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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O ORÇAMENTO DO ANO 2022  

DA ORDEM DOS ADVOGADOS PORTUGUESES 
 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 

A pedido do Conselho Geral da Ordem dos Advogados de 9 de novembro de 2021, analisámos a 

proposta de orçamento para 2022 que inclui:  

(i) Plano de atividades e Orçamento da Ordem dos Advogados, com síntese da proposta 

orçamental de acordo com um montante de despesas totais definido de 14.918.065,06 euros, 

com 13 888 776,61 para despesas correntes e 1 029 413,35 euros para despesas de 

investimento, assentes em um montante de receitas correntes de 14 918 065,06 euros com 

excedente orçamental em saldo de 875,10 euros; e  

(ii) Plano de atividades e Orçamento do Conselho Geral com síntese da proposta orçamental, 

Pressupostos da Proposta de Orçamento em matéria de receitas, despesa e investimento, 

Proposta de Orçamento para 2022 com quadros desenvolvidos, quadro das despesas 

relacionadas com as atividades e de despesas de investimento com detalhe das aquisições 

previstas, e Regras para a execução orçamental, de acordo com um montante de despesas 

totais definido de 5.805.017,15 euros com 5 283 017,48 para despesas correntes e 521 

999,67 euros para despesas de investimento, assentes em um montante de receitas correntes 

de 6 523 840,50 euros com excedente orçamental em saldo de 718 823,35 euros. 

Adicionalmente, o Conselho Fiscal analisou (iii) Plano de atividades e Orçamento dos Conselhos 

Regionais, incluindo Conselhos de Deontologia e Delegações, aprovados nas respetivas Assembleias 

Regionais. 

 
II. RESPONSABILIDADES  

 

Nos termos estatutários, ao abrigo da al. g) do nº 1 do art. 40º do EOA, é da competência do 

Bastonário da Ordem apresentar anualmente ao conselho geral os projetos de orçamento e plano de 

atividades do conselho geral e da Ordem dos Advogados para o ano civil seguinte.  
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Ao Conselho Geral, por sua vez, compete submeter à aprovação da assembleia geral o orçamento 

e plano de atividades para o ano civil seguinte que forem apresentadas pelo Bastonário [art. 46.º, n.º 1, al. 

q), do EOA].  

Ao abrigo do disposto na al. b) do n.º 1 do artigo 49.º do EOA, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 9 

de setembro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, compete ao Conselho Fiscal apreciar 

e emitir parecer sobre o orçamento. 

Dá-se nota que o Orçamento da Ordem dos Advogados é o resultado da integração dos Orçamentos: 

• do Conselho Geral, que, por sua vez, inclui as atividades e valores orçamentais relativos ao 

Conselho Superior e ao Conselho Fiscal, bem como às Comissões e Institutos; 

• dos Conselho Regionais aprovados pelas respetivas Assembleias, que, por sua vez, integram 

os orçamentos dos respetivos Conselhos de Deontologia e Delegações ou Agrupamentos de 

Delegações. 

No presente Orçamento, foi feita a seguinte ressalva que, dada a sua importância, se reproduz em 

baixo:  

“No processo de integração destes orçamentos individuais no Orçamento da Ordem dos 
Advogados verificam-se, por vezes, incorreções nos orçamentos individuais integrados dos 
Conselhos Regionais, decorrentes de erros notórios de cálculo ou até erro humano na 
elaboração dos mesmos (com principal incidência nas rubricas da receita que são 
apuradas pelo Conselho Geral, como é o caso das quotizações, apesar dos valores 
previstos serem comunicados, em tempo, aos restantes órgãos). Nesses casos, e para 
elaboração de um Orçamento integrado da Ordem dos Advogados, cujos valores da 
receita estejam devidamente refletidos, os erros são corrigidos no Orçamento da Ordem 
e reportados aos respetivos Conselhos Regionais” 

 
De facto, no Relatório e Parecer do Conselho Fiscal para o Orçamento da Ordem dos Advogados 

para 2021 (não objeto de aprovação), o Conselho Fiscal havia tecido a seguinte recomendação: “A 

determinação dos montantes das operações espelho entre o Conselho Geral e Conselhos Regionais no que 

respeita a receitas de quotas estatutárias”. 

