
 

 

 
 

 
CONSELHO GERAL 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2009 
 

 
NOTA INTRODUTÓRIA 

 
A proposta de Orçamento do Conselho Geral para o ano de 2009 foi apreciada e aprovada no 

plenário do Conselho Geral realizado no dia 25 de Outubro de 2007, a fim de poder vir a dar 

cumprimento ao disposto na alínea q) do artº 45º dos Estatutos da Ordem dos Advogados. 

 

A contenção e racionalização, implícitas no orçamento para 2009, são a sua principal 

mensagem, direccionando as despesas para benefícios directos e indirectos aos advogados. 

 

Tornando-se imperioso repor, promover e dignificar a Advocacia, esta proposta de orçamento 

prevê, excepcionalmente, uma verba a utilizar com iniciativas e acções com esse objectivo, 

recorrendo também aos meios de comunicação social. 

 

Deixou de ser considerado regra o apoio à tesouraria dos Conselhos Distritais (vulgo “subsídios”) 

passando este apoio a ser concedido excepcionalmente aos órgãos da Ordem, tal como vem 

expresso na última parte do nº 4 do artº 174º do EOA, mediante prévia justificação e 

fundamentação. 

 

Esta proposta apresenta um saldo final positivo (superavit) de 890 362,35 €. 

 

Do excedente gerado de 1 407 510,13 €, que resulta da diferença entre o total das receitas 

correntes de 11 943 427,52 € e o total das despesas correntes de 10 535 917,39 €, 36,74 %, ou 

seja, 517 147,78 €, destinar-se-á a investimentos, tudo como se resume no quadro seguinte: 

 

 

Descrição Valor 

RECEITAS TOTAIS 11.943.427,52 

EXCEDENTE GERADO 1.407.510,13 

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 10.535.917,39 

DESPESAS DE INVESTIMENTO 517.147,78  

SALDO ORÇAMENTAL FINAL 890.362,35  

 



 

 

Este documento foi elaborado com base nos seguintes  

 

pressupostos: 

 

 

RECEITAS CORRENTES 

 
Quotizações Estatutárias – O valor das quotizações foi estimado com base no número de 

advogados que se prevê estejam inscritos activos, em média, durante o ano de 2009, ou seja, 

26 978 advogados distribuídos do seguinte modo, pelos diversos escalões: 

 

Advogados com menos de quatro anos de inscrição - 21,54% 

Advogados com mais de quatro de inscrição  - 73,55% 

Advogados reformados com autorização para exercer     -   4,91% 

 

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

anual ou semestral antecipado, igualmente distribuída pelos diversos escalões. 

 

Porque, em termos médios, o valor das quotas a receber em 2009 e respeitantes a anos 

anteriores é equivalente às que se deixam de receber respeitantes a 2009, e que o serão 

apenas no ano seguinte, foi ignorada a variação do valor de quotas em dívida no início e no fim 

do período orçamental. 

 

A variação para menos desta rubrica, comparativamente com o orçamento de 2008, é de cerca 

de 5% - 482 999,24 € - e resulta da previsão de um menor número de advogados inscritos e do 

alargamento do escalão “com menos de três anos” para “com menos de quatro anos”, 

pretendendo-se, com esta medida, contribuir para reduzir os encargos dos jovens advogados ou 

em início de carreira. 

 

O menor número de advogados inscritos (cerca de 800) justifica cerca de 35% da diminuição das 

quotas previstas receber, sendo os restantes 65% explicados pelo alargamento do escalão “com 

menos de três anos”. 

 

 

 

 

 



 

 

Realça-se que esta rubrica representa 79% das receitas previstas no orçamento do Conselho 

Geral e tem a seguinte distribuição: 

 

Quotizações Total 
Montante retido 

no Conselho 
Geral 

Montante 
destinado aos 

Conselhos 
Distritais 

Montante 
destinado às 
Delegações 

Valor Bruto 10.384.702,20  5.192.351,10 50% 3.774.640,35 36% 1.417.710,75  14% 

Descontos pelo 
recebimento 
antecipado 

1.121.547,84  560.773,92  50% 407.661,16  36% 153.112,76  14% 

Valor líquido 
previsto 
receber 

9.263.154,36  4.631.577,18 50% 3.366.979,19 36% 1.264.597,99  14% 

 

 

Receita da Procuradoria -  Representando cerca de 15% das receitas, esta rubrica foi 

projectada com cautela com base nos elementos históricos. Os 1 800 000,00 euros 

representam menos 10% relativamente ao orçamento de 2008 e menos 32% relativamente ao 

realizado de 2007. 

