
CONTADOR 
 
QUESTÃO 01 
 
Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas 
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 
 
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. 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e 
abertos por decreto executivo. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de 
exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não 
comprometidos:   (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior;   (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

II - os provenientes de excesso de arrecadação;   (Veto rejeitado no D.O. 
05/05/1964) 

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 
de créditos adicionais, autorizados em Lei;   (Veto rejeitado no D.O. 
05/05/1964) 

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao poder executivo realiza-las.   (Veto rejeitado no 
D.O. 05/05/1964) 
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QUESTÃO 02 
 
Receita Corrente: 5.200.000,00 
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA TRIBUTÁRIA 

Impostos. 

Taxas. 

Contribuições de Melhoria. 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 

RECEITA PATRIMONIAL 

RECEITA AGROPECUÁRIA 

RECEITA INDUSTRIAL 

RECEITA DE SERVIÇOS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não 
pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não 
processadas. 
 
Restos a pagar do exercício anterior R$ 750.000,00 
Pagamentos Restos a Pagar Exercício Anterior (R$ 400.000,00) 
Despesas empenhadas 2017 R$ 4.750.000,00 
Despesas empenhadas e pagas 2017: (R$ 4.450.000,00) 
 
Saldo em 31/12/2017: R$ 650.000,00 
 
 
 
QUESTÃO 03 
 
Justificativa: Extraído do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
MCASP: 
 
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%
AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o
+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6 
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