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Art. 5o A Caixa Econômica Federal, como outorgante da
permissão de serviços lotéricos e quando se enquadrar na condição de
contratante de serviços de correspondente bancário:

I - prestará assistência e consultoria, fornecerá orientações e
ministrará treinamentos e todas as demais instruções necessárias ao
início e à manutenção das atividades do permissionário, bem como à
implementação de inovações operacionais indispensáveis ao exercício
da atividade e à melhoria na gestão e desempenho empresarial, fi-
cando por conta do permissionário as despesas com transporte, ali-
mentação, hospedagem e outras que não estiverem ligadas ao objeto
do treinamento ou curso necessário;

II - (VETADO).

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125o da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior
Luís Inácio Lucena Adams

LEI No 12.870, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre o exercício da atividade pro-
fissional de vaqueiro.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1o Fica reconhecida a atividade de vaqueiro como profissão.

Art. 2o Considera-se vaqueiro o profissional apto a realizar
práticas relacionadas ao trato, manejo e condução de espécies animais
do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino e ovino.

Art. 3o Constituem atribuições do vaqueiro:

I - realizar tratos culturais em forrageiras, pastos e outras
plantações para ração animal;

II - alimentar os animais sob seus cuidados;

III - realizar ordenha;

IV - cuidar da saúde dos animais sob sua responsabilidade;

V - auxiliar nos cuidados necessários para a reprodução das
espécies, sob a orientação de veterinários e técnicos qualificados;

VI - treinar e preparar animais para eventos culturais e socioes-
portivos, garantindo que não sejam submetidos a atos de violência;

VII - efetuar manutenção nas instalações dos animais sob
seus cuidados.

Art. 4o A contratação pelos serviços de vaqueiro é de res-
ponsabilidade do administrador, proprietário ou não, do estabeleci-
mento agropecuário de exploração de animais de grande e médio
porte, de pecuária de leite, de corte e de criação.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125o da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Antônio Andrade
Manoel Dias
Gilberto Carvalho

VI - ...........................................................................................
..........................................................................................................

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no
Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores bra-
sileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os con-
tenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas
de leitura a laser.
..............................................................................................." (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, em 15 de outubro de 2013.

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal

Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
Presidente

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente

Deputado ANDRÉ VARGAS
1º Vice-Presidente

Senador JORGE VIANA
1º Vice-Presidente

Deputado FÁBIO FARIA
2º Vice-Presidente

Senador ROMERO JUCÁ
2º Vice-Presidente

Deputado MARCIO BITTAR
1º Secretário

Senador FLEXA RIBEIRO
1º Secretário

Deputado SIMÃO SESSIM
2º Secretário

Senadora ANGELA PORTELA
2ª Secretária

Deputado MAURÍCIO QUINTELLA LESSA
3º Secretário

Senador CIRO NOGUEIRA
3º Secretário

Deputado ANTONIO CARLOS BIFFI
4º Secretário

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan
Calheiros, Presidente do Senado Federal, 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
No- 387, DE 2013(*)

Aprova o texto da Convenção sobre a Con-
servação das Espécies Migratórias de Ani-
mais Silvestres - CMS, assinado em Bonn,
em 23 de junho de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção sobre a Con-

servação das espécies Migratórias de Animais Silvestres - CMS, as-
sinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, em 15 de outubro de 2013
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

(*) O texto da Convenção acima citado está publicado no DSF de
14 de junho de 2013.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

No- 455, de 15 de outubro de 2013. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transformam na
Lei nº 12.868, de 15 de outubro de 2013.

No- 456, de 15 de outubro de 2013.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 40, de
2013 (no 4.280/08 na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre o
exercício da atividade e a remuneração do permissionário lotérico e
dá outras providências".

Ouvidos, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Or-
çamento e Gestão manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

Inciso IV do art. 3o

"IV - o preço das apostas deverá ser corrigido anualmente
por índice econômico oficial a ser definido pelo Ministério da
Fazenda, tendo sempre como base de cálculo o preço estabe-
lecido na data da criação de cada modalidade de loteria;"

Razões do veto

"O valor das apostas das loterias a venda deve ser definido em
função da demanda pelo serviço e, sobretudo, de objetivos de política
pública. Além disso, ao exigir a atualização anual de preços por índice
econômico, o dispositivo acabaria por gerar uma pressão por reajuste
e contribuiria indevidamente para a realimentação da inflação."

Já o Ministério da Fazenda e a Advocacia-Geral da União
opinaram pelo veto ao dispositivo a seguir transcrito:

Inciso II do art. 5o

"II - adotará as medidas necessárias à adaptação dos atuais
contratos mantidos com os permissionários e correspondentes,
dispensada nova licitação, e dos processos licitatórios ou de con-
tratação em andamento, prevalecendo as normas desta Lei sobre
as regras editalícias e demais normas legais ou administrativas
que regem os referidos instrumentos."

Razão do veto

"O dispositivo ofende o princípio da segurança jurídica ao
estabelecer que as normas desta lei prevaleceriam indiscrimi-
nadamente sobre as condições editalícias e as regras previstas em
contratos vigentes."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
os dispositivos acima mencionados do projeto em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.

No- 457, de 15 de outubro de 2013.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 83, de 2011 (no 2.123/07 na
Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre o exercício da atividade
profissional de vaqueiro".

Ouvidos, os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e da Fazenda manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:

Parágrafo único do art. 4o

"Parágrafo único. O contrato de prestação de serviços ou de
emprego a que se refere o caput deste artigo preverá, obri-
gatoriamente, seguro de vida e de acidentes em favor do va-
queiro, compreendendo indenizações por morte ou invalidez per-
manente e ressarcimento de todas as despesas médicas e hos-
pitalares decorrentes de eventuais acidentes ou doenças profis-
sionais que vier a sofrer no interstício de sua jornada laboral,
independentemente da duração da eventual internação, dos me-
dicamentos e das terapias que assim se fizerem necessários."

Razões do veto

"Na forma como redigido, o dispositivo não leva adequa-
damente em consideração a realidade econômica do setor, em
especial a dos pequenos produtores, onerando o processo pro-
dutivo excessivamente. Assim, a medida poderia ter como efeito
a redução da contratação de vaqueiros, enfraquecendo a categoria
e gerando desemprego. Além disso, ao limitar tais garantias a
estes profissionais, criaria diferenciações de tratamento em re-
lação aos demais trabalhadores rurais e outras categorias que
atuam no setor agropecuário."

EMENDA CONSTITUCIONAL No- 75

Acrescenta a alínea e ao inciso VI do art.
150 da Constituição Federal, instituindo
imunidade tributária sobre os fonogramas e
videofonogramas musicais produzidos no
Brasil contendo obras musicais ou litero-
musicais de autores brasileiros e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasilei-
ros bem como os suportes materiais ou ar-
quivos digitais que os contenham.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O inciso VI do art. 150 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido da seguinte alínea e:

"Art. 150....................................................................................
..........................................................................................................

Atos do Congresso Nacional
.

DECRETO No- 8.119, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

Revoga os incisos I e II do § 4º do art. 13
do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de
2012.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei nº 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, e nos arts. 40 a 44 da Lei nº 12.715, de 17 de
setembro de 2012,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam revogados os incisos I e II do § 4º do art. 13
do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 15 de outubro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Fernando Damata Pimentel
Marco Antonio Raupp

Presidência da República
.

Atos do Poder Executivo
.
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