
 

 
  CEARÁ  

 
Comissão de Orçamento e Contas 

 
 

PARECER 
 

Recebi do ilustre Presidente da Comissão de Orçamento e Contas desta Seccional, 
Dr. Paulo Hiram Studart Mendes Gurgel, a incumbência de dar parecer à Proposta Orçamentária 
para o Exercício Financeiro de 2010 da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará – 
OAB/CE, encaminhada pela Tesouraria deste Conselho (art. 60 do Regulamento Geral do Estatuto 
da Advocacia e da OAB).  

 

1. VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO 

 

  Em linhas gerais, o valor total de proposta orçamentária para 2010 é de R$ 
8.727.000,00 (oito milhões setecentos e vinte e sete mil reais) para a receita estimada e igual 
cifra para a despesa fixada, cujos valores propostos, em sua composição básica, são apresentados 
na tabela a seguir: 

  

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR  
1. Receitas Correntes 8.727.000,00 1. Despesas Correntes 7.717.250,00 

Receitas de Contribuição 7.035.000,00 Pessoal 2.270.000,00 

Receitas sobre Infrações 270.000,00 Material de Consumo 500.000,00 

Receitas Patrimoniais 82.000,00 Serviços de Terceiros 2.085.000,00 

Receitas Diversas 1.010.000,00 Despesas Financeiras 90.000,00 

Receitas de Serviços 330.000,00 Transferências Correntes 2.692.250,00 
 

Transferências Correntes - Fundo Cultural 30.000,00 

  Fundação Escola Superior de Advocacia – 
FESAC 

50.000,00 

2. Receitas de Capital - 2. Despesa de Capital 1.009.750,00 

Alienação de Bens - Investimentos 345.000,00 

Transferência de Capital - Empréstimos 
30.000,00 

 

  Inversões Financeiras 10.000,00 

  3. Reserva de Contingência 624.750,00 

Total 8.727.000,00  8.727.000,00 

 
  



 
 
Importa ressaltar, ainda, que a Resolução nº 01/2010, que dispõe sobre a tabela de 

anuidades, taxas e emolumentos para o exercício de 2010, tratou de conferir aumento às receitas 
desta Seccional, relativamente ao ano de 2009, refletindo na recomposição da correção acumulada 
do IPCA mais acréscimo efetivo de 4,73% (quatro vírgula setenta e três por cento), bem assim 
alterou a forma de pagamento da anuidade de advogados e estagiários, isto é, em (oito) parcelas 
iguais mensais no boleto bancário e 10 (dez) vezes no cartão de crédito. 
 
 
2. METAS  
 
2.1 RECEITAS:  
 
  A Tesouraria da OAB/CE tem como meta o aumento na arrecadação para o 
exercício de 2010, através de cobranças regulares das anuidades dos inadimplentes, por meio, 
inclusive, de instauração de processos disciplinares. Demais, visando maior comodidade, os 
pagamentos continuarão sendo efetuados através de boletos bancários, cartão de crédito e através 
da rede mundial de computadores (internet).  
 
 
2.2 DESPESAS: 
 
  Em 2010, temos como meta manter as despesas sempre de acordo com as receitas 
estimadas, razão pela qual não houve mudanças tão significativas de valores neste atual orçamento, 
sendo de toda conveniência realçar que, de acordo com a Proposta, a chamada Reserva de 
Contingência, fixada no valor de R$ 624.750,00 (seiscentos e vinte e quatro mil setecentos e 
cinqüenta reais) somente deverá lançada mão para atender despesas imprevistas ou 
insuficientemente dotadas para o exercício financeiro. 
  .  
 
3. DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: 
 
  Por imposição dos arts. 56 e 57 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e 
da OAB, a proposta sob alça de mira mantém o firme compromisso de repassar regularmente os 
percentuais exigidos sobre as receitas brutas de anuidades e eventuais atualizações monetárias 
recebidas de seus associados, que são distribuídos da seguinte forma: 10% para o Conselho 
Federal da OAB; 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados; 
3%  para o Fundo Cultural e, 20% para a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. 
 

De mais a mais, a Proposta prevê outras espécies de transferências: auxílio 
financeiro à Fundação Escola Superior de Advocacia (FESAC), no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais) bem como R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) às 9 (nove) Subsecções da OAB/CE, 
localizadas nos municípios de: Aracati, Crateús, Crato, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, 
Juazeiro, Quixadá e Sobral.  

 
 

 
 
 



 
 
 
Forte no entendimento de que a pretensão formulada pela Tesouraria é viável sob 

os aspectos contábil e jurídico, a Comissão de Orçamento e Contas da OAB/CE opina 
favoravelmente à Proposta de Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2010. 

 
É o parecer. 
 
 Cons. PAULO HIRAM STUDART GURGEL MENDES, Presidente 
 

   Cons. RENATO CESAR PEREIRA LIMA, Relator 
 
Cons. JANINE ADEODATO ACCIOLY, Membro  


