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Créditos Adicionais 

Dependem de PRÉVIA autorização legislativa: 

Art. 42, Lei 4.320/64 - Os créditos suplementares e especiais 

serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 

 

Art. 167, V, CF – É vedada a abertura de crédito suplementar ou 

especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes; 

  

 

 



Créditos Adicionais 

Dependem de PRÉVIA autorização legislativa: 

 - Art. 167, V, CF + Art. 42, Lei 4.320/64 

 

• Suplementares (AUTORIZAÇÃO na própria LOA ou em lei 
específica) 

    

• Especiais (AUTORIZAÇÃO em lei específica) 

     

Obs.: O Crédito Adicional Extraordinário NÃO depende    de 
prévia autorização legislativa. 



Créditos Adicionais 

Dependem de indicação da fonte de recursos: 

Art. 43, Lei 4.320/64 - A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a despesa  e ....  

 

Art. 167, V, CF – É vedada a abertura de crédito suplementar ou 

especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes; 

 

 



Créditos Adicionais 

Dependem de indicação da fonte de recursos: 

- Art. 167, V, CF + Art. 43, Lei 4.320/64 

 

• Suplementares 

    

• Especiais  

      

Obs.: O Crédito Adicional Extraordinário NÃO depende de 
indicação da fonte de recursos. 



Créditos Adicionais 

(CESPE – Auditor Controle Externo – Área Administrativa – 
Contabilidade – TCE/PA – 2016) Para reformar, em 2009, um 
estádio de futebol situado em Belém – PA, o governo estadual 
contratou uma empresa que estimou o orçamento para a 
execução das obras em R$ 18 milhões. A partir dessa situação 
hipotética, julgue os itens subsequentes. 

  

6) Caso os recursos para a execução da reforma tivessem 
ultrapassado o orçamento inicial previsto na LOA, poderiam ter 
sido abertos créditos suplementares para a conclusão da obra.  

GABARITO: 



Créditos Adicionais 

(CESPE – Auditor Controle Externo – Área Administrativa – 
Contabilidade – TCE/PA – 2016) Para reformar, em 2009, um 
estádio de futebol situado em Belém – PA, o governo estadual 
contratou uma empresa que estimou o orçamento para a 
execução das obras em R$ 18 milhões. A partir dessa situação 
hipotética, julgue os itens subsequentes. 

  

7) Se tivessem sido necessários mais R$ 2 milhões para a 
execução da reforma, a abertura de créditos adicionais 
dependeria de indicação prévia da fonte de recursos para 
suportar essa despesa.  

GABARITO: 



Créditos Adicionais 

8) (FGV – Analista Legislativo - Licitação, Contratos e Convênios 
– CM Salvador/BA – 2018) Em dado exercício surgiu a 
necessidade de executar uma despesa que não tinha sido 
prevista no orçamento de uma entidade pública municipal. Para 
execução de tal despesa, é necessário:  

  

(A) abrir um crédito adicional suplementar, com indicação 
facultativa de fonte de recursos;  

(B) abrir um crédito adicional especial, com indicação de fonte de 
recursos;  

  

 

 



Créditos Adicionais 

(C) abrir um crédito adicional extraordinário, com indicação de 
fonte de recursos;  

(D) complementar a dotação orçamentária antes do empenho;  

(E) fazer transferência de crédito, por meio de provisão. 

 

 

GABARITO: 
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9) (FCC – Técnico Judiciário – Administrativa – TRT 6ª Região – 
2018) Suponha que, em face da ocorrência de diversos casos de 
doença infectocontagiosa, o Ministério da Saúde tenha sido 
obrigado a adquirir grandes lotes de vacinas produzidas por 
fornecedor estrangeiro, não dispondo, contudo, de dotações 
consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) para a cobertura 
dessas novas despesas. Diante de tal cenário, considerando as 
disposições aplicáveis da Lei no 4.320/1964, a solução para tal 
situação consiste em 

(A) abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do 
Chefe do Executivo. 



Créditos Adicionais 

(B) abertura de crédito adicional especial, que necessita de 
autorização legislativa. 

(C) transposição de dotações orçamentárias, desde que 
destinadas a custeio ou investimento na área da Saúde. 

(D) utilização de créditos especiais extraordinários, constantes da 
reserva de contingência que integra a LOA. 

(E) aditamento à LOA, por lei específica ou decreto do Chefe do 
Executivo, com cancelamento de outras dotações de custeio. 

 

GABARITO: 



Créditos Adicionais 

10) (CESPE – Administrador – PF – 2014) Suponha que o estado 

de calamidade pública tenha sido regularmente decretado em 

determinada região do país por causa de inundações provocadas 

por fortes chuvas. Nessa situação, o governo não poderá utilizar 

créditos suplementares para a realização de despesas de socorro 

às vítimas atingidas pela calamidade. 

GABARITO: 

 

 