 

Publicidade – 60 000,00 € -Respeita às inserções de publicidade no Boletim da Ordem dos 

Advogados que se prevê sejam contratadas para o ano de 2009. 

 

Para o financiamento de algumas das diversas actividades programáticas prevê-se o apoio de 

patrocinadores no montante estimado de 40 000,00 euros, constante da rubrica Patrocínios.  

 

Atento o protocolo assinado com o Ministério da Justiça, no âmbito do Sistema de Acesso ao 

Direito e aos Tribunais, estima-se que, no decorrer do ano de 2009, sejamos ressarcidos de, 

pelo menos 380 000,00 €, cerca de 65% dos custos projectados (586 172,83 €). 

 

Quanto às restantes rubricas, que constituem um valor praticamente residual (menos de 2,5% 

do total das receitas previstas), adoptou-se para a sua estimativa, conservadoramente o 

histórico recente. Por esse facto, o valor orçamentado é idêntico ao do orçamento do ano 

2008. Respeitam estas rubricas a receitas de laudos, emolumentos, taxas e outras e ainda às 

receitas financeiras. 

 

 

 

 



 

 

DESPESAS CORRENTES 

 

Na proposta de orçamento ora apresentada, as despesas correntes abrangem três grandes 

vertentes: 

 

 Despesas de estrutura e funcionamento 

 Despesas relacionadas com benefícios para os advogados 

 Despesas relacionadas com actividades programáticas 

 

Quanto às primeiras, resultam da utilização dos meios materiais e humanos necessários ao 

normal funcionamento do Conselho Geral consonante com a estrutura organizativa e de 

funcionamento actualmente existente. 

 

Quanto às despesas relacionadas com benefícios para os advogados e as despesas relacionadas 

com actividades programáticas encontram o seu fundamento no plano de actividades a que 

adiante se fará referência. 

 

Algumas medidas de controlo dos gastos visando a sua contenção e racionalização, como a 

implementação da centralização do economato, conjugado com a identificação das 

necessidades efectivas, são o principal pressuposto do orçamento de despesas, considerado em 

termos gerais. 

 

Passa-se a explicitar, para cada uma das rubricas, o pressuposto subjacente à respectiva 

estimativa. 

 

Electricidade e água – 24 248,62 €  - Valor estimado com base nos valores históricos 

actualizado com o coeficiente equivalente à taxa de inflacção aplicado ao realizado em 2007.  

 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido – 1 469,92 € - Foi assumido como estimativa 

para este orçamento o projectado para 2008. Trata-se de uma rubrica com comportamento 

irregular e considerada irrelevante em termos de orçamento. 

 

Livros e documentação técnica – 2 000,00 € - Não inclui os livros e outras publicações a 

adquirir para a Biblioteca da Ordem, respeitando apenas a publicações de validade de muito 

curto prazo. O valor estimado para o orçamento de 2008 é equivalente ao realizado em 2007, 

sendo, por isso, considerado razoável. 

 



 

 

Material de escritório e consumíveis de informática – 23 169,86 € - Esta rubrica contempla 

todos os gastos em material de escritório e consumíveis pelos diversos serviços do Conselho 

Geral. Todos os gastos desta natureza incorridos com actividades programáticas estão incluídos 

em rubrica própria. O valor considerado foi estimado, actualizando o realizado em 2007 com a 

aplicação do coeficiente de 5,06%, equivalente à taxa de inflacção acumulada. 

 

Artigos para oferta – 5 000,00 € - Trata-se de um valor orçamentado à cautela, para obviar a 

situações sempre passíveis de ocorrer. A variação em relação ao orçamento para 2008 reside na 

circunstância de o orçamento para 2008 contemplar a oferta de medalhas para os titulares de 

cargos o que não ocorrerá em 2009. 

 

Rendas e alugueres – 48 746,07 € – O valor orçamentado resultou da aplicação às actuais 

rendas do coeficiente de actualização publicado para o ano de 2008 – 2,8%. 

 

 

Despesas de representação – 15 000,00 € - No exercício das suas funções os membros dos 

órgãos, nomeadamente o Bastonário, têm necessidade de realizar gastos de representação com 

entidades terceiras em consequência de acções ou iniciativas de ordem institucional e em prol 

do prestígio da Ordem. Com esta finalidade considera-se razoável a verba prevista de 15 000,00 

euros, ainda que se admita a imprevisibilidade de alguns desses eventos. 

