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11) (CESPE – Analista Judiciário – Administrativa – STM – 2018) 
Os créditos extraordinários podem ser abertos ainda que não 
haja dotações orçamentárias disponíveis para a realização da 
despesa.  

 

GABARITO: 



Créditos Adicionais 

12) (CESPE – Consultor Legislativo – CD – 2014) De acordo com 
a norma legal pertinente, se uma grave calamidade pública 
provocar ação executiva de abertura de créditos extraordinários, 
será facultado ao Poder Executivo dar imediato conhecimento 
dessa ação ao Poder Legislativo ou fazê-lo após a solução da 
situação de calamidade.  

 

GABARITO: 
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13) (FCC - Analista Controle Externo – Controle Externo – 
TCM/GO – 2015) Diante de uma grave epidemia no Município e a 
necessidade de efetuar gastos para combatê-la, o prefeito 
decretou estado de calamidade pública. Na análise da lei 
orçamentária verificou-se que não havia dotação e programa 
orçamentário para esta finalidade. Com base nos ditames da Lei 
no 4.320/1964, em virtude da situação emergencial, o ordenador 
de despesa, para a realização destas despesas, deverá 
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(A) empenhar os gastos, utilizando o saldo de uma ou mais 
dotações dos programas da função saúde. 

(B) empenhar os gastos, utilizando a dotação da reserva de 
contingência. 

(C) autorizar, por decreto do executivo, a abertura de crédito 
suplementar na função saúde. 

(D) autorizar, por decreto do executivo, a abertura de crédito 
especial na função saúde. 

(E) abrir, por decreto do executivo, créditos extraordinários, 
independente da existência de recursos disponíveis. 

GABARITO: 
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14) (FCC – Analista Judiciário - Contabilidade – TRT 4ª – 2011) 
No início do exercício financeiro de X1, o município de Brejos 
Longes foi atingido pelas não habituais enchentes que afetaram a 
região, o que o deixou em estado de calamidade pública. 
Algumas ruas, avenidas e pontes ficaram intransitáveis e 
precisavam ser reconstruídas, mas não havia dotações 
orçamentárias para este fim. Todavia, existiam recursos na lei 
orçamentária anual objeto de rejeição pelo Poder Legislativo e 
que ficaram sem destinação. Neste caso, o gestor municipal 
deveria 
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(A) pedir autorização legislativa para abrir créditos especiais e 
usar como fonte de cobertura os recursos que ficaram sem 
destinação na lei orçamentária. 

(B) usar os recursos que ficaram sem destinação na lei 
orçamentária e depois pedir autorização ao legislativo para abrir 
créditos extraordinários. 

(C) pedir autorização legislativa para abrir créditos 
suplementares e usar o superavit financeiro do exercício corrente 
ocasionado pelos recursos objeto de rejeição. 
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(D) abrir créditos extraordinários por decreto do poder executivo 
e, posteriormente, submeter ao poder legislativo, sem a 
necessidade de especificar a fonte de recursos. 

(E) pedir autorização legislativa para abrir créditos 
extraordinários e usar como fonte de cobertura os recursos que 
ficaram sem destinação na lei orçamentária. 

 

GABARITO: 
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15) (FCC – Promotor - MPE/CE – 2009) De acordo com as 
normas constitucionais atinentes à matéria orçamentária, 
inclusive segundo compreendidas pela jurisprudência mais 
recente do Supremo Tribunal Federal,  

  

(A) o Ministério Público exerce iniciativa legislativa direta ao 
Congresso Nacional ou à respectiva Assembléia Legislativa, 
conforme o caso, relativamente ao seu orçamento anual, em 
razão da autonomia financeira a ele assegurada pela 
Constituição. 



Créditos Adicionais 

(B) compete ao Supremo Tribunal Federal verificar a 
imprevisibilidade ou não de um crédito orçamentário para o fim 
de julgar a possibilidade ou não de ele constar como crédito 
extraordinário em medida provisória, dado que essa espécie 
normativa não pode veicular nenhum outro tipo de crédito 
orçamentário. 

(C) os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais são 
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional em sessões 
bicamerais e separadas. 
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(D) o Presidente da República não pode enviar mensagem ao 
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos de lei 
relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, ainda que não tenha 
sido iniciada a votação, em Comissão mista, da parte cuja 
alteração seria pretendida. 

(E) é constitucional a lei estadual que prevê reajuste automático 
de vencimentos dos servidores do Estado membro vinculado ao 
incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção 
monetária. 

 

GABARITO: 
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Podem ser REABERTOS no próximo exercício financeiro: 

Art. 45, Lei 4.320/64 - Os créditos adicionais terão vigência 
adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo 
expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e 
extraordinários. 

 

Art. 167, § 2º, CF - 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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Podem ser REABERTOS no próximo exercício financeiro: 

- Art. 167, § 2º, CF + Art. 45, Lei 4.320/64 

 


