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 De acordo com o Art. 40, da Lei 4.320/64, CRÉDITOS ADICIONAIS são 
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas 
na Lei de Orçamento. 

 Despesas não computadas – são despesas que não foram inseridas na 
LOA, ou seja, despesas que precisam  ser executadas, porém, não foram 
planejadas e fixadas (computadas) na LOA. 

 Despesas insuficientemente dotadas – são despesas que foram 
planejadas e incluídas na LOA, todavia, revelou-se na execução a 
necessidade de valor superior ao inicialmente fixado. 
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 Suplementar - Dotação insuficientemente na LOA.  

 Reforça a dotação orçamentária já existente. 

 Abertura: Decreto do Poder Executivo – caso a autorização de tal 
crédito já conste na Lei Orçamentária Anual LOA) ou por lei especial 
(projeto de lei). 

 Requer recursos prévios para sua abertura (“S E O R A R”). 
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Especial - Não existe na LOA dotação específica. 

 São aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação 

orçamentária específica.  

 Desse modo, este tipo de crédito adicional é utilizado para a dotação 

orçamentária que não existe na LOA, sendo necessário criá-la. 

 Abertura – serão autorizados por Lei e abertos por decreto do 

executivo, conforme dispõe o art. 42 da Lei 4.320/64. 

 Execução: Pode ser reaberto no exercício seguinte (publicação - 

quatro últimos meses) 

  Requer recursos prévios para sua abertura (“S E O R A R”). 
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Extraordinário (CF Art. 167, §8º) - somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

 Abertura: Medida Provisória ou Decreto do Poder Executivo 

 Execução: Pode ser reaberto no exercício seguinte (crédito publicado 

nos últimos quatro meses) 
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CF 1988, Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 

devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

 

 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

 I - relativa a: 

 d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos 

 adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 
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Ano X1 Ano X2 

Especial 

Extraordinário 

31/08 

PLOA 

31/12 

Encerramento 

do exercício 

4 meses 
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Obs: Somente os créditos ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS poderão ser 
reabertos, suplementar não. 

Art. 167.  § 2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no 
exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de 
autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, 
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao 
orçamento do exercício financeiro subseqüente. 
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CF 1988, Artigo 167  

Art. 167 São vedados: 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes;   

 

Lei 4.320/1964, Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer 
a despesa e será precedida de exposição justificativa.  
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Fontes 
de 

Recursos 

Superávit 
Financeiro 

Excesso de 
Arrecadação 

Operações 
de Crédito 

Reserva de 
Contingência 

Anulação 
total ou 

parcial de 
dotação 

Recursos 
sem 

Despesas 

 4320/64 

Decreto 

Lei 200/67 

CF 88 



 
Créditos Orçamentários e Adicionais 

  

QUESTÃO: Analista Administrativo – ANAC – ESAF – 2016 - Em relação à 
reabertura de créditos extraordinários, avalie as seguintes proposições. Os 
créditos extraordinários podem ser reabertos desde que:  
 I. tenham sido destinados para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes, tais como guerra, comoção intestina ou calamidade pública.  
 II. tenham sido abertos por meio de Medida Provisória do Poder 
Executivo.  
 III. tenham sido abertos nos últimos quatro meses do exercício 
anterior e reabertos nos limites de seus saldos, sendo incorporados ao 
orçamento do exercício seguinte.  
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Assinale a opção correta. 
 a) todas as proposições estão corretas.  
 b) I e II, apenas.  
 c) I e III, apenas.  
 d) II e III, apenas.  
 e) todas as proposições estão incorretas.  
 
 
 
     


