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ORDEM DOS ADVOGADOS 
Orçamento Consolidado para o ano de 2010 

 
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 2010. 
 
Cada um dos Conselhos Distritais elaborou ainda o orçamento agregado das 
Delegações e o orçamento consolidado 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). 
 
Previamente à consolidação destes orçamentos individuais e do orçamento do 
Conselho Geral, procedeu-se à sua correcção, conforme o que consta no mapa 
seguinte: 

 
Mapa explicativo das correcções dos orçamentos consolidados dos Conselhos 

Distritais 

         

Descrição CDL CDP CDC CDE CDF CDA CDM Total 

Saldos consolidados apresentados 
ao Conselho Geral 

-707.156  -509.990  -560.372  -280.060  -157.800  -84.833  -243.998  -2.544.208  

Saldos apurados na consolidação do 
Conselho Geral  

-820.620  -504.355  -552.290  -277.483  -156.436  -84.480  -239.627  -2.635.291  

Diferença 
113.464  -5.635  -8.082  -2.576  -1.364  -354  -4.371  91.082  

                  

CORRECÇÕES EFECTUADAS           

Correcção do valor das quotizações 
(a) 

0  15.816  8.082  2.576  1.364  354  4.371  32.563  

Orçamentos das Delegações não 
contemplados - Despesas 

-146.583  -39.187            -185.770  

Orçamentos das Delegações não 
contemplados - Receitas 

33.119  29.040            62.159  

Erro de adições 
  -34            -34  

Linha de controlo 
-0  -0  0  -0  0  -0  0  0  

(a) – Aumento do valor das quotizações, em virtude da alteração do valor da quota dos Advogados Reformados com 
autorização para advogar, conforme deliberação do Conselho Geral 31 de Agosto de 2009. 
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Estas correcções verificaram-se, por um lado, ao nível do valor das quotizações e, 

por outro lado, ao nível das despesas e receitas relativas às Delegações. 

 

No primeiro caso a correcção resultou da circunstância de os Conselhos Distritais não 

terem considerado nas quotizações o acerto resultante da alteração do valor da 

quota dos Advogados Reformados com autorização para advogar, de acordo com a 

deliberação do Conselho Geral de 31 de Agosto de 2009.  

 

Com efeito esta deliberação verificou-se depois de já ter sido fornecida aos 

Conselhos Distritais a informação do valor a considerar na referida rubrica. Apenas o 

Conselho Distrital de Lisboa procedeu a essa correcção. 

 

Este acerto traduziu-se num aumento das receitas dos Conselhos Distritais indicados 

no montante de 32.562.55€. 

 

No segundo caso, e apenas com referência aos Conselhos Distritais de Lisboa e do 

Porto, junto dos quais nem todas as Delegações apresentaram atempadamente os 

seus orçamentos, procedeu-se à correcção quer das despesas quer das receitas pelos 

montantes indicados no mapa que precede. 

 
 

O Orçamento consolidado 
 
O documento final obtido e que será presente à Assembleia Geral, nos termos 
da alínea q) do artº 45º do E.O.A., apresenta os seguintes valores globais: 
 

Descrição Valor 

    

RECEITAS TOTAIS 13.403.876,23 

EXCEDENTE GERADO -950.795,33 

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 14.354.671,56 

DESPESAS DE INVESTIMENTO 961.350,07 

Saldo orçamental final -1.912.145,40 
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Como se verifica, o orçamento consolidado apresenta um saldo final 
orçamental deficitário na ordem dos dois milhões de euros.  
 
