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Nº 101, sexta-feira, 28 de maio de 2010
LEI N o- 12.246, DE 27 DE MAIO DE 2010

§ 6o A filial ou representação de pessoa jurídica instalada em
jurisdição de outro Conselho Regional que não o da sua sede

Altera dispositivos da Lei no 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, que regula as atividades
dos representantes comerciais autônomos,
para dispor sobre fixação do valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos pelos
profissionais da categoria e pelas pessoas
naturais e jurídicas aos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais em que
estão registrados.

pagará anuidade em valor que não exceda a 50% (cinquenta por

Art. 2o O art. 17 da Lei no 4.886, de 1965, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 17. ...................................................................................
............................................................................................................

cento) do que for pago pela matriz.
§

7o

f) arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos
devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, registrados, servindo como título executivo extrajudicial a
certidão relativa aos seus créditos.

(VETADO)

§ 8o (VETADO)
Parágrafo único. (Suprimido)" (NR)

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

§

9o

O representante comercial pessoa física, como respon-

sável técnico de pessoa jurídica devidamente registrada no Con-

Art. 1o O art. 10 da Lei no 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
alterada pela Lei no 8.420, de 8 de maio de 1992, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso VIII, renumerando-se as atuais alíneas a
a g para incisos I a VII, e dos seguintes §§ 2o a 9o:

selho Regional dos Representantes Comerciais, pagará anuidade

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o
da República.

em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da anui-

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Carlos Lupi
Miguel Jorge

dade devida pelos demais profissionais autônomos registrados no

"Art. 10. ...................................................................................

mesmo Conselho." (NR)

I - ..............................................................................................
II - ............................................................................................

LEI N o- 12.247, DE 27 DE MAIO DE 2010

III - ...........................................................................................

Altera a Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras providências,
para incluir as hidrovias dos rios Teles Pires e Juruena, bem como redefinir a extensão e os pontos extremos da
hidrovia do rio Tapajós, na Relação Descritiva do Sistema Hidroviário Nacional.

IV - ...........................................................................................
VI - ...........................................................................................

O
P R E S I D E N T E
D A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

VII - .........................................................................................
VIII - fixar, mediante resolução, os valores das anuidades e
emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas
físicas e jurídicas, aos Conselhos Regionais dos Representantes
Comerciais nos quais estejam registrados, observadas as peculiaridades regionais e demais situações inerentes à capacidade
contributiva da categoria profissional nos respectivos Estados e
necessidades de cada entidade, e respeitados os seguintes limites
máximos:
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Art. 1o O item 5.2.1 - Relação Descritiva das Hidrovias do Plano Nacional de Viação, constante do Anexo da Lei no 5.917, de 10 de
setembro de 1973, passa a vigorar modificado pela redefinição dos pontos extremos e da extensão da hidrovia do rio Tapajós, bem como
acrescido das hidrovias dos rios Teles Pires e Juruena, nos termos seguintes:
"5.2.1 - Relação Descritiva das Hidrovias do Plano Nacional de Viação
RIO
..................................
Tapajós
..................................

a) anuidade para pessoas físicas - até R$ 300,00 (trezentos
reais);
b) (VETADO);

Teles Pires
Juruena

c) anuidade para pessoas jurídicas, de acordo com as seguintes classes de capital social:

PONTOS EXTREMOS DOS TRECHOS
NAVEGÁVEIS
BACIA AMAZÔNICA
.......................................................................
Confluência dos rios Juruena e Teles Pires/Foz do rio Amazonas
.......................................................................
Sopé da Cachoeira Oscar Miranda (Município de SinopMT)/Confluência com o rio Juruena
11º 05' de latitude Sul para jusante/Confluência com o rio Teles
Pires

EXTENSÃO
APROXIMADA (Km)
...................................
815
...................................
725
550

......................................................................................................................................................................................................................."

1. de R$ 1,00 (um real) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - até
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
2. de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) - até R$ 420,00 (quatrocentos e
vinte reais);

Brasília, 27 de maio de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Sérgio Oliveira Passos

3. de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais e um centavo) a R$
100.000,00 (cem mil reais) - até R$ 504,00 (quinhentos e quatro
reais);
4. de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) a R$
300.000,00 (trezentos mil reais) - até R$ 604,00 (seiscentos e
quatro reais);
5. de R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um centavo) a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) - até R$ 920,00 (novecentos e
vinte reais);
6. acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - até R$
1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais);

.

Atos do Congresso Nacional

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Marconi
Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do
Senado Federal, promulgo o seguinte

d) (VETADO);
DECRETO LEGISLATIVO
N o- 283, DE 2010

e) (VETADO).
§ 1o (Suprimido)

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITÁRIA LAMARÃO para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pindobaçu, Estado da Bahia.

§ 2o Os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice
oficial de preços ao consumidor.
§ 3o O pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de
março de cada ano, com desconto de 10% (dez por cento), ou em
até 3 (três) parcelas, sem descontos, vencendo-se a primeira em
30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de
dezembro de cada ano.
§ 4o Ao pagamento antecipado será concedido desconto de
20% (vinte por cento) até 31 de janeiro e 15% (quinze por cento)
até 28 de fevereiro de cada ano.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 759,
de 18 de dezembro de 2007, que outorga autorização à Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Lamarão para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pindobaçu, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

§ 5o As anuidades que forem pagas após o vencimento serão
acrescidas de 2% (dois por cento) de multa, 1% (um por cento)
de juros de mora por mês de atraso e atualização monetária pelo
índice oficial de preços ao consumidor.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012010052800073

Senado Federal, em 27 de maio de 2010.
Senador MARCONI PERILLO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Marconi
Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N o- 284, DE 2010
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO HARMONIA FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Alpercata,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 577,
de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão à Rádio Harmonia
FM Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Alpercata, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, em 27 de maio de 2010.
Senador MARCONI PERILLO
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Marconi
Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da
Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do
Senado Federal, promulgo o seguinte
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