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CRÉDITOS ADICIONAIS 

INTRODUÇÃO 

Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo pode solicitar ao Legislativo, e este conceder, novos 

créditos orçamentários. Eles serão adicionados aos créditos que integram o orçamento em vigor, denominando 

assim créditos adicionais. Os créditos adicionais remanejam/ aumentam a despesa pública do exercício, já 

fixada no orçamento e são classificados em créditos suplementares, créditos especiais e créditos 

extraordinários. 

 

CONCLUSÃO 
 

Durante o exercício podem surgir algumas 

necessidades de gastos não previstos ou 

insuficientemente previstos na Lei de Orçamento 

Anual. Sendo assim, o Poder Executivo pode 

solicitar ao Legislativo o acréscimo das dotações 

orçamentárias. Esses acréscimos, quando 

autorizados pelo legislativo, serão, então, 

adicionados ao orçamento corrente.  Os créditos 

suplementares destinam-se a reforçar as dotações 

orçamentárias que já existe no orçamento e são 

autorizados por lei e abertos por decretos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

REFERÊNCIAS  

.  

 

De acordo com a Constituição Federal fica vedada a 

utilização de transposição, remanejamento e 

transferência  sem que haja uma lei autorizando a 

mesma, não podendo essa autorização ser inclusa 

na Lei Orçamentária Anual (LOA), por ser uma Lei 

estranha ao orçamento. Porém essa autorização 

pode ser contida na Lei de Diretriz Orçamentárias 

(LDO), sendo que procedimento foi adotado pelo 

Governo Federal na Lei Federal n° 11.178/2005 que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração de Lei 

orçamentária.  

Conclui-se que durante algum tempo os créditos 

adicionais eram utilizados somente para promover 

realocação de créditos orçamentárias, pois até então 

constituíam uma única possibilidade geral, porém, a 

Constituição Federal de 1988 e a prática atual 

demostram que também podem ser utilizados para 

remanejo e transposição. 
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Os créditos especiais destinam-se a financiar 

despesas novas, que não haja dotações 

orçamentárias específicas, são autorizados para 

despesas não programadas ou essenciais, por isso 

não consideradas na Lei do Orçamento. Também 

autorizadas por Lei e abertas em decreto. 

Diferente dos créditos especiais, os créditos 

extraordinários são destinados somente a novas 

dotações orçamentarias e especificamente para 

despesas urgentes e imprevistas, em caso de 

guerra, comoção ou calamidade pública, a 

autorização legislativa para realização dos gastos é 

feita posteriormente a despesa, já que tal 

autorização dos créditos é feita por medida 

provisória, instrumento utilizado pelo chefe do Poder 

Executivo. 

 

 

 

 

 