Este deficit tem origem nos orçamentos dos Conselhos Distritais, como melhor 
se explicita no quadro seguinte: 
 

Resumo dos orçamentos dos Conselhos Distritais para 2010 
         

Conselho Distrital de Lisboa Conselho Distrital do Porto 

Descrição 
CDL Deontologia Delegações Totais CDP Deontologia Delegações Totais 

Receitas 2.325.905 350 393.772 2.720.026 1.412.571 300 529.540 1.942.411 

Despesas correntes 2.254.391 643.172 559.883 3.457.446 1.554.691 334.296 516.421 2.405.408 

Despesas de capital 42.500 4.000 36.700 83.200 20.000 0 21.358 41.358 

Total de despesas 2.296.891 647.172 596.583 3.540.646 1.574.691 334.296 537.779 2.446.766 

Excedente gerado 71.514 -642.822 -166.111 -737.420 -142.120 -333.996 13.119 -462.997 

Saldo orçamental 29.014 -646.822 -202.811 -820.620 -162.120 -333.996 -8.239 -504.355 

         

Conselho Distrital de Coimbra Conselho Distrital do Évora 

Descrição 
CDC Deontologia Delegações Totais CDE Deontologia Delegações Totais 

Receitas 487.595 0 298.422 786.017 161.589 0 139.965 301.554 

Despesas correntes 734.044 156.438 282.388 1.172.870 249.626 84.256 236.956 570.838 

Despesas de capital 140.586 3.250 21.600 165.436 2.000 1.000 5.200 8.200 

Total de despesas 874.631 159.688 303.988 1.338.307 251.626 85.256 242.156 579.038 

Excedente gerado -246.449 -156.438 16.033 -386.854 -88.036 -84.256 -96.991 -269.283 

Saldo orçamental -387.036 -159.688 -5.567 -552.290 -90.036 -85.256 -102.191 -277.483 

         

Conselho Distrital de Faro Conselho Distrital de Madeira 

Descrição 
CDF Deontologia Delegações Totais CDM Deontologia Delegações Totais 

Receitas 139.112 0 60.531 199.644 102.615 0   102.615 

Despesas correntes 238.906 38.241 31.543 308.689 295.790 46.452   342.242 

Despesas de capital 43.840 0 3.550 47.390 0 0   0 

Total de despesas 282.746 38.241 35.093 356.079 295.790 46.452   342.242 

Excedente gerado -99.793 -38.241 28.989 -109.046 -193.175 -46.452   -239.627 

Saldo orçamental -143.633 -38.241 25.439 -156.436 -193.175 -46.452   -239.627 
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Conselho Distrital dos Açores TOTAIS 
Descrição 

CDA Deontologia Delegações Totais CD´s Deontologia Delegações Totais 

Receitas 39.243 0 11.198 50.441 4.668.630 650 1.433.428 6.102.708 

Despesas correntes 111.901 11.955 11.065 134.921 5.439.349 1.314.810 1.638.256 8.392.414 

Despesas de capital 0 0 0 0 248.926 8.250 88.408 345.584 

Total de despesas 111.901 11.955 11.065 134.921 5.688.275 1.323.060 1.726.664 8.737.998 

Excedente gerado -72.658 -11.955 133 -84.480 -770.719 -1.314.160 -204.828 -2.289.706 

Saldo orçamental -72.658 -11.955 133 -84.480 -1.019.645 -1.322.410 -293.236 -2.635.291 

 
 
Estando previsto no orçamento individual do Conselho Geral uma verba de 
500.000,00 € para apoio financeiro extraordinário aos restantes órgãos, esta 
apenas cobre cerca de 20% do saldo orçamental deficitário apresentado pelo 
conjunto dos Conselhos Distritais, no montante global de 2.600.000,00 €, 
sendo a seguinte a sua origem: 
 
 

• Conselhos Distritais  39% 
• Conselhos de Deontologia 50% 
• Delegações   11% 

 

Note-se que os Conselhos de Deontologia não possuem receitas próprias, pelo que o financiamento das 
suas despesas terá de ser garantido com as receitas originadas nos restantes órgãos. 
 
 

Nestas circunstâncias, e realizando-se a execução orçamental, o 
remanescente terá de ser financiado pelos saldos transitados dos anos 
anteriores, que correspondem aproximadamente a este deficit. 
 