 

 

Comunicação – 369 883,18 € - Foi assumido o  valor previsto para 2008, ponderado com o 

coeficiente de actualização de 2,5% para aumento previsível de preços. Esta verba é 

decomposta pelas seguintes rubricas: 

 

 

Comunicação – Estimativa 

Telefones e fax 50.909,98   

Telemóveis 12.567,82   

Correio físico 153.332,00   

Transmissão de dados 143.460,00   

TV Cabo 591,84   

Projecção dos custos no primeiro semestre de 2008   360.861,64 

Coeficiente de actualização 2,50% 369.883,18  

 

 



 

 

Seguros – 1 676 377,63 € - No mapa que se segue discriminam-se, por ramos, os seguros que 

se encontram subscritos pelo Conselho Geral. Realça-se que os  

prémios de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, por se tratar de despesas 

com pessoal, estão inseridos na rubrica respectiva. 

 

 

Ramo Total 

Responsabilidade civil profissional 1.600.000,00 € 

Acidentes de trabalho e doenças profissionais 12.109,02 € 

Saúde (Grupo) 31.800,73 € 

Acidentes pessoais 1.622,12 

Acidentes pessoais 27.396,17 € 

Multiriscos 2.193,72 € 

Automóvel 1.255,87 € 

 Total 1.676.377,63 € 

 

 

Ramo responsabilidade civil profissional e acidentes pessoais – Decorrem neste momento 

negociações no sentido de reduzir o prémio de seguro, ainda que com redução do capital para 

níveis mais compatíveis com o volume de actividade do maior número de advogados, com a 

possibilidade de qualquer advogado aumentar o capital seguro para o montante mais 

condizente com os seus negócios, mediante o pagamento de um prémio adicional. 

 

 

A redução prevista no prémio de seguro de responsabilidade civil profissional que se suporta 

actualmente, reverte para o financiamento de um prémio de seguro de saúde, vida e acidentes 

pessoais, a beneficiar todos os advogados inscritos activos.  

 

 

Do mesmo modo, o capital seguro pode ser aumentado, de acordo com a vontade de cada 

advogado, para valores que considere mais adequados, também mediante pagamento de um 

prémio adicional por parte do advogado aderente. 

 

 

Nestas circunstâncias o valor do orçamento de 1 600 000,00 euros, engloba o conjunto destas 

responsabilidades -responsabilidade civil profissional, vida, saúde e acidentes pessoais. 

 



 

 

Ramo acidentes de trabalho e doenças profissionais – 12 109,02 € - Respeita ao seguro 

obrigatório para todos os colaboradores, em regime de trabalhadores por conta de outrem, 

cuja verba está inscrita na rubrica despesas com pessoal. 

 

Ramo saúde grupo – 31 800,73 € - Diz respeito aos mesmos colaboradores a prestar serviço no 

Conselho Geral e ainda aos que prestam serviço nos Conselhos Distritais. O prémio respectivo 

foi ajustado ao quadro de pessoal. 

 

Os prémios respeitantes aos restantes ramos não sofrem qualquer alteração aos valores actuais. 

 

Transportes de pessoal – 5 392,83 € - Esta verba respeita ao valor dos passes sociais 

distribuídos a 10 funcionários, em virtude da necessidade de se deslocarem com muita 

frequência em serviço no exterior. O preço médio mensal de cada passe social é de 53,93 €. 

 

Deslocações e estadas do pessoal – 8 576,50 € - 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 assumpção do valor 

previsto para 2008. 

 

Deslocações e estadas dos membros dos órgãos – 97 184,26 € - Esta rubrica contempla o 

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.  

 

As despesas com deslocações de membros das Comissões e Institutos encontram-se 

orçamentadas na rubrica “Comissões, Institutos e Actividades Programáticas”  

 

Honorários – 408 267,43 € - Esta rubrica respeita aos pagamentos a prestadores de serviços, 

distribuídos pelas seguintes áreas, não tendo sido contemplado qualquer coeficiente de 

actualização dos valores contratados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bastonário 121.261,22 € 

Departamento de Processos 120.206,21 € 

Departamento Financeiro 36.000,00 € 

Mandatários 36.000,00 € 

Gabinete de Assessores 66.000,00 € 

Boletim e Revista 28.800,00 € 

Total 408.267,43 € 

 

 

• O valor orçamentado inclui o IVA à taxa normal, quando aplicável. 

