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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE 

RELATÓRIO E CONTAS DO CONSELHO GERAL  

E CONTAS CONSOLIDADAS DA ORDEM DOS  

ADVOGADOS PORTUGUESES DE 2019 
 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 

1. A Ordem dos Advogados é uma associação pública profissional – pessoa coletiva de direito público 

que goza de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira, disciplinar e regulamentar – que 

se rege pelos seus Estatutos, a Lei n.º 145/2015, de 9 de setembro, em conformidade com a Lei n.º 2/2013, 

de 10 de Janeiro, Lei-Quadro das Associações Públicas Profissionais, esta estabelecendo o regime 

jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. 

As associações públicas profissionais estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas nos termos 

estabelecidos naquela Lei-Quadro e na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, bem como a 

um regime de direito público no desempenho das suas atribuições. Nos termos do art. 42.º da Lei n.º 2/2013, 

estão sujeitas às regras de equilíbrio orçamental e de limitação do endividamento, estabelecidas em diploma 

próprio e ao regime do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 
2. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do Estatuto da Ordem dos Advogados (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: 

a) Acompanhar e controlar a gestão financeira da Ordem dos Advogados; 

b) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento, relatório de atividades e contas anuais da Ordem dos 

Advogados; 

c) Fiscalizar a organização da contabilidade da Ordem dos Advogados e o cumprimento das 

disposições legais e dos regimentos, nos domínios orçamental, contabilístico e de tesouraria, informando o 

conselho superior e o conselho geral de quaisquer desvios ou anomalias que verifique; parecer sobre o 

orçamento, relatório de atividades e contas anuais da Ordem dos Advogados.  
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d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Ordem dos Advogados, nos domínios 

orçamental, contabilístico, financeiro e fiscal, que seja submetido à sua apreciação pelo bastonário, pelo 

conselho superior ou pelo conselho geral. 

 
3. O presente documento visa relatar a atividade fiscalizadora exercida e proceder à apreciação e 

emissão de parecer sobre o Relatório de atividades e Contas anuais da Ordem dos Advogados, 

considerando-se aquela que consolida os contributos de todos os órgãos prestadores de contas, incluindo 

Conselho Geral, Conselhos Regionais e Delegações. 

 
 

II. RESPONSABILIDADES  

 

4. 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, as contas do ano civil anterior e o respetivo 

relatório do Conselho Geral e da Ordem dos Advogados.  

Ao Conselho Geral, por sua vez, compete submeter à aprovação da Assembleia Geral as contas do 

ano civil anterior e o respetivo relatório sobre as atividades anuais do Conselho Geral e da Ordem dos 

Advogados que forem apresentadas pelo Bastonário [art. 46.º, n.º 1, al. q), do EOA], no sentido de as 

mesmas serem aprovadas até ao final do mês de abril do ano imediato ao do exercício respetivo, tendo em 

atenção o Parecer do Conselho Fiscal. 

Também de acordo com os Estatutos, em cada uma das regiões, funciona um conselho regional que 

elege um vice-presidente, à exceção dos conselhos regionais de Lisboa e Porto que elegem, 

respetivamente, três e dois vice-presidentes, e os vogais do conselho que desempenham os cargos de 

secretário e de tesoureiro, cabendo-lhe, no âmbito financeiro, entre outros, submeter à aprovação da 

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

anterior, bem como o respetivo relatório de atividades1, este último acompanhado das contas, a ser entregue 

até final de março, pelo Presidente (art. 55º)2. 

Nas circunstâncias previstas nos arts. 61º a 64º dos EOA, podem ser constituídas delegações ou 

agrupamento de delegações com a responsabilidade de, ao abrigo da al. c) do nº 1 do art. 64º, apresentar 

                                                      
1 Entre outras, a parte que lhe caiba nas contribuições dos advogados para a Ordem dos Advogados, das relativas às receitas próprias 

dos serviços e institutos a seu cargo e autorização das despesas. 
2 Integram ainda as Contas dos Conselhos de Deontologia. 
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anualmente ao conselho regional, para discussão e votação, o orçamento e o plano de atividades da 

delegação, bem como as contas do ano anterior e o respetivo relatório de atividades, em tempo para a 

prestação de contas do próprio Conselho Regional. 