Passando ao detalhe, começamos por estabelecer a comparação desta 
proposta de orçamento com a proposta rejeitada do orçamento do ano de 
2009: 
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Descrição 
Proposta de 

orçamento para 
2.009 (a)  

Proposta de 
orçamento para 

2.010  

QUOTIZAÇÕES ESTATUTÁRIAS  9.263.154 66% 9.820.993 73% 

Receita da Procuradoria  1.800.000 13% 1.300.000 10% 

TAXAS DE INSCRIÇÃO de Advogados 
Estagiários 1.055.400 8% 273.610 2% 

Restantes receitas 1.047.650 7% 1.352.542 10% 

TAXAS DE INSCRIÇÃO de Advogados 482.200 3% 428.756 3% 

Receitas do Centro de Estágio 257.955 2% 113.780 1% 

FORMAÇÃO CONTÍNUA  68.715 1% 114.196 1% 

Total 13.975.074   13.403.876   

          

Despesas com Pessoal  6.134.889 38% 5.443.086 36% 

Honorários 1.862.577 11% 1.806.439 12% 

Seguro de responsabilidade 
profissional 1.600.000 10% 1.716.750 11% 

Despesas de investimento  1.323.335 8% 961.350 6% 

Comissões, Institutos e actividades 
programáticas  785.000 5% 810.000 5% 

Deslocações e estadas de membros 
dos órgãos 513.973 3% 473.255 3% 

Boletim e Revista 435.000 3% 570.530 4% 

Outras despesas correntes 3.614.196 22% 3.534.611 23% 

Total 16.268.970   15.316.022   

(a) – proposta rejeitada 

 
A primeira conclusão que se pode retirar desta comparação é que tanto as despesas 
quanto as receitas apresentam uma diminuição e que a estrutura das receitas 
apresenta uma alteração significativa, o que não acontece com a estrutura das 
despesas que, em traços gerais, se mantém. 
 
Assim, e ao nível das receitas, as quotizações passaram a ter um peso de 73% do 
valor total das receitas, contra os 66% apresentados pela estrutura da proposta de 
receitas de 2009. 
 
Sendo esta a alteração mais significativa, a sua relevância torna-se ainda mais 
evidente na medida em que, tendo havido um aumento do valor orçamentado, na 
ordem dos 6%, em virtude do aumento do número de advogados inscritos, as 
restantes receitas experimentaram um decréscimo importante. Ou seja, as restantes 
receitas representavam na proposta de orçamento para 2009 um peso de 34%, 
enquanto na presente proposta de orçamento apresenta um peso de 27%. 
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Esta diminuição nas demais receitas tem origem, desde logo, na quebra prevista da 
receita da procuradoria com uma verba orçamentada em menos cerca de 28%, sendo 
certo que esta rubrica desaparecerá, a prazo, embora neste orçamento represente 
10% do total das receitas. 
 
A verba inscrita em “taxas de inscrição de advogados estagiários” também apresenta 
uma diminuição significativa, tal como nas restantes receitas relacionadas com os 
Centros de Estágio. 
 
De realçar que a rubrica “restantes receitas”, que apresenta uma variação positiva 
de mais 3%, inclui uma verba de 500.000,00 € correspondente à recuperação de cerca 
de 74% dos gastos incorridos no âmbito do Sistema de Acesso ao Direito e aos 
Tribunais. 
 
Quanto às despesas, que, como se referiu, apresentam sensivelmente a mesma 
estrutura da proposta de orçamento de 2009, apenas as despesas de investimento e 
as despesas com pessoal apresentam uma diminuição, quer em valor absoluto, quer 
em termos do peso nas despesas totais. 
 
Relativamente às despesas de investimento, a sua diminuição decorre do facto de a 
sua variabilidade depender das necessidades de introdução de inovações tecnológicas 
e da substituição de equipamento inoperacional, designadamente na área 
informática, de modo a que a Ordem disponha dos meios que lhe permitam 
prosseguir os seus objectivos e as suas obrigações. 
 