 

Contencioso e notariado – 500,00 € - Trata-se de um valor residual e orçamentado à cautela 

para gastos relacionados com reconhecimento de assinaturas ou obtenção de alguma certidão. 

 

Conservação e reparação – 78 600,96 € - Respeita aos contratos de assistência técnica a 

equipamentos e pequenas reparações, conforme se demonstra no mapa seguinte: 

 

 

Assistência técnica - Elevadores 4.453,68 

Assistência técnica - Instalações eléctrica e ar condicionado 6.184,44 

Fotocopiadoras 7.761,84 

Equipamento informático 47.701,00 

Estimativa para pequenas reparações nas instalações 12.500,00 

Total 78.600,96 

 

 

Os contratos acima contemplam uma actualização média dos preços de 1,5%. 

 

Publicações obrigatórias e outras – 25 658,87 € - Respeita à publicação de editais, 

convocatória de Assembleias e ainda ao contrato para divulgação nas “páginas amarelas”, 

correspondendo este valor à quase totalidade da rubrica – 24 558,87 euros. Contempla a 

actualização do preço com o coeficiente médio de 1,5% referido no ponto anterior. 

 

Limpeza, higiene e conforto – 46 364,70 € - Corresponde a dois contratos, sendo um 

respeitante à limpeza das instalações e outro à limpeza dos sanitários, incluindo o material de 

limpeza. A exemplo dos restantes contratos, também estes foram orçamentados com uma 

actualização média de 1,5% já referida. 

 



 

 

Vigilância e segurança – 21 774,54 € - Esta verba também respeita a dois contratos: 

manutenção de alarmes e segurança (controlo de entradas e saídas). O valor dos actuais 

contratos foi actualizado com o referido coeficiente médio de 1,5%. 

 

Trabalhos especializados – 557 297,34 € - Esta rubrica contempla a contratação de diversos 

trabalhos, tais como, trabalhos de tipografia, de encadernação, fotografia, assistência técnica 

aos servidores e aplicações da área da contabilidade e afins, revisão e certificação de contas, 

entre outros. Inclui ainda a produção e distribuição do Boletim e da Revista, cuja demonstração 

é feita adiante, na página 14. 

 

Trabalhos de tipografia 12.500,00 

Encadernações 4.500,00 
Assistência técnica a aplicações e servidores de contabilidade e 
afins 61.344,00 

Fotografia  25.200,00 

Clipping - (imprensa) 12.960,00 

Revisão e Certificação de Contas 10.080,00 

Licenças 2.470,32 

Estacionamento 3.243,02 

Produção e distribuição do Boletim e Revista 425.000,00 

Total 557.297,34 

 

Os gastos previstos com trabalhos de tipografia e encadernações são meras estimativas e 

correspondem ao valor médio anual despendido com estes trabalhos. Quanto aos restantes, 

resultam dos contratos subscritos. 

 

Águas, cafés e outros – 15 000,00 € - 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 membros dos órgãos – 14 472,00 € - Corresponde 

aos gastos com refeições com membros do Conselho Geral e do Conselho Superior, realizados 

por conveniência de serviço 

 

Gastos com viaturas – 7 500,00 € - Respeita aos gastos com a viatura ao serviço do Bastonário 

e inclui o combustível, seguros, conservação e manutenção e ainda portagens e 

estacionamento. 
 



 

 

Despesas com pessoal – 1 712 813,03 € -  O orçamento desta rubrica foi apurado com base no 

quadro de pessoal e remunerações actuais, não tendo sido contemplada qualquer actualização 

para o ano de 2009: 

 

Remunerações 1.323.238,50 

Encargos sobre remunerações 255.892,47 

Seguro de acidentes de trabalho  12.109,02 

Seguro de saúde (grupo) 31.800,73 

Medicina, higiene e segurança no trabalho 3.450,00 

Formação profissional 46.550,00 

Pensões vitalícias 32.397,96 

Complementos de reforma 7.374,36 

Total 1.712.813,03 
 

Despesas financeiras – 65 000,00 € - Este montante corresponde fundamentalmente a 

encargos com cobrança de quotas – 60 000,00 € - e os restantes 5 000,00 € a encargos com 

transferências e outras despesas bancárias. 

 

Quotizações – 56 708,07 € - 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 46 239,00 euros e 

“INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION”, com 3 342,02 euros. 

 

Comparticipação estatutária em quotizações 

 Conselhos Distritais - 3 366 979,19 € 

 Delegações  - 1 264 597,99 € 

 Total   - 4 631 577,18 € 

 

Corresponde a 50% das quantias previstas receber de quotas, nos termos estatutários, tal como 

consta no mapa explicativo na página 3. 

 

O orçamento desta rubrica por Conselho Distrital e Delegações da área territorial respectiva 

consta descrito nos orçamentos individuais dos Conselhos Distritais e no orçamento agregado 

das Delegações. 

 

Comissões, Institutos, Associações Internacionais e Actividades Programáticas – 660 000,00 

€. Esta verba global destina-se a financiar as Comissões, Institutos e Actividades Programáticas, 

em conformidade com os respectivos programas de actividades, ficando afecta do modo como 

se resume na página seguinte: 



 

 

Descrição Valor 

Actividades programáticas   

   Acções de Dignificação da Advocacia 350.000,00  
   Campanha contra a Procuradoria Ilícita 75.000,00  

   Campanha a favor da Advocacia Preventiva 37.500,00  
   Formação contínua 37.500,00  

Outras actividades 
   Dia / Semana do Advogado 
   Convenção de Delegações 
   Relações Internacionais 

75.000,00  

Comissões e Institutos 
   Gabinete de Estudos 

   Comissão dos Direitos Humanos 

   Comissão Nacional de Avaliação 
   Comissão Nacional de Estágio e Formação 
   Comissão Nacional Contra a Procuradoria Ilícita 
   Instituto das Sociedades de Advogados 

   Instituto de Advogados de Empresa 

   Instituto dos Advogados em Prática Individual 
   Instituto de Apoio aos Jovens Advogados 

75.000,00  

Associações Internacionais 

   UALP 
   UIA 

10.000,00  

TOTAL 660.000,00  
 

Destacam-se as seguintes actividades: 

 

Promover a dignificação da Advocacia, realçando a importância do seu contributo para uma 

sociedade democrática; 

 

Assinalar o contributo e homenagear os advogados que intervieram no Tribunal Plenário e 

outros que, pela sua postura cívica e intervenção, tiveram um destacado papel interventivo na 

sociedade. 

 

Marcar uma presença mais activa junto dos estabelecimentos prisionais, desenvolvida em 

parceria entre o Conselho Geral e a Comissão dos Direitos Humanos, aproveitando as sinergias 

daí resultantes e realizar um conjunto de conferências e actos conducentes à recolha de dados 

para a elaboração de estatísticas. 

 



 

 

Com recurso à novas tecnologias, criar uma base de dados acessível no portal da Ordem aos 

jovens advogados e a outros membros da Comunidade Jurídica e público em geral, como a 

disponibilização de processos mais complexos (tipo casos de estudo), contribuindo desse modo 

para a formação profissional dos jovens advogados, numa óptica de formação contínua. 

 

Ainda no âmbito da formação contínua e em articulação com a Comissão Nacional de Estágio e 

Formação, promover conferências, encontros e a produção de edições veiculadoras de 

informação formativa relevante. 

 

Desenvolver uma campanha mais eficaz contra a procuradoria ilícita, com recurso a todos os 

meios de comunicação social e afixação de cartazes em locais públicos estratégicos 

 

Em colaboração com o Instituto de Apoio aos Jovens Advogados, desenvolver acções, com 

recurso aos mesmos meios, no sentido de sensibilizar os cidadãos em geral, promovendo a 

Advocacia Preventiva. 

 

Publicações 

Passar-se-ão a publicar doze edições do Boletim, no lugar das actuais seis, tornando a 

informação mais contínua e intensiva. 

 

São os seguintes os custos previstos com essas edições, bem como das edições da Revista, em 

número de duas para o ano de 2009: 

                                        Orçamento para Publicações 

Descrição Valor 
BOLETIM 

Concepção gráfica 30.000,00 € 
Impressão 180.000,00 € 
Envelopagem 20.000,00 € 
Fotografias 10.000,00 € 
Distribuição CTT 125.000,00 € 
Total 365.000,00 € 
Número de exemplares 25.000 

REVISTA 
Produção e distribuição 70.000,00 € 
  2 

Custo total das publicações 435.000,00 € 
 

Descrição Receita prevista 

Inserção de publicidade 60.000,00 € 
Cobertura do custo do Boletim 16,44% 

  



 

 

Boletim – 365 000,00 € - Custo estimado para a concepção, produção, envelopagem e 

distribuição . A este montante devemos acrescer uma parte do custo de três jornalistas, cujos 

honorários estão orçamentados na rubrica respectiva. 

 

Espera-se atenuar o custo desta publicação com receitas provenientes da inserção de 

publicidade, por angariação directa ou pela via de protocolos de cooperação. A verba de 60 

000,00 euros para esta rubrica, está estimada de forma conservadora e cobre cerca de16% do 

custo do Boletim.  

 

Revista – 70 000,00 € - Previsão da edição de dois números, com um custo médio de 35 000,00 

euros. 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

 

Os benefícios e a prestação de serviços aos Advogados só é possível ser conseguida com recurso 

a meios eficientes e eficazes de produção dos mesmos. 

 

Nestes termos, além de recursos humanos qualificados, torna-se necessário o investimento 

permanente em novas tecnologias e em ferramentas por estas disponibilizadas. 

 

Esta aposta traduz-se em investimentos que absorvem cerca de 37% do excedente gerado, mas 

que corresponde a cerca de 5% do orçamento total de despesas. 

 

Outro indicador relevante é que 78 % das despesas de investimento ocorrem na área 

informática – 56 % em certificados digitais e 18 % em hardware, software e base de dados de 

jurisprudência e outra informação jurídica. 

 

 

Apreciação comparativa 

 

Comparativamente com o realizado em 2007, esta proposta apresenta-se com uma diminuição 

de 1 % relativamente às receitas e uma diminuição de 5% relativamente às despesas correntes 

 

Essa diminuição também se verifica relativamente ao orçamento de 2008, com menos 3 % 

relativamente às receitas e de menos 7% relativamente às despesas correntes. 

 

O excedente apurado na presente proposta de orçamento excede o realizado em 2007 em 49% 

e em mais de 60% o orçamento de 2008. 



 

 

 

Quanto às despesas de investimento apresentam-se superiores em 19%.relativamente ao 

realizado em 2007 e inferior em 30% relativamente ao orçamento para 2008. 

 

O quadro seguinte ilustra estes dados comparativos. 

 

 

Histórico Comparando com 
Descrição Orçamento 

de 2007 
Realizado 
em 2007 

Orçamento 
de 2008 

Proposta de 
orçamento 
para 2009 

Orçamento 
de 2007 

Realizado 
em 2007 

Orçamento 
de 2008 

        
Receitas correntes 11.757.283 12.080.505 12.250.686 11.943.428 2% -1% -3% 

Despesas correntes 10.940.128 11.136.604 11.378.707 10.535.917 -4% -5% -7% 

Excedente gerado 817.155 943.901 871.979 1.407.510 72% 49% 61% 
Despesas de 

capital 695.292 434.627 736.661 517.148 -26% 19% -30% 

Saldo final 
orçamental 121.863 509.274 135.318 890.362 631% 75% 558% 

 

 

Em conclusão, atento o programa de actividades e o objectivo central desta proposta – 

conceder novos benefícios aos Advogados ou alargar os existentes -, o saldo final de 890 362,35 

euros, resulta do rigor implícito neste orçamento, permitindo ainda, em caso de necessidade 

devidamente justificada e fundamentada, acorrer com apoio extraordinário à tesouraria de 

algum dos restantes órgãos da Ordem e ou fazer face a contingências extraordinárias. 

 

Como complemento dos comentários precedentes, ilustra-se nas figuras seguintes a estrutura 

das receitas e das despesas constantes nesta proposta. 
 

 
Estrutura das Receitas Totais 

 

79%

6%

15%

QUOTIZAÇÕES ESTATUTÁRIAS -
79%
Receita da Procuradoria - 15%

Restantes receitas - 6%

 



 

 

Estrutura das Despesas Totais 
 

1%
1%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

14%

15%

42%

Trabalhos especializados - 1%

Despesas com membros dos
órgãos - 1%
Comunicação - 3%

Honorários  - 4%

Boletim e Revista - 4%

Outras despesas correntes - 4%

Despesas de investimento - 5%

Comissões e eventos - 6%

Seguro de responsabilidade
profissional - 14%
Despesas com pessoal - 15%

Comparticipações junto dos
Conselhos Distritais - 42%

 
 

 
 
 

 