 
5. O encerramento do exercício de 2019 foi levado a cabo durante o período em que foi declarado o 

Estado de Emergência por motivo do surto do COVID-19, classificado como Pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde.  

Em Portugal, o prazo de realização das Assembleias Gerais de apresentação das contas de 2019 foi 

excecionalmente prorrogado para 30 de junho de 2020, o que explica que a autorização de emissão em 

plenário pelo Conselho Geral do Relatório de Atividades e Contas da Ordem dos Advogados tenha sido a 

4.5.2020, entregue a este Conselho Fiscal em versão “por assinar” e por “autorizar a submissão” por mail 

do Sr. Tesoureiro de 3.5.2020 e publicadas no sítio da internet da Ordem após autorização do Conselho 

Geral lavrada em ata (data atualizada a 2.6.2020).  

Este Conselho Fiscal foi ainda destinatário de um projeto de contas com correções por tramitar de 

28.5.2020; não obstante, a versão oficial manteve-se a rececionada a 3.5.2020 que corresponde à versão 

autorizada a 4.5.2020 e publicada no sítio da Ordem, por assinar. 

 

6. A submissão para a aprovação da Assembleia Geral dos Advogados por parte do Conselho Geral 

do Relatório de Atividades e Contas de 2019 da Ordem dos Advogados encontra-se em paralelo com um 

Comunicado do Conselho Geral de 29.5.2020, em que “O atual Conselho Geral expressa, no entanto, as 

suas enormes reservas em relação a várias situações ocorridas em 2019, algumas não evidenciadas 

adequadamente nas contas, relacionadas com os (i) gastos com o processo eleitoral, (ii) a insuficiente 

dotação para com o seguro de responsabilidade civil e falta de pagamento de prestação vencida (iii) falta no 

pagamento no prazo devido de contribuições a que acresceram juros e custas, (iv) dúvidas na 

instrumentalização de anulação de quotas e na sua contextualização enquanto prescritas, e (v) 

competências orçamentais no processo das Comissões de Lesados do BES e do BANIF.  

Também foi identificado que a SROC contratada pelo anterior Conselho Geral levantou igualmente 

reservas em relação às contas de 2017 e 2018 (…) já aprovadas em anteriores assembleias gerais”, tendo 

as Certificações Legais de Contas de 2017 e 2018 sido publicadas no sítio da Ordem. 

Posteriormente, tivemos conhecimento de Comunicado subscrito pelo anterior Bastonário e respetivo 

Conselho Geral manifestando a sua opinião de que a Ordem não seria responsável pelos montantes 
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alegadamente devidos no âmbito dos “Lesados BES/BANIF”, se bem que refletidos nas Contas de 2019, e 

enquadrando os restantes pontos. 

 
 
 III. ATIVIDADE FISCALIZADORA E SUAS LIMITAÇÕES 
 

7. O Presidente do Conselho Fiscal e os membros do Conselho foram eleitos para o Triénio 2020-

2022, tendo tomado posse no dia 14 de janeiro de 2020, na sede da Ordem dos Advogados, em Lisboa. 

O novo mandato do Conselho Fiscal coincidiu com a disponibilização do Relatório nº 7/2020 do 

Tribunal de Contas, de 26 de fevereiro de 2020, às contas de 2014, 2015 e 2016, o qual incluiu um juízo 

sobre as contas de “homologação com recomendações tendentes a suprir ou corrigir as situações 

detetadas”, assente na ausência de regulamentos e de normas de controlo interno, traduzindo-se em 

“irregularidades de natureza técnica e administrativa, designadamente no âmbito do controlo de caixa e 

depósitos bancários, incluindo o fundo fixo de caixa, e da organização e regularidade dos processos de 

despesa, ao que acresce o incumprimento do Código da Contratação Pública”. 

Acresce referir que também no ano de 2020 foram disponibilizadas a este Conselho as Certificações 

Legais de Contas de 2017 e 2018, acompanhadas dos respetivos Relatórios de Recomendações datadas 

de 13 de janeiro de 2020 e emitidas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Anjos e Associados, 

SROC, Lda. As duas Certificações Legais de Contas apresentavam Opinião modificada3, com quatro 

reservas por limitação de âmbito relativamente à gestão das quotas dos associados, depósitos bancários, 

provisões para processos judiciais e receitas de centros de estágios e uma reserva por desacordo quanto 

ao montante refletidos nas Contas de dívidas a receber. Adicionalmente, incluíam uma chamada de atenção 

para a falta de evidência de apólices de seguros para edifícios e construções e o fato de terem sido 

antecedidas de Declaração de Impossibilidade de Emitir Opinião, por motivos alheios a este Conselho Fiscal.   

