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ORDEM DOS ADVOGADOS 
Orçamento da Ordem dos Advogados (consolidado) para o ano de 2016 

 
Introdução 

 
Nos termos do disposto na alínea q) do nº 1 do artigo 46º do Estatuto da Ordem 

dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro, é da 

competência do conselho geral “submeter à aprovação da assembleia geral o 

orçamento e plano de atividades para o ano civil seguinte, as contas do ano civil 

anterior e o respetivo relatório sobre as atividades anuais que forem 

apresentadas pelo bastonário”. 

 

A proposta de orçamento da Ordem dos Advogados para o ano de 2016 resulta da integração 

das propostas de orçamento individuais do conselho geral, dos conselhos regionais, dos 

conselhos de deontologia, dos agrupamentos de delegações e das delegações, preparadas 

pelos respetivos órgãos. 

 

À data da preparação e votação das propostas de orçamento dos conselhos distritais e dos 

conselhos de deontologia, em sede de assembleia regional, ainda não havia entrado em vigor 

o novo Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei nº 145/2015, de 9 de 

setembro, o que já não acontece com o presente documento que foi preparado e irá 

ser votado já na vigência dos novos estatutos. 

 

Contudo, todo o documento foi preparado em conformidade com as regras e procedimentos 

vigentes à data anterior à entrada em vigor do novo diploma. 

 

As propostas de orçamento individuais de cada um dos órgãos, bem como as propostas de 

orçamento integradas das delegações e ou agrupamentos de delegações e os relatórios 

respetivos, constituem anexos e ficam a fazer parte integrante da presente proposta de 

orçamento consolidado, com as ressalvas que se divulgam no capítulo seguinte. 

 

 

Considerações prévias 
 

A consolidação / integração da proposta de orçamento da OA foi precedida das correções e 

dos necessários ajustamentos com vista à harmonização de rubricas e critérios. 

 

Com relevância na proposta de orçamento consolidado, destacam-se os seguintes factos: 
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1. Conselho regional dos Açores 

Apenas as delegações de Angra do Heroísmo e da Horta apresentaram os seus orçamentos. As 

restantes delegações da área territorial do conselho regional dos Açores não apresentaram e 

habitualmente não apresentam propostas de orçamento, na medida em que, por regra, não 

realizam despesas. 

 

2. Conselho regional do Porto 

Relativamente ao conselho regional do Porto, não foram disponibilizados os orçamentos 

individuais das delegações da sua área territorial, pelo que não foi possível efetuar a 

verificação do respetivo orçamento integrado, remetido para o DF do CG, ficando prejudicado 

o suporte à proposta de orçamento da OA. 

 

Deste modo ficará impossibilitada a análise da execução orçamental periódica e anual, 

aquando da preparação das contas da OA. 

 

 

Proposta de orçamento consolidado 
 

O ano de 2016 apresenta-se, em termos orçamentais, como um ano atípico em virtude da 

realização do Congresso dos Advogados Portugueses, por um lado, e pelas despesas que 

sempre resultarão, na prática, da implementação dos procedimentos decorrentes dos novos 

estatutos, tudo contribuindo para um aumento das despesas previstas. 

 

Este aumento das despesas não é compensado com um aumento das receitas. Ao contrário, a 

quase ausência da receita da procuradoria e taxas de justiça cível, contribui para o 

estabelecimento de um patamar mais baixo das receitas globais, uma vez que as restantes 

rubricas de receitas tendem a estabilizar. 

 

Daí a previsão de uma redução do saldo orçamental comparativamente com o do ano anterior, 

facto que não é preocupante, na medida em que, como dizemos, as despesas previstas para 

2016 têm um caráter extraordinário, atendendo às atividades excecionais. 

 

Além disso, os superavits da execução orçamental transitados dos anos anteriores constituem 

uma almofada mais do que suficiente para fazer face a este tipo de despesas e que são 

consequência das políticas de rigor e disciplina seguidas tanto na preparação como na 

execução do orçamento e que se têm vindo a consolidar, fruto da experiência acumulada. 

 

No quadro que se segue é possível constatar que, dos fornecimentos e serviços externos, a 

rubrica com maior peso respeita aos serviços especializados, a qual engloba todas as despesas 

a suportar com as empresas prestadoras de serviços contratadas, incluídas em trabalhos 
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especializados, honorários, serviços e vigilância e segurança e despesas de conservação e 

manutenção de equipamento e instalações. 

 

Nos orçamentos individuais de cada um dos órgãos (conselho geral, conselhos regionais e 

conselhos de deontologia) encontram-se divulgadas as atividades e pressupostos para a 

elaboração dos mesmos. 

 

Com exceção do orçamento individual do conselho geral, que é divulgado conjuntamente com 

o presente documento, todos os relatórios e orçamentos dos demais órgãos encontram-se 

divulgados no portal da Ordem dos Advogados, mas fazendo parte integrante deste 

documento. 

