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Créditos Adicionais 

Introdução 

- Crédito Orçamentário Inicial ou Ordinário é aquele aprovado 
na LOA. 

- As Dotações (montante fixado na LOA) estão consignadas 
aos Créditos Orçamentários. 

- O Crédito Orçamentário é portador de uma dotação e esta 
constitui o limite de recurso financeiro autorizado. 

- Durante a execução orçamentária (3ª etapa do Ciclo) pode 
ocorrer a necessidade de retificar ou ajustar o orçamento. A 
LOA poderá ser alterada. 



Créditos Adicionais 

Crédito Inicial x Crédito Adicional 

 



Créditos Adicionais 

Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

  

 

 



Créditos Adicionais 

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
 

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária; 
 

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica; 
 

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 

 

  

 

 



Créditos Adicionais 

Art. 167, § 3º, CF 

A abertura de crédito extraordinário 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. 

  

 

 



Créditos Adicionais 

1) (FCC – Analista Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) Até 
mesmo um planejamento bem feito pode necessitar de 
alterações em razão de fatos supervenientes. Assim, as 
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei de Orçamento são denominadas  

(A) despesas emergenciais.   

(B) débitos contingentes.   

(C) créditos adicionais. 

(D) dotações não estimadas. 

(E) reforço técnico-contábil.     GABARITO: 

 

  

 

 



Créditos Adicionais 

2) (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) Créditos adicionais são 
as autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os créditos 
adicionais, que se destinam a despesas para as quais não há 
dotação orçamentária específica, como um novo projeto que visa 
atender a um objetivo não previsto no orçamento, são 
classificados como 

(A) suplementares. 

(B) especiais. 

(C) ordinários. 

(D) extraordinários. 

(E) complementares.      GABARITO: 

 

  

 

 



Créditos Adicionais 

3) (FCC – Agente Defensoria – Contador – DP/SP – 2015) Ao 
elaborar o edital de licitação, o contador verificou que na Lei 
Orçamentária, para o exercício de 2015, não constou a  dotação 
orçamentária específica destinada a realização de tais despesas. 
Neste caso, deve ser aberto crédito adicional 

  

(A) suplementar. 

(B) de remanejamento de dotação. 

(C) emergencial. 

(D) de realocação de dotação. 

(E) especial.         GABARITO: 
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4) (FCC - Analista Judiciário – Administrativa - TRT 9ª Região-
2013) Durante a reestruturação de um dos departamentos 
administrativos de uma entidade pública, surgiu a necessidade de 
adquirir dois novos computadores e uma impressora. Todavia, na 
Lei Orçamentária Anual, não havia dotação orçamentária 
específica para a aquisição de tais itens, isso porque o gestor não 
conseguiu prever adequadamente todos os recursos necessários 
para a reestruturação do departamento. Sendo assim, para a 
aquisição dos computadores e impressora deve ocorrer 



Créditos Adicionais 

(A) a reabertura de créditos adicionais suplementares. 

(B) a abertura de créditos adicionais suplementares. 

(C) a abertura de créditos adicionais extraordinários. 

(D) o empenho do crédito para Reserva de Contingência. 

(E) a abertura de créditos adicionais especiais. 

 

GABARITO: 

 



Créditos Adicionais 

5) (CESPE – Auditor Controle Externo – TCM/BA – 2018) Caso 
um gestor público identifique a necessidade de recursos para 
aquisição de produtos alimentícios a serem distribuídos à 
população desabrigada por chuvas e desabamentos, na solução 
do problema, ante a inexistência de previsão orçamentária, ele 
deverá solicitar a abertura de 

  

A) quaisquer modalidades de créditos adicionais disponíveis que 
cubram as despesas não previstas. 

B) créditos suplementares que visem à correção de erros e 
imprevisibilidades no orçamento. 
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C) créditos especiais que visem à cobertura de dotações 
insuficientes ou novos programas de governo. 

D) créditos extraordinários que visem à cobertura de recursos 
decorrentes da necessidade de ação imediata do poder público 
em razão de calamidades imprevistas. 

E) autorização legislativa para contratação de operações de 
crédito que visem à cobertura de dotação não prevista. 

 

 

GABARITO: 

  

 

  

 

 