Entretanto, o Conselho Fiscal foi informado pelo Revisor Oficial de Contas, Senhor Dr. Paulo Anjos, 

que encontram-se sanadas em 2019 as questões relativas aos depósitos bancários, provisões para 

processos judiciais e receitas de centros de estágio, sendo de constituir reserva por desacordo no que 

concerne ao valor a receber de 549 mil euros, da parte do Fundo de Recuperação de Créditos, o qual, 

alegadamente não terá sido, até à data, constituído. 

                                                      
3 “Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos parágrafos 1 a 4 e dos efeitos descritos no 

parágrafo 5, (…) as demonstrações financeiras estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de 
Relato (…)” 
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Cumpre ainda mencionar que as informações adicionais solicitadas pelo Conselho Fiscal foram 

prestadas pelos diversos organismos da Ordem dos Advogados, salientando-se a especial diligência do 

Senhor Vogal-Tesoureiro, Doutor Tiago Oliveira Silva, e do Dr. Rui Elísio, antigo Diretor Executivo no 

mandato do bastonário anterior.  

 

8. De uma forma geral, para além das questões mencionadas na Certificação Legal de Contas de 

2018 (e de 2017), e informação prestada sobre a certificação legal de contas a emitir, os relatórios de 

recomendações da SROC contratada, apresentam fragilidades diversas relativas à classificação, 

mensuração inicial e subsequente do Património da Ordem dos Advogados, por Conselho Regional, 

apontando para a necessidade de haver um cadastro atualizado com registos prediais associados. No que 

concerne aos Inventários, recomendam o cumprimento da obrigatoriedade de reporte à AT dos mesmos. 

Foram assinaladas insuficiências na sustentação de contas correntes e ainda pendências consideráveis nas 

conciliações bancárias analisadas, assim como discrepâncias com as contas assinaladas no Banco de 

Portugal. Recomendam a constituição de uma Manual de Controlo Interno e software próprio para a 

contabilidade orçamental. 

Este Conselho Fiscal teve conhecimento de que, para o ano de 2019, foi novamente emitida, à 

semelhança dos anos transatos, 2018 e 2017, Declaração de Impossibilidade de Emitir Opinião, por 

ausência de entrega de Relatório e Contas por parte das entidades competentes (situação entretanto 

regularizada), não constituindo em si qualquer Opinião sobre as Contas, a que acresceu a falta de entrega 

de elementos solicitados, ocorrência esta que, entretanto, se encontra em fase de resolução, conforme 

informação prestada ao Conselho Fiscal pelo Revisor Oficial de Contas, Senhor Dr. Paulo Anjos, na reunião 

que teve lugar, por meio de videoconferência, em 22 de Junho de 2020. 

Adicionalmente, o Conselho Fiscal tentou obter esclarecimentos acerca da perspetiva orçamental e 

responsabilidade da Ordem da pasta “Lesados BES/BANIF”, dada a sua expressão quantificada em contas 

dos gastos e rendimentos por contrapartida em acréscimos de gastos e acréscimos de rendimentos, 

respetivamente conforme expresso nos pontos seguintes nas Contas de 2019: 

 Pág.33 ponto 11 “Outros Ativos Correntes” -  Do conjunto de verbas a que respeita esta 

rubrica do balanço, conforme o quadro em baixo, importa destacar a de € 549 851,57 que 

respeita aos gastos incorridos com honorários de peritos e do secretariado de apoio às 

Comissões criadas, entre outros, em cumprimento da Resolução da Assembleia de República 

nº 13/2018, de 16 de janeiro, com vista a minimizar as perdas dos lesados não qualificados 
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do BES e BANIF. A referida verba deverá ser reembolsada à Ordem dos Advogados pelo 

Fundo de Recuperação de Créditos, a constituir depois de concluído o relatório financeiro. 

 Pág. 34 mesmo ponto - Estes gastos estão relevados na contabilidade, pelas suas naturezas, 

constando no balanço e na demonstração de resultados, mas não consta no mapa da 

execução orçamental por se entender que este processo não faz parte do orçamento da O.A. 