 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA Ordem dos Advogados 

 

Descrição 2016 2015 

DESPESAS CORRENTES 
Serviços especializados 2.846.425,18  2.810.210,83  

Trabalhos especializados 1.318.039,55  1.270.671,57  

Divulgação institucional e obrigatória 45.792,00  60.296,08  

Vigilância e segurança 66.845,44  67.000,94  

Honorários 1.190.434,42  1.196.202,39  

Comissões 3.000,00  1.200,00  
Conservação e reparação - contratos de assistência 
técnica 

58.095,22  68.028,36  

Conservação e reparação - serviços de manutenção 97.661,07  100.549,93  

Serviços bancários 26.557,48  22.703,32  

Outros serviços especializados 40.000,00  23.558,25  

Materiais 275.942,76  263.272,92  

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 21.050,00  15.121,00  

Livros e documentação técnica 32.745,00  35.310,00  

Material de escritório e consumíveis de informática 103.851,13  104.095,92  

Artigos para oferta 52.166,96  50.661,72  

Ornamentação e decoração 15.247,00  10.670,52  

Material de limpeza e higiene 39.929,42  37.596,76  

Jornais e revistas 10.953,24  9.817,00  

Energia e fluidos 146.422,51  152.441,09  

Eletricidade 124.172,01  126.253,09  

Combustíveis 6.027,50  7.650,00  

Água  15.865,00  18.238,00  

Outros 358,00  300,00  

 

 



25 
 

 

Descrição 2016 2015 

DESPESAS CORRENTES 
Deslocações, estadas e transportes 480.983,92  430.660,10  

Deslocações e estadas de pessoal 21.981,50  18.694,05  

Transportes de pessoal 510,00  0,00  

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 403.587,42  361.623,65  

Deslocações e estadas de outras entidades 51.025,00  38.670,00  

Transporte de mercadorias e outros materiais 2.600,00  3.300,00  

Portagens e estacionamentos 1.280,00  8.372,40  

Serviços diversos 2.541.369,09  2.722.749,35  

Rendas e alugueres de instalações 564.254,69  571.833,61  

Parques de estacionamento 28.989,99  15.889,99  

Aluguer de espaços para eventos 63.347,00  72.264,00  

Aluguer de equipamento 38.568,14  13.299,32  

Comunicação 563.559,92  684.925,78  

Seguros 1.004.525,32  1.107.986,04  

Contencioso e notariado 13.600,00  10.075,00  

Despesas de representação 57.530,00  43.005,00  

Limpeza, higiene e conforto 86.639,70  82.330,57  

Águas, cafés e outros 46.704,34  43.537,14  
Refeições por conveniência de serviços de membros de 
órgãos da OA 

72.850,00  76.445,00  

Outros 800,00  1.157,90  

Subtotal 6.291.143,46  6.379.334,30  
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Descrição 2016 2015 

DESPESAS CORRENTES 
Despesas com pessoal 5.832.986,04  5.869.264,78  

Remunerações e encargos membros órgãos sociais 128.287,64  128.287,64  

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 777.50 0,00 

Remunerações do pessoal e benefícios 4.557.729,93  4.581.253,63  

Ordenados e salários 3.186.441,47  3.205.385,16  
Subsídio de férias 285.965,64  286.886,10  

Subsídio de natal 285.965,64  286.886,10  

Prémio de desempenho 2.100,00  0,00  

Diuturnidades 96.220,00  91.280,00  

Isenção de horário de trabalho 144.688,64  151.014,84  

Trabalho suplementar 53.331,25  53.706,25  
Subsídio de refeição isento de contribuições e 
impostos 

229.862,94  210.245,18  

Subsídio de refeição não isento de contribuições e 
impostos 

178.360,94  204.105,08  

Subsídio de transporte 2.213,80  2.213,20  

Abonos para falhas 5.363,50  4.950,00  

Passes sociais 6.366,80  6.366,80  

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 9.935,86  10.301,48  

Outros benefícios 32.397,96  32.397,96  
Indemnizações e compensações por rescisão ou 
denúncia de contratos 

38.515,48  35.515,48  

Encargos sobre remunerações 944.951,06  954.657,19  

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 6.575,19  1.178,79  
Seguro de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

67.770,06  53.915,91  

Seguro de saúde grupo 73.979,24  89.999,36  

Medicina, higiene e segurança 15.181,21  23.743,03  

Formação profissional 31.950,00  27.512,50  

Confraternização com pessoal 4.009,22  5.541,74  

Refeições por conveniência de serviço 275,00  1.600,00  

Outras despesas com pessoal 1.500,00  1.575,00  

Outras despesas 945.657,40  557.018,05  

Impostos 20.998,52  20.771,68  

Donativos 4.150,00  100,00  

Quotizações 70.021,20  68.669,91  

Ofertas e amostras de inventários 3.700,00  3.000,00  

Outros 3.600,00  5.600,00  
Juros suportados 1.500,00  800,00  

Subsídios 4.210,00  4.535,00  

Comissões, Institutos e atividades 793.500,00  415.042,80  

Compras (artigos destinados a venda) 43.977,68  38.498,66  

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 13.069.786,90  12.805.617,13  

 

 