Além disso, haverá que considerar que qualquer comparação com 2021, de facto, corresponde a 

uma comparação com o orçamento aprovado de 2020, dado que a proposta de Orçamento não foi aprovada. 

É de salutar a aprovação em sede de Conselho Geral do Regulamento Financeiro que contempla, 

entre outros, um conjunto de definições que correspondem às Recomendações do Conselho Fiscal, 

nomeadamente: 
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1. A definição das responsabilidades de forma expressa da solidariedade entre défices e 

superávites, tanto ao nível das Delegações como dos Conselhos Regionais; 

2. A clarificação e harmonização do modelo de integração das propostas dos Conselhos de 

Deontologia nos Conselhos Regionais e dos orçamentos dos Conselho Superior e Fiscal no 

Conselho Geral. 

 

III. Análise 

 

O Conselho Fiscal procedeu à análise do Plano de Atividades e Estrutura do Orçamento para 2022 

da Ordem dos Advogados, conforme quadro em baixo: 

  

Fonte: Plano de Atividades e Orçamento dos Advogados 

Na síntese dos Orçamentos dos Conselhos Regionais, é de salientar os défices apresentados 

pelos Conselhos Regionais de Coimbra (335.044€), Évora (206.255€), Faro (16.990€) e Madeira 

(117.378€), explicado maioritariamente por funcionamento: 
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1 

Fonte: Plano de Atividades e Orçamento dos Advogados 

 

Para compensar os saldos negativos, houve lugar no orçamento do Conselho Geral à constituição 

de um saldo orçamental positivo no valor de €718.823,35, que implicou a redução e corte nas atividades 

inicialmente previstas, de forma a salvaguardar o equilíbrio orçamental da Ordem dos Advogados. 

Tal como explicado na Proposta de Plano de Atividades e Orçamento do Conselho Geral para 

2022, com a entrada em vigor do Regulamento Financeiro da Ordem dos Advogados, recentemente 

publicado em Diário da República, o equilíbrio orçamental da Ordem dos Advogados passa a ser 

salvaguardado em momento prévio à aprovação dos Orçamentos Regionais integrados. Acresce este 

documento que o auxílio financeiro do Conselho Geral aos Conselhos Regionais, nos termos previstos 

no n.º 7 do artigo 180.º do EOA, é atribuído em função da execução orçamental, e não da previsão 

orçamental, não constando no presente Orçamento. 

No que respeita à Proposta de Orçamento da Ordem dos Advogados para 2022, o mesmo integra, 

quanto às receitas correntes: 

• Ligeira revisão em alta das receitas correntes, com subida nas receitas estatutárias e de 

estágio. 

 

 
1 No Orçamento do CRP as receitas correntes são de 2 856 251,73€ com impacto no saldo projetado. No Orçamento do 

CRC as receitas correntes são de 871 379,59€ com impacto no saldo projetado. No Orçamento do CRE as receitas correntes são 
de 292.220,53 com impacto no saldo projetado. No Orçamento do CRM as receitas correntes são de 92.793,28 com impacto no 
saldo projetado. Não foi possível confirmar o Orçamento do CRA ado não se encontrar divulgado no seu sítio da internet a esta data.  
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No que respeita às despesas correntes: 

• Revisão em baixa de recursos a serviços especializados – especial incidência na descida de 

honorários, mas acrescendo em Divulgação institucional e obrigatória; 

• Revisão em baixa de consumo de materiais; 

• Revisão em baixa de energia e fluidos; 

• Revisão em alta de deslocações, estadas e transportes; 

• Revisão em alta de rendas; 

• Revisão em alta de despesas com pessoal, não obstante a manutenção do quadro; 

• Subida elevada de despesas de investimento com sistemas informáticos. 

Nas regras orçamentais, é dado destaque que toda e qualquer despesa só deverá ser realizada se 

estiver orçamentada e haja a garantia de que a mesma tem cabimentação à data da sua realização. 