 Pág. 37  ponto 16 “Outros Passivos Correntes” – Quadro Outros Passivos correntes - Dossier 

“Lesados BES/BANIF” – 64.332,47. 

 Pág. 38 ponto 17 “Rédito” – (…) constatamos que, embora os rendimentos totais tenham 

crescido cerca de 410 000,00 euros – próximo dos 3% - esse mesmo crescimento deve-se a 

duas ordens de fatores essenciais (…)  (ii) a contrapartida dos gastos incorridos com o 

processo “Lesados BES/BANIF”, no montante de €549 851,57, que haverão de ser 

reembolsados pelo Fundo de Recuperação de Créditos a constituir no âmbito do referido 

processo. 

 Pág. 39 mesmo ponto – Quadro Outros réditos – Preparos custas dossier “Lesados 

BES/BANIF” – 22.926,86. 

 Pág. 44 ponto 19 Gastos Totais - O aumento dos gastos desembolsáveis em cerca de 11%, 

deve ser interpretado à luz de duas variáveis determinantes (…) e os gastos incorridos com 

o dossier “Lesados BES/BANIF” - € 549 851,57 – sendo que esta é uma verba que nos deve 

ser reembolsada pelo já referido Fundo de Recuperação de Créditos.  

Da análise do Regulamento da Comissão dos Peritos Independentes, conclui-se que à Ordem 

caberia integrar o apoio administrativo, entre outros, ao abrigo do nº 2 do art. 17º, com a receção do preparo 

para encargos em conta bancária da Ordem dos Advogados. Decorreria também do Regulamento que o 

montante de preparo para encargos só parcialmente poderia corresponder a receitas próprias orçamentais 

da Ordem, isto apesar de ser necessário ter em conta a responsabilidade de ser fiel depositária de verbas 

alheias, de natureza extraorçamental. Assim sendo, parece não caber à Ordem, com exceção do apoio 

administrativo e logístico e apuramento do custo final, qualquer responsabilidade sobre outras naturezas de 

despesas que possam emergir dos trabalhos inerentes à execução da missão da Comissão dos Peritos, o 

que parece convergir com a opinião dos atual e anterior Conselhos Gerais. 
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9. No decurso do ano de 2019, no mandato anterior e ainda em 2020, no novo mandato, o Conselho 

Fiscal reuniu de modo regular com o responsável dos Serviços Financeiros da Ordem dos Advogados, o 

Vogal-Tesoureiro do Conselho Geral.  

No acompanhamento da evolução da atividade da Ordem, a verificação da regularidade dos seus 

registos contabilísticos durante o ano de 2019 foi dificultada pela não disponibilização das atas pelo anterior 

Conselho Geral, situação alterada durante o ano de 2020, relativamente ao ano de 2019, em que este 

Conselho Fiscal foi solicitando e conseguiu obter os esclarecimentos necessários para uma melhor 

compreensão dos elementos patrimoniais, contabilísticos e fiscais da Ordem dos Advogados, além de ter 

sido prestada informação sobre a inexistência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social à data da entrega 

da prestação de contas para análise do Conselho Fiscal4. 

Foram solicitados diversos pedidos de elementos a respeito das Contas de 2019 e feitos pontos de 

situação ao longo de todo o período que mediou entre a tomada de posse e a emissão do presente Parecer. 

Os pedidos foram prontamente respondidos pelos Serviços da Ordem dos Advogados, Conselhos Regionais 

e Conselho Geral nas situações possíveis e aplicáveis, o que se agradece. Decorrente do conteúdo dos 

Relatórios supramencionados, o Conselho Fiscal inteirou-se dos procedimentos através de questionário 

especificamente desenhado para o efeito, para aferir quais aqueles que estariam implementados, em curso 

e ainda não iniciados, no sentido de avaliar a permanência de algumas áreas de risco apontadas. 

 

10. Confirmaram-se documentalmente grande parte das insuficiências emanadas dos Relatórios 

analisados e mencionados anteriormente, mas também se registam alterações relevantes com a 

constituição de check-list transversais a serem aplicados de forma consistente, a constituição de uma área 

de planeamento e controlo financeiro, a contratação de Certificação Legal de Contas, um mais frequente 

recurso aos procedimentos de contratação pública e, apesar de haver espaço para melhorias, uma maior 

disciplina na publicação de contratos no base.gov. 

