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Comissão de Orçamento e Contas 

 

PARECER 

 

O Diretor Tesoureiro desta Seccional, o diligente Advogado Christiano Pereira de 

Alencar, submete ao crivo prévio desta Comissão de Orçamento e Contas a Proposta 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2012 desta Seccional, por imperativo do art. 58, § 

1º, combinado com a cabeça do art. 60, ambos do Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, a qual estima a receita e fixa a despesa. 

 

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO 

 

Em linhas gerais, o valor total da proposta orçamentária para 2012 é de R$ 

8.859.280,00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), para a 

receita estimada e igual cifra para a despesa fixada, cujos valores propostos, em sua 

composição básica, são apresentados nas anexas planilhas.  

Vale ressaltar, que o objetivo da presente proposta orçamentária é aproximar os 

valores de receita e despesa ao patamar da realidade contábil/financeira experimentada no 

balanço anual da entidade.  
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RECEITAS 

Na previsão da Receita do exercício, foi levado em conta o número de advogados 

inscritos, ativos e pagantes, da anuidade de 2011, cobranças de débitos de exercícios 

anteriores, a realização de eleições no exercício, previsão de novas inscrições, taxas de 

serviços, inscrições em eventos, exame de ordem, receitas sobre operações financeiras, além 

de outras receitas, tendo como base a média de recebimento nos dois últimos exercícios. 

Esclareça-se, que não há previsão de aumento da anuidade em 2012, permanecendo 

no patamar aplicado em 2011, inclusive no tocante a descontos. 

Afora isso, consignou a Tesouraria desta Casa a meta de aumentar a arrecadação 

para o exercício de 2012, através de cobranças regulares e também em parceria com o setor de 

Processos Administrativos e, em busca da comodidade dos inscritos, está assegurado que 

pagamentos continuarão com a faculdade de serem efetuados através de boletos bancários, 

cartão de crédito e pela rede mundial de computadores. 

 

DESPESAS 

No tocante às despesas correntes, não houve mudanças tão significativas de valores, 

visto que, a meta em 2012 é mantê-las sempre em acordo com as receitas estimadas, sendo 

certo que o aumento de dotação em algumas contas são originários da natural correção pela 

inflação do período, e a diminuição de outras, decorrem da superestimação observada em 

orçamentos de exercícios anteriores.   

 As despesas de capital foram fixadas em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 

para aquisição de equipamentos de informática, máquinas, móveis e utensílios para prover a 

estrutura administrativa da OAB, bem como suas salas de apoio aos advogados, de 

ferramentas que auxiliem o bom desempenho dos serviços prestados pela Ordem e facilitem o 

acesso dos causídicos ao processo de virtualização que ocorre no judiciário nacional.     
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DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Sobre as transferências correntes, para cumprimento dos artigos 56 e 57 do 

Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, esta Seccional 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 serão 

distribuídos da seguinte forma: 

a) 10% para o Conselho Federal da OAB;  

b) 2%  para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados;  

c) 3%  para o Fundo Cultural e,  

d) 20% para a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. 

Vê-se, ainda, que a partir deste ano de 2011, o percentual de 3% (três por cento) 

destinado ao Fundo Cultural passou a ser administrado integralmente pela Fundação Escola 

Superior de Advocacia do Estado do Ceará – FESAC. 

E mais, em 2012 haverá acréscimo de 10%(dez por cento) na quantia a ser 

repassada às 10 (dez) Subsecções da OAB/CE, sendo fixado o valor de R$ 323.400,00 

(trezentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).  

Gize-se o considerável aumento dos repasses às Subsecções, tomando-se por base 

o que ocorreu nos últimos anos. 

A Reserva de Contingência, fixada no valor de R$ 1.363.856,00 (um milhão, trezentos 

e sessenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais), estará estritamente vinculada ao 

atendimento de despesas imprevistas ou insuficientemente dotadas para o exercício. 
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CONCLUSÃO 

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 2012. 

É o parecer. 

 

RENATO CÉSAR PEREIRA LIMA 

Presidente 
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Membro 

 

PEDRO JORGE MEDEIROS 

Membro 


