com 

cerca de 49 % do valor dos benefícios. 

 

 

Despesas que se traduzem em benefícios diretos para os 
Advogados 

Descrição Montante  % 

Base de dados da jurisprudência 81.180,00  3,04% 

Plataforma SINOA (Acesso ao Direito) 80.636,55  3,02% 

Plataforma SINOA (Registo da prática de atos e outros) 185.081,56  6,92% 

Biblioteca 206.196,59  7,71% 

Certificados digitais 142.065,00  5,31% 

Seguro de responsabilidade profissional 1.308.000,00  48,93% 

Boletim 519.392,00  19,43% 

Revista 94.700,00  3,54% 

Investimentos e despesas correntes na área da informática 239.383,34    

Subtotal 2.617.251,70  97,91% 

Outras despesas     

     Cédulas profissionais 56.000,00  2,09% 

TOTAIS 2.673.251,70  100,00% 

Parcela das quotizações totais 23,54%   

Parcela do orçamento do CG, excluindo verbas a transferir para os CD´s 45,27%   
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Análise comparativa dos orçamentos 

            

Descrição 
 Orçamentos 

Proposta de 
Orçamento  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Receitas correntes 7.191.577 7.301.168 7.219.236 7.117.596 6.799.409 6.900.437 

Despesas correntes 5.904.340 6.080.609 5.941.944 6.136.195 5.677.973 5.445.119 

Excedente gerado 1.287.237 1.220.559 1.277.292 981.401 1.121.436 1.455.318 

Despesas de capital 517.148 615.766 487.848 532.354 581.309 460.102 

Despesas totais 6.421.488 6.696.375 6.429.792 6.668.549 6.259.282 5.905.221 

Saldo final orçamental 770.089 604.793 789.444 449.047 540.127 995.217 
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Analisando a evolução dos orçamentos, depois de expurgado as transferências para e 

dos Conselhos Distritais, regista-se uma tendência para a estabilização das receitas e 

uma diminuição das despesas correntes, em termos globais, para o que contribuiu de 

forma significativa a redução do prémio do seguro de responsabilidade profissional.      

 

  

Conclusão 
 

Com este orçamento garante-se a manutenção do equilíbrio financeiro do Conselho 

Geral, reforçando-se, por outro lado, a reserva necessária aos investimentos futuros 

necessários nas diversas áreas funcionais. 

 

Na página seguinte ilustra-se a estrutura das receitas e das despesas desta proposta de 

orçamento. 

 

ESTRUTURA DAS RECEITAS 
 

                    

Quotizações 82% 5.678.350

Procuradoria 9% 600.000

Serviços prestados a advogados 2% 158.087

Publicidade 1% 80.000

Restantes receitas 6% 384.000

Totais 100% 6.900.437

Receitas
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Realça-se a diminuição, mais uma vez, do peso da receita da procuradoria, 

agora para 9%. 

 

 

ESTRUTURA DAS DESPESAS 

 

 

Despesas correntes 

Seguro responsabilidade civil  24% 1.308.000  

Pessoal 34% 1.864.580  

Trabalhos especializados 15% 819.711  

Atividades programáticas, Comissões e Institutos 6% 327.500  

Comunicação  7% 381.636  

Honorários  3% 152.462  

Restantes gastos  11% 591.230 

Total 100% 5.445.119  

 

 

 

24%

34%

15%

6%

7%

3%
11%

Seguro responsabilidade profissional -

24%

Pessoal - 34%

Trabalhos especializados - 15%

Atividades programáticas, Comissões

e Institutos - 6%

Comunicação - 7%

Honorários - 3%

Restantes despesas correntes- 11%

 
 