 

11. Mantém-se um conjunto de fragilidades nas seguintes áreas, a que acrescem algumas 

constatações diretas do Conselho Fiscal, sem mencionar o reconhecimento de responsabilidades pelo 

pagamento de peritos nas Contas de 2019 do processo “Lesados do BES/BANIF”: 

                                                      
4 Tal como decorre da nota 9 a data de 31 de dezembro de 2019, encontrava-se em mora uma dívida à Segurança Social, respeitante às 

contribuições e cotizações do mês de outubro deste mesmo ano do Conselho Geral, no montante de € 37 145,65, dívida que à data da produção 
deste documento já se encontrava regularizada. 
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 Falta de disciplina na integração, conhecimento adequado e atempado da integralidade das 

contas bancárias e avaliação do conteúdo das conciliações bancárias; 

 A mesma circunstância aplicada ao processamento de remunerações, falta de centralização 

do processo, com a situação de poderem estar registados códigos de abono que dependendo 

do órgão assumem nomes diferentes; 

 Ausência de conciliação completa dos sistemas de suporte à gestão das quotas a que 

acrescem limitações na tramitação administrativo da informação para a sua adequada 

mensuração inicial, mensuração subsequente e tratamento da expiração de direitos; 

 Ausência na tradução adequada dos valores peticionados e probabilidade de desfecho 

desfavorável à Ordem dos conjuntos de processos judiciais de que a Ordem é parte e a 

consequente constituição de provisões na prestação de contas; 

 Identificação de contas correntes acumuladas com algum significado com entidades terceiras 

sem a sua adequada identificação no portal de divulgação dos procedimentos de contratação 

pública; 

 Procedimentos inconsistentes entre órgãos quanto ao inventário de Património da Ordem e 

utilização de documentos diferentes para a constituição da autorização de abates; 

 Identificação de execução orçamental acima do orçamentado no Mapa da execução 

orçamental consolidada – 2019 em algumas rubricas particulares, apesar de cobertura geral5. 

 

IV. ANÁLISE 
 

12. O Conselho Fiscal procedeu à análise do Relatório de Atividades e das Contas da Ordem dos 

Advogados (Conselho Geral e consolidadas) de 2019, os quais apresentam as contas e descrevem as 

atividades da Ordem dos Advogados, das Comissões e Institutos, bem como dos Departamentos e Serviços 

do Conselho Geral. 

Assim, o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 26 700 311,59 e um total 

de fundos patrimoniais de 21 302 086,88, incluindo um resultado líquido de exercício de 1 507 545,02), a 

demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a 

                                                      
5 Em Trabalhos especializados (91 941,39), Serviços bancários (50 777,13), Outros materiais não especificados (não orçamentado 1 

533,36), Rendas e alugueres (5 289,94), aluguer de equipamento (33 687,87), Comunicação (175 892,94), Seguros (123 878,51), Despesas de 
representação (2 634,23), Limpeza (2 104,82), Refeições com outras entidades (39 382,42),isenção de horário de trabalho (20 292,44), custas de 
processos judiciais(41 706,49), entre outras. 
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demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano  findo naquela data e as notas anexas às demonstrações 

financeiras, o mapa de execução orçamental consolidado com uma execução orçamental de receitas 

correntes de 13 917 268,19 (557 411,90 abaixo do previsto, devido a baixa execução das quotas), de 

despesas correntes de 13 198 161,67 (a acompanhar em baixa o comportamento das receitas) e de 

despesas de investimento de 274 101,03 (410 500,94 abaixo do previsto), bem como os esclarecimentos 

que foram prestados pelo responsável dos Serviços Financeiros do Conselho Geral, facultam uma adequada 

compreensão da situação financeira e dos resultados da Ordem dos Advogados e cumprem as disposições 

legais e estatutárias em vigor, nada nos tendo sido reportado ou de que tivéssemos tido conhecimento em 

sentido contrário, com exceção das fragilidades identificadas que urge acautelar6. 

 

V. NOTAS DE RECOMENDAÇÃO 

 

13. O Conselho Fiscal recomenda que seja estabelecido um Regulamento Financeiro a ser subscrito 

pelos órgãos de gestão do Conselho Regional, respetivas Delegações e Conselho Geral, com aprovação 

nas assembleias regionais e assembleia geral dos Advogados.  