Quanto às despesas com pessoal, regista-se uma diminuição de cerca de 13%, com 
origem na diminuição verificada nos Conselhos Distritais de Porto, Évora e Lisboa, 
além da já referida e comentada no Conselho Geral. 
 
De referir ainda que as despesas previstas com recursos humanos (despesas com 
pessoal e honorários), nestes incluindo-se quer os funcionários, quer os prestadores 
de serviços permanentes e esporádicos, representam 47% do orçamento das despesas 
totais. 
 
As demonstrações que compõem esta proposta de orçamento apresentam todas as 
rubricas das receitas e das despesas, por órgãos, permitindo a sua análise e 
comparabilidade. 
 
Destas, destaca-se, pela sua relevância, a rubrica “despesas com pessoal”, cuja 
demonstração é feita no mapa seguinte: 
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Mapa das Despesas com pessoal 
ÓRGÃO Conselho 

Geral Lisboa Porto Coimbra Évora Faro Açores Madeira Total 

Conselhos Distritais   1.249.688 591.455 322.652 141.546 118.561 68.136 54.453 2.546.490 

Conselhos de 
Deontologia   419.266 167.437 91.677 35.657 0 0 30.381 744.418 

Delegações   208.550 230.985 59.615 79.793 0 0 0 578.943 

Conselho Geral 1.573.235               1.573.235 

Total 1.573.235 1.877.504 989.877 473.944 256.996 118.561 68.136 84.834 5.443.086 

Quadro de pessoal 
48 81 53 18 12 5 2 4 223 

          

Estrutura da rubrica 28,90% 34,49% 18,19% 8,71% 4,72% 2,18% 1,25% 1,56% 100% 

Distribuição do 
quadro de pessoal 21,52% 36,32% 23,77% 8,07% 5,38% 2,24% 0,90% 1,79% 100% 

 
O custo médio per capita situa-se próximo dos 2.000,00 €, variando entre 
1.560,00 € e 2.840,00 €, indicadores que reflectem as diferentes estruturas 
implementadas. 
 
 
Com o objectivo de ilustrar a estrutura das receitas e das despesas da Ordem 
dos Advogados, apresentam-se os dois seguintes gráficos: 
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Estrutura das receitas consolidadas
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Gráfico 1 

 
 
 

Estrutura das despesas consolidadas 

5%

3%

4%

6%
11%

12%

36%

23%

Despesas com Pessoal - 36%

Honorários  - 12%

Seguro de responsabilidade
profissional - 11%
Despesas de investimento - 6%

Comissões, Institutos e
actividades programáticas - 5%
Deslocações e estadas de
membros dos órgãos - 3%
Boletim e Revista - 4%

Outras despesas correntes -
23%

 
 
 
Gráfico 2 
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Finalmente, e em termos de conclusão, apresenta-se ainda o gráfico seguinte 
que ilustra a evolução dos orçamentos dos últimos anos. 
 
É visível a inflexão verificada nas despesas totais (menos 5,4%) em relação à 
proposta de orçamento para 2009. No entanto, esta inflexão nas despesas 
acabou por ser acompanhada simultaneamente por uma inflexão idêntica nas 
receitas (4,4%). 
 
Ou seja, embora se tenha conseguido uma diminuição das despesas totais em 
relação ao ano anterior, esta diminuição é ainda insuficiente, na medida em 
que é praticamente certa a crescente diminuição das receitas futuras. 
 
De notar que, em termos orçamentais, nos últimos anos, as despesas têm-se 
fixado em valores sempre superiores às receitas, e, nesta proposta de 
orçamento, o “gap” entre as receitas e as despesas é de cerca de 13% destas. 
 

 

Evolução dos orçamentos 
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 Gráfico 3 

 


