
ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 

Prof.  Sergio Barata 

Créditos Adicionais 

Parte 6 

        



Créditos Adicionais 

II - os provenientes de excesso de arrecadação;  

 

§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste 
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês 
entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, 
ainda, a tendência do exercício.  

 

§ 4° - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes 
de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos 
créditos extraordinários abertos no exercício. 
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Estágios 
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Outras fontes de Recursos para abertura de Créditos Adicionais: 

# Art. 166, §8º, CF 

Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 

projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas 

correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, 

mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 
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Outras fontes de Recursos para abertura de Créditos Adicionais: 

# Reserva de Contingência: Dotação global não especificamente 

destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, 

programa ou categoria econômica, cujos recursos serão 

utilizados para abertura de créditos adicionais. 

Fonte: http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario 

 

 

 

 

http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario
http://www.tesouro.gov.br/pt/-/glossario


Créditos Adicionais 

Resumo das fontes de Recursos para abertura de Créditos 

Adicionais Suplementares e Especiais: 
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20) (FGV – Analista – Área Administrativa – MP/RJ – 2016) Uma 

entidade da administração pública, em um dado exercício, 

solicitou um levantamento de recursos para pleitear a abertura 

de créditos adicionais para despesas não incluídas no orçamento. 

As informações recebidas estão dispostas no Quadro I a seguir, 

com valores expressos em milhares: 
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 Arrecadação além da previsão   13.720,00  

 Ativo financeiro   110.105,00 

 Passivo financeiro   78.685,00  

 Créditos adicionais reabertos no exercício   16.430,00  

 Créditos adicionais extraordinários abertos no exercício   7.965,00  

 Operações de crédito não recebidas vinculadas aos créditos adicionais 
reabertos  

 8.500,00  

 Dotações orçamentárias que podem ser anuladas   6.940,00  
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A partir das informações apresentadas, os créditos adicionais 
pretendidos terão como limite, em milhares, o valor de:  

  

(A) 22.305,00;  

(B) 36.185,00;  

(C) 45.140,00;  

(D) 52.080,00;  

(E) 125.385,00. 

 

GABARITO: 
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Resolução Questão 20: 

 

 

 

 

 

 