O mesmo terá que contemplar circuitos expressos de constituição de contas bancárias com uma 

autorização final centralizada e reportada aos Serviços da Ordem dos Advogados com um repositório central 

permanentemente atualizado e conciliado com o Banco de Portugal das mesmas, partilhado por todos os 

órgãos. Deve prever medidas para itens “antigos” estabelecendo a necessidade de fiscalização imediata e 

aferição de responsabilidades para a existência de saídas de banco não contabilizadas e entradas 

contabilizadas que não estão registadas em bancos. 

Adicionalmente, os circuitos de despesa e contratação devem ficar estabelecidos, com sequência 

cronológica, patamares de autorização e privilegiando-se o recurso a procedimentos de contratação abertos 

e transparentes, assegurando a sua publicação do portal do Governo. 

A implementação do acompanhamento das contas correntes deverá ficar institucionalizada como 

prática corrente, recorrendo à circularização, adequado levantamento das informações residentes nos 

Centros de Estágio e análise do e-fatura contribuinte.  

Não deverão existir inconsistências nas bases de dados das contas correntes de advogados pelo 

que deverá existir uma reformulação tendente a solucionar as questões prementes. 

                                                      
6 Algumas expressas nas reservas da Certificação Legal de Contas de 2019, a emitir. 
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Recomenda-se a avaliação da possibilidade de se proceder à centralização do processamento de 

remunerações. 

 

14. Tendo presente as fragilidades no Património, o regulamento financeiro terá que incluir um 

processo de inventário gradual e crescente, conciliação de suportes, classificação e apresentação, que 

permita rodar a cada três anos todo o património e as suas condições de operabilidade.  

A identificação de passivos, na decorrência de processos judiciais deverá ser acautelada pela criação 

de uma base de dados centralizada de património, apólices e processos judiciais (com associação à 

constituição de provisões). 

Dada a importância de uma cuidada execução orçamental para assegurar que os atos de gestão se 

encontram cobertos orçamentalmente e que são diligenciadas as práticas administrativas adequadas, este 

Conselho Fiscal considera que devem ser repensados os procedimentos internos e associá-los a um sistema 

informático que permita a maior robustez da consistência entre o ato de gestão, a prática orçamental e a 

prática contabilística e de tesouraria subsequente. 

Para além da criação de um Regulamento Financeiro, este Conselho Fiscal recomenda a criação de 

uma matriz de riscos interna e o desenho do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, 

conforme Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, através da qual todos os 

organismos públicos são instados a elaborarem Planos de prevenção da corrupção e infrações conexas, 

bem como relatórios anuais sobre a execução dos mesmos. 

 

VI. PARECER 
 

15. Deste modo, tendo em conta tudo o que supra fica exposto, o Conselho Fiscal, por 

unanimidade, na sua reunião de 8 de junho de 2020, não se vislumbrando qualquer violação da lei e 

dos estatutos que lhe tivesse sido reportada ou de que tivesse tido conhecimento, emite parecer no 

sentido de que devem ser aprovados: 

1. O Relatório de Atividades e as Contas Anuais da Ordem dos Advogados respeitantes ao exercício 

de 2019 no seu conjunto, com as seguintes exceções: 

a) da matéria do dossier referente ao BES/BANIF, cujo aprofundamento será necessário 

acautelar e; 
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b) o montante referente às provisões para riscos e encargos, a ser revisto anualmente.. 

2. A proposta de aplicação de resultados constante desses documentos. 

  

16. Mais se esclarece que o Conselho Fiscal, no âmbito das suas competências de fiscalização, não 

emites quaisquer juízos de valor acerca do mérito ou da conveniência da atividade financeira da Ordem dos 

Advogados, intervenção que apenas deve ter naquilo que respeitar a comportamentos que se apresentem 

desconformes a vinculações de legalidade financeira. 

 

Lisboa, 22 de junho de 2020. 

 

Jorge Bacelar Gouveia – Presidente 

 

Marco Vieira Nunes – Vice-Presidente 

 

Bárbara Barreiros – Secretária-Executiva 

 

Ana Calado Pinto – Revisora Oficial de Contas  

 

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