LEI Nº 13.408 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.

Mensagem de veto

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
o

o

Art. 1 São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2 do art. 165 da Constituição Federal e na Lei
o
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias da União
para 2017, compreendendo:

...

Seção II
Das Disposições Finais sobre Transparência
...

Art. 138. A empresa destinatária de recursos na forma prevista na alínea “a” do inciso III do
parágrafo único do art. 6o deve divulgar, mensalmente, pela internet, as informações relativas à
execução das despesas do Orçamento de Investimento, discriminando os valores autorizados e
os executados, mensal e anualmente.
Art. 139. As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de
contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários deverão divulgar,
trimestralmente, na respectiva página na internet, em local de fácil visualização:
I - os valores arrecadados com as referidas contribuições, especificando o montante
transferido pela União e o arrecadado diretamente pelas entidades;
II - as demonstrações contábeis;
III - a especificação de cada receita e de cada despesa constantes dos respectivos
orçamentos, discriminadas por natureza, finalidade e região, destacando a parcela destinada a
serviços sociais e à formação profissional; e
IV - a estrutura remuneratória dos cargos e funções e a relação dos nomes de seus
dirigentes e dos demais membros do corpo técnico.
§ 1o As entidades previstas no caput divulgarão também seus orçamentos de 2017
na internet.
§ 2o As informações disponibilizadas para consulta nos respectivos sítios eletrônicos devem
permitir a gravação, em sua integralidade, de relatórios de planilhas, em formatos eletrônicos
abertos e não proprietários.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13408.htm

