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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

.

Atos do Congresso Nacional
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 7, DE 2015

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 662, de 8 de dezembro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União do dia 9, do mesmo mês e ano,
que "Abre crédito extraordinário, em favor da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, no valor de R$
404.755.786,00, para os fins que especifica", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 10 de março de 2015
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

"Art. 1º .....................................................................................
...........................................................................................................
VIII - para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro
a março do ano-calendário de 2015:
..........................................................................................................
IX - a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:

RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2015

Tabela Progressiva Mensal

Altera a Resolução do Senado Federal nº 2, de
2001, para permitir que homens também sejam agraciados com o Diploma Bertha Lutz.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução do Senado Federal nº 2, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º É instituído o Diploma Bertha Lutz, destinado a
agraciar pessoas que, no País, tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e das questões do gênero.
Art. 2º O Diploma Bertha Lutz será conferido anualmente
durante sessão do Senado Federal especialmente convocada para
esse fim, a realizar-se durante as atividades do Dia Internacional
da Mulher, celebrado no dia 8 de março, e agraciará 5 (cinco)
pessoas de diferentes áreas de atuação, sendo no mínimo 4 (quatro) mulheres.
Art. 3º A indicação da candidata ou do candidato ao Diploma
Bertha Lutz deverá ser encaminhada à Mesa do Senado Federal,
acompanhada do respectivo curriculum vitae e de justificativa,
até o dia 1º de novembro.
Parágrafo único. Toda entidade, governamental ou não governamental, de âmbito nacional, que desenvolva atividades relacionadas à promoção e à valorização da mulher poderá indicar
1 (um) nome de candidata ou de candidato ao Diploma Bertha
Lutz, a cada ano.
Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações e à escolha
das agraciadas e, se houver, do agraciado, será constituído o Conselho do Diploma Bertha Lutz, composto por 1 (um) representante de cada partido político com assento no Senado Federal.
Parágrafo único. Anualmente, o Conselho escolherá, dentre
os seus integrantes, o seu presidente, a quem caberá a coordenação dos trabalhos.
Art. 5º Os nomes das agraciadas e, se houver, do agraciado
serão previamente enviados à Mesa do Senado Federal e publicamente divulgados na sessão a que se refere o art. 2º." (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 10 de março de 2015
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Atos do Poder Executivo
.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 670, DE 10 DE MARÇO DE 2015
Altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de
2007, para dispor sobre os valores da tabela
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; e a Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015031100001

Base de Cálculo (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíquota (%)
7,5
15
22,5
27,5

Parcela a Deduzir
do IR (R$)
142,80
354,80
636,13
869,36

..............................................................................................." (NR)
Art. 2º A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 6º .....................................................................................
.........................................................................................................
XV - .........................................................................................
.........................................................................................................
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por mês, para o ano-calendário de 2014 e
nos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2015; e
i) R$ 1.903,98 (mil, novecentos e três reais e noventa e oito
centavos), por mês, a partir do mês de abril do ano-calendário de
2015;
..............................................................................................." (NR)
"Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na
tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente,
quando correspondentes ao ano-calendário em curso, serão tributados no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização." (NR)
Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4º .....................................................................................
...........................................................................................................
III - ...........................................................................................
..........................................................................................................
h) R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um
centavos), para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro
a março do ano-calendário de 2015; e
i) R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos), a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015;
..........................................................................................................
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