27 
 

Descrição 2016 2015 

RECEITAS CORRENTES 
Receitas Estatutárias 13.058.182,13  13.178.845,15  

Quotizações estatutárias 11.363.344,55  11.385.113,42  
Taxas de inscrição - sociedades de advogados 100.000,00  0,00  
Taxas de inscrição de advogados 164.990,80  214.090,80  
Provas de agregação 75.050,00  100.950,00  

Receitas do Estágio 917.629,67  891.209,67  

    Taxas de inscrição de advogados estagiários 782.800,00  768.500,00  
    Repetições e revisões de testes e provas 55.359,67  53.634,67  
    Outras receitas do Estágio 79.470,00  69.075,00  

Laudos 90.000,00  40.050,00  

Receita da Procuradoria e das taxas de justiça 250.000,00  500.000,00  

Receitas da Formação Contínua 97.167,10  47.431,25  

Formação contínua 84.467,10  39.931,25  
Protocolos e parcerias 12.700,00  7.500,00  

Subsídios 64.282,56  62.056,50  

Subsídios do Estado e outros entes públicos 60.592,56  55.856,50  
Subsídios de outras entidades 3.690,00  6.200,00  

Outras receitas 397.365,75  384.556,79  

Cedência de espaços e serviços de logística 750,00  1.000,00  
Vendas de mercadorias e prestação de serviços 64.129,31  50.696,98  
Serviços de apoio a advogados 174.000,00  180.783,20  
Juros obtidos e outros rendimentos financeiros 93.811,94  89.490,00  
Publicidade 40.000,00  16.000,00  
Patrocínios 18.596,65  22.500,00  

Outras receitas 6.077,85  24.086,61  

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 13.519.830,44  13.625.458,44  

EXCEDENTE GERADO 450.043,54  819.841,31  

   
DESPESAS DE INVESTIMENTO 

Equipamento de informática 268.270,00  209.822,00  
Programas de informática 110.957,03  57.621,96  
Mobiliário 19.650,00  46.822,00  
Equipamento diverso 73.865,00  24.850,00  
Sistemas de vigilância 15.731,00  15.347,20  
Sistema de segurança e medidas de autoproteção 5.336,00  5.205,79  
Rede estruturada 11.000,00  0,00  
Biblioteca 15.000,00  15.000,00  
Grandes reparações 30.805,44  60.000,00  
Rendas de locação financeira 6.819,00  6.819,00  
Certificados digitais   142.065,00  

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 557.433,47  583.552,96  

SALDO FINAL -107.389,93  236.288,35  
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Apresentando-se a estrutura das receitas e das despesas como ilustram os gráficos seguintes: 
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No quadro seguinte apresenta-se o resumo dos orçamentos integrados dos conselhos regionais 

consolidados no quadro precedente, com o orçamento individual do conselho geral: 

 

Resumo dos orçamentos integrados dos conselhos regionais 

Descrição Receitas Despesas Excedente Investimentos Saldo 

CRL 3.185.673,90  3.534.153,67  -348.479,77  100.377,00  -448.856,77  

CRP 2.177.116,49  2.114.889,54  62.226,95  94.059,27  -31.832,32  

CRC 936.821,33  855.885,17  80.936,16  72.954,44  7.981,72  

CRE 312.235,90  407.367,44  -95.131,54  2.322,76  -97.454,30  

CRF 258.949,25  262.939,28  -3.990,03  6.920,00  -10.910,03  

CRA 54.920,89  131.876,66 -76.955,77  700,00  -77.655,77 

CRM 99.940,46  211.826,59  -111.886,13  2.500,00  -114.386,13  

Total Geral 7.025.658,22  7.518.938,35  -493.280,13  279.833,47  -773.113,59  

 

Em anexo apresenta-se o desenvolvimento, por rubricas, do orçamento dos conselhos 

regionais. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar de o saldo orçamental consolidado resultar deficitário, pelas razões excecionais acima 

referidas, não está posto em causa o equilíbrio financeiro da OA. 

 

De facto, não se trata de um orçamento que desrespeite o princípio do equilíbrio orçamental, 

na medida em que o financiamento deste saldo deficitário excecional está garantido com o 

saldo gerado e transitado dos períodos anteriores. 

 

Em relação aos conselhos regionais é sabido que apresentam estruturas dos seus orçamentos 

significativamente diferenciadas, para o que contribuem fatores de diversa natureza, desde a 

sua dimensão, número de advogados por área territorial, número e dispersão das delegações, 

sistema organizativo, enquadramento estatutário e atividades desenvolvidas, entre outros. 

 

Apresentando-se a generalidade dos orçamentos dos conselhos regionais com  “deficits”, 

impõe-se que estes, nos casos em que tal seja possível, como manifestamente acontece com 

os conselhos regionais de Lisboa e Porto, sejam financiados pelos saldos das disponibilidades 

transitados dos anos anteriores, devendo, em todos os casos, existir uma rigorosa contenção 

na execução orçamental por forma a que ultrapassem os constrangimentos que resultam dos 

referidos “deficits”. 


