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 PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE  

ORÇAMENTO RETIFICATIVO DO ANO 2020 DA ORDEM  

DOS ADVOGADOS PORTUGUESES  
 

 
 

I. INTRODUÇÃO  

 

A pedido do Conselho Geral da Ordem dos Advogados de 1 de junho de 2020, analisámos a proposta 

de orçamento retificativo para 2020 que inclui: Plano de atividades com síntese da proposta orçamental, 

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

Orçamento para 2020 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 11.513.849 euros para despesas 

correntes e 197 388,05 euros para despesas de investimento, assentes em um montante de receitas 

correntes de 12.227.638 euros com excedente orçamental em saldo de 516.401 euros. 

 
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.  

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].  

O presente Orçamento Retificativo surge na sequência do disposto no “Plano de Atividades e 

Orçamento do Conselho Geral para o ano de 2020”, aprovado em Assembleia Geral de 25 de novembro de 

2019, quanto à necessidade de elaborar orçamento retificativo, e em virtude de o Senhor Bastonário eleito 

ter prescindido de retribuição, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 15.º dos EOA, bem como a situação 

de recessão económica mundial que se prevê em decorrência das medidas tomadas para fazer face ao 

surto epidémico da doença Covid-19.  
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De acordo com o Plano de Atividades, “O maior impacto do surto de Covid-19 irá fazer-se sentir na 

receita, cuja realização se prevê que venha a ser inferior ao orçamentado, não somente pela Deliberação 

do Conselho Geral do dia 31 de março do presente ano, que permitiu o diferimento do pagamento das quotas 

dos meses de Abril a Setembro de 2020 para o ano de 2021, mas também pela previsão do aumento da 

dívida dos Advogados no pagamento das quotas e de menor capacidade de recuperação desses valores 

em dívida”. 

Acresce a este fato, a análise efetuada pelo Conselho Geral de que, em face dos compromissos 

assumidos, se ter verificado a existência de rubricas em que os valores orçamentados se encontravam 

manifestamente inferiores aos valores necessários para o cumprimento de obrigações legais, bem como a 

inexistência de rubricas suficientes para o pagamento de serviços reputados como essenciais. Em paralelo, 

alguns gastos de funcionamento são aliviados em função do confinamento em linha com a pandemia do 

COVID-19. 

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. 

 

III. Análise 

 

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

para 2020 da Ordem dos Advogados conforme quadro em baixo: 

mailto:presidencia.cf@oa.pt


 
                                                                                        

 
                                                                                                                      
                       CONSELHO FISCAL 
               

                                                                                                                                                            

 

 
      Largo de São Domingos, 14, 1º . 1169-060 Lisboa 

      T. 21 882 35 50 . Fax: 21 886 04 31    https://portal.oa.pt 

                                                              E-mail:  presidencia.cf@oa.pt 

                                                                                          ________________________________________________________ 

3 

   

 

 

O mesmo integra quanto às receitas correntes: 

 Revisão em baixa das quotizações compensada com a previsão de juros; 

 

No que respeita às despesas correntes: 

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

honorários, mas acrescendo a divulgação institucional e obrigatória; 

 Revisão em alta de consumo de materiais, em particular de limpeza, e deslocações, estadas 

e transportes com incidência de outras entidades; 

 Revisão em alta de serviços diversos com particular incidência em seguros e limpeza; 

 Revisão em baixa da comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias; 

 Revisão em baixa geral de despesas de pessoal pontilhada entre subidas e descidas sem 

grande destaque que não a rubrica compras e formação profissional 

 

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. 
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IV. PARECER 
 

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

pressupostos utilizados, tendo presente já terem decorrido cinco meses desde o arranque do ano, em plena 

pandemia provocada pelo COVID-19, a experiência do conhecimento das necessidades de funcionamento 

pelo Conselho Geral empossado, entre outros, não proporcionem uma base aceitável para aquela 

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, 8 de junho de 2020. 

 

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) 
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