Qualquer despesa que se mostre necessário ser realizada e não esteja orçamentada, a mesma só pode ser 

autorizada pelo Bastonário ou Vogal -Tesoureiro. 

Não foi possível analisar, senão de forma parcial, a execução orçamental de 2021 para avaliar se a 

projeção prevista para 2022 carece de correções de trajetória pelo fato de apenas estarem disponíveis dados 

da mesma ao 1º semestre, com exceção do Conselho Regional de Coimbra que, em tempo, entregou 

informação da execução orçamental do 3º trimestre. 

Os pressupostos da proposta de orçamento para 2022 assentam na proposta para 2020, com os 

seguintes aspetos: 

• Na proposta de Orçamento do Conselho Geral que se pressupõe poder ter sido a mesma 

base na proposta de Orçamento da Ordem dos Advogados, considerou-se que “a situação 

pandémica que se viveu em 2020 e no 1.º semestre de 2021, decorrente da doença Covid-

19, parece estar a estabilizar” com um impacto de se ter pressuposto que “não voltarão a ser 

decretadas medidas de combate à pandemia que afetem o normal funcionamento das 

instituições, no âmbito da livre circulação de pessoas e na realização de reuniões, eventos, 

conferências, formações”; 

• A previsão da receita proveniente das quotizações, no valor de €11.351.891, é apresentada 

líquida dos descontos concedidos pelo pagamento anual e semestral antecipado, com base 

no pressuposto de que aderem a esta modalidade de pagamento 65% dos Associados, e foi 
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calculada com referência ao número de Advogados inscritos à data de agosto de 2021, e 

calculados os que se prevê que se inscrevam até ao final de 2021, o que determinou uma 

estimativa de número de advogados total de 35.001; 

• Aumento do número de funcionário de 218 em 2021 para 222 em 2022 (mais um no Conselho 

geral e mais três no Conselho Regional de Faro)2 com aumento de despesas de pessoal; 

O Conselho Fiscal considera que as projeções para 2022 são extremamente difíceis de efetuar, dado 

o período extremamente instável que estamos a vivenciar, o que pode originar necessidade de retificações 

orçamentais para acompanhar aquela que poderá vir a ser a trajetória de receitas e acréscimo de receitas.  

Da avaliação do processo orçamental o Conselho Fiscal recomenda: 

1. Maior enquadramento e explicação das bases em que assentam as estimativas de gastos 

apresentadas nos quadros do Plano de Atividades e Orçamento da Ordem dos Advogados e 

não apenas no Conselho Geral, com considerações tecidas nas propostas dos Conselhos 

Regionais, designadamente densificando melhor a rubrica referente às despesas com os 

“serviços especializados”; 

2. Criação de centros de custo / responsabilidade para todos os órgãos que integram 

Orçamentos gerais, nomeadamente no que se refere ao Conselho Geral, do Conselho 

Superior e Conselho Fiscal, os quais devem ser autonomamente explicitados nas tabelas do 

orçamento; 

3. Maior tempestividade na produção de relatórios de execução orçamental do ano que 

antecede a proposta de orçamento. 

 

IV. PARECER 
 

Com base na análise efetuada, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os 

pressupostos utilizados, em plena pandemia provocada pelo COVID-19, a experiência do conhecimento das 

necessidades de funcionamento pelo Conselho Geral, Conselhos Regionais, Conselhos de Deontologia e 

Delegações (e seus agrupamentos), entre outros, não proporcionem uma base aceitável para aquela 

 
2 O mapa apresenta um erro de fórmula apresentando em 2022 “219” e não “222” funcionários. 
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informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as 

políticas e princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade.  

Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma 

esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão 

ser materialmente relevantes. 

 

Lisboa, 23 de novembro de 2022. 

 

Jorge Bacelar Gouveia – Presidente 

 

Marco Vieira Nunes – Vice-Presidente 

 

Bárbara Barreiros – Secretária-Executiva 

 

Ana Calado Pinto – ROC  

 

 

 

 

(O documento original assinado encontra-se arquivado no secretariado do Conselho Fiscal) 


