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e quarenta e três hectares e cinqüenta e quatro ares) conforme peças
técnicas oriundas de nova planta e memorial descritivo. Resolve:

1 - Encaminhar à Divisão de Ordenamento da Estrutura
Fundiária - SR(30)/F a presente portaria para retificação na base
cartográfica do PAE Montanha Mangabal.

2. - Determinar aos setores competentes que efetuem todas
as alterações pertinentes ao módulo Projeto e Beneficiários do SI-
PRA, bem como sua publicação.

LUIZ BACELAR GUERREIRO JÚNIOR

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria INCRA/SR-08/No- 78, de 11 de Outubro de 2002,
publicada no DOU 58, de 25 de março de 2004, seção I, pg. 100, que
criou o PA LUIZ DE MORAES NETO, onde se lê ..."com capacidade
para 104 (cento e quatro) unidades agrícolas famílias", leia-se ... "com
capacidade para 105 (cento e cinco) unidades agrícolas". Wellington
Diniz Monteiro - CPF 102.966.608-33 - Superintendente Regional do
INCRA/SP

§2º Os valores unitários de referência serão fixados por es-
tado e serão atualizados anualmente ou em período inferior, quando
houver necessidade.

Art. 4º Observado o conteúdo mínimo previsto no art. 8º do
Decreto nº 8.038, de 4 de julho de 2013, ato da SESAN divulgará
modelo de Termo de Recebimento a ser utilizado para comprovação
no sistema informatizado SIG Cisternas.

Art. 5º No desempenho das atribuições previstas nesta Por-
taria, a SESAN poderá instituir comissões ou grupos de trabahos,
inclusive com a participação de especialistas, órgãos e entidades con-
vidadas, com o objetivