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INTRODUÇÃO 

 

Nos termos estatutários, os órgãos da Ordem dos Advogados (Conselho Geral, Conselhos 

Distritais, Conselhos de Deontologia e Delegações) procederam à preparação e aprovação dos 

seus orçamentos individuais para o ano de 2009. 

 

Cada um dos Conselhos Distritais elaborou ainda o orçamento agregado das Delegações e o 

orçamento integrado do Conselho Distrital (integrando o orçamento individual do Conselho 

Distrital, orçamento do Conselho de Deontologia e o orçamento agregado das Delegações da 

área territorial respectiva). 

 

O Conselho Geral procedeu à análise de todos os orçamentos individuais, depois de 

efectuadas as correcções técnicas e as decorrentes da aplicação das deliberações de 29 de 

Julho de 2008 e de 09 de Setembro de 2008, designadamente as respeitantes à afectação às 

Delegações da parcela das comparticipações estatutárias em quotizações e a não 

consideração nas receitas dos denominados “subsídios” atribuídos por regra aos Conselhos 

Distritais. 

 

Após esta análise o Conselho Geral concluiu que todos os orçamentos dos Conselhos Distritais, 

agregando os orçamentos das Delegações da sua área territorial e dos Conselhos de 

Deontologia, se apresentavam com elevado deficit, atingindo este, o total agregado de 3 184 

257,99 euros, o que equivale a 22,79% das receitas totais previstas no orçamento. Contudo, e 

considerando que o CDF tem já cativo para as suas despesas de investimento a verba de 340 

380,00 euros e a correcção de 31 855,94 euros na rubrica “despesas com pessoal” do CDL, 

este deficit é, na realidade, de 2 875 733,93 euros. 

 

Este deficit seria agravado, caso todas as Delegações tivessem apresentado os seus 

orçamentos. Na realidade, 30% das Delegações não apresentaram orçamento ou não prevêem 

realizar gastos. Ainda assim, 37,6% das Delegações apresentaram despesas superiores, em 

cerca de 870 000,00 euros, às suas comparticipações estatutárias. Das restantes, incluindo as 

que não disponibilizaram o orçamento, apresentam despesas inferiores em cerca de 300 

000,00 euros às verbas que lhes cabem no orçamento. 

 



Ora, o nível de déficit apurado é manifestamente incomportável com as receitas da Ordem, 

cuja tendência é de quebra gradual.  

 

Nestas condições, o Conselho Geral: 

 

- Determinou o corte global de 2 843 877,99 euros nas despesas correntes dos Conselhos 

Distritais, equivalente ao deficit de cada um dos Conselhos Distritais, recomendando que 

procedam à racionalização ou mesmo corte de despesas até ao montante do seu deficit (o 

deficit que resulta da agregação dos orçamentos do Conselho Distrital, das Delegações e do 

Conselho de Deontologia), de modo a que as despesas se equilibrem com as receitas, 

procedendo à transferência de verbas entre rubricas quando e se necessário ou recorrerem 

aos saldos previstos transitar do ano de 2008 para o ano de 2009. 

 

- Mais determinou que não deverão ser contemplados aumentos de remunerações para o ano 

de 2009, do mesmo modo que não será atribuído qualquer prémio, tendo em conta as 

medidas de contenção e restrições que devem ser adoptadas. 

 

Nesse sentido resultou o orçamento consolidado que a seguir se apresenta e de que fazem 

parte as demonstrações em anexo. 

 

O Orçamento Consolidado 

 

A proposta de orçamento apresenta a seguinte: 

 

Descrição Valor 

RECEITAS TOTAIS 13.975.074,50 

EXCEDENTE GERADO 2.213.697,00 

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 11.761.377,51 

DESPESAS DE INVESTIMENTO 1.323.334,65 

SALDO ORÇAMENTAL FINAL 890.362,35  

 

 

A adopção de medidas de redução das despesas correntes, permite gerar excedentes 

suficientes para financiar as despesas de investimento absolutamente necessárias ao 

funcionamento da Ordem – 1 323 334,65 € - e originando ainda um saldo final orçamental de 

890 362,35 €, almofada necessária para acorrer a eventuais necessidades de tesouraria de 



algum dos órgãos, desde que devidamente justificadas e fundamentadas, ou a contingências 

imprevistas. 

 

Receitas 

 

As quotizações representam 66% do total das receitas, seguidas da receita da Procuradoria 

com 13%. 

 

As taxas de inscrição de advogados e de advogados estagiários representam, no conjunto, 11% 

do total das receitas, cabendo às taxas de inscrição de advogados estagiários 69%. 

 

As receitas contam também com a recuperação de encargos decorrentes do funcionamento do 

Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, no montante de 380 000,00 euros e que 

corresponde a cerca de 65% da verba a receber do Ministério da Justiça, após a apresentação 

dos relatórios de actividade e da execução financeira. 

 

Estrutura das Receitas Consolidadas 
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DESPESAS 

Do grupo das despesas destacam-se as seguintes rubricas pelo seu peso no orçamento: 

 

  Despesas com pessoal   - 38%  

Honorários    - 11% 

  Seguro de responsabilidade profissional -  10% 

  Boletim e Revista   -   3% 

  Actividades programáticas, 

  Comissões e Institutos              -   5% 

  Investimentos    -   8% 
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Em anexo encontram-se os diversos orçamentos individuais, bem como o orçamento 

consolidado, fonte dos indicadores que precedem. 

 

A tendência dos orçamentos consolidados nos últimos anos tem apresentado uma tendência 

de diminuição das receitas e um crescimento constante das despesas. 

 

No orçamento para 2009 a tendência de diminuição das receitas é mais acentuada. Em 

contrapartida a tendência de aumento das despesas é ainda muito mais significativa. Ora, 

esta variação em sentidos opostos conduzem, a curto prazo, a uma ruptura de tesouraria. Os 

orçamentos propostos para 2009 mostram um afastamento entre as receitas e as despesas que 

atinge, como se referiu, cerca de 22% das receitas, ilustrado na figura seguinte. 



 

Evolução dos orçamentos sem correcção em 2009 
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Com as correcções introduzidas na presente proposta de orçamento consolidado, consegue-se 

uma diminuição das despesas que terá de reflectir a tendência futura com a introdução de 

medidas correctivas adequadas. 

 

Evolução dos orçamentos com correcção em 2009 
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