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VOCÊ SABIA?

Notícias do escritório
O Dr. Claudio Bini foi nomeado, no último dia 23 de dezembro,
como procurador-geral do município de Piracicaba e deverá
exercer o cargo durante o mandato do prefeito eleito Gabriel
Ferrato.
http://www.jornaldepiracicaba.com.br/capa/default.asp?p=viewn
ot&cat=viewnot&idnot=208861

Leis sancionadas
A presidenta Dilma Roussef sancionou no último dia 30 de
novembro a Lei Carolina Dieckman sobre crimes na internet que
torna crime e prevê punições na lei para delitos informáticos
como invadir computador alheio. Entre as punições estão
detenções de 3 meses a um ano e multa.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2012/Lei/L12737.htm

Infogrático: OAB -CE

Lei Piracicabana
A partir do dia 1º janeiro os trabalhadores que recebem até R$ 6
mil de participação nos lucros e resultados das empresas não vão
mais ter que pagar Imposto de Renda (IR) sobre essa participação.
A medida provisória (MP 597/12) foi publicada no Diário Oficial de
quarta-feira (26/11) e zera a alíquota do IR nesses casos. Informese!

O prefeito Barjas Negri sancionou a Lei Nº 7.340 que proíbe o uso
sonoro ou visual no interior dos veículos de transporte coletivo
que reproduzam em alto falante. Os infratores serão prontamente
alertados pelo responsável pela condução do veículo a desligarem
o aparelho, sob pena de serem obrigados a desembarcarem do
veículo. O não cumprimento acarreta uma multa de R$ 100.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHOE-PREVIDENCIA/433583-MP-ISENTA-DO-IR-GANHOS-DE-ATE-R$-6MIL-DE-PARTICIPACAO-NOS-LUCROS.html

http://siave.camarapiracicaba.sp.gov.br/camver/LEIMUN/07340
.html

Desde o dia 20 de dezembro, a chamada “Lei Seca” passou a
vigorar com algumas alterações. Entre as principais mudanças
estão o valor da multa, que passou de R$ 957,65 para R$ 1.915,30,
e a permissão do uso de meios alternativos ao bafômetro para
provar que o motorista que bebeu não possui condições de dirigir,
como depoimento do policial, vídeos, testes clínicos e
testemunhos. Saiba mais no link e no infográfico a seguir.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2012/lei/l12760.htm

Projetos de Lei
O Congresso Nacional está em recesso, mas 2013 reserva a
discussão de temas polêmicos, como o Marco Civil da Internet, o
direito de greve do funcionalismo e o desdobramento das
votações dos vetos presidenciais. Leia mais!
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/59608/royal
ties+e+codigo+florestal+figuraram+as+principais+aprovacoes+no+
congresso+nacional.shtml

Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à disposição para
dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões. ATÉ A PRÓXIMA!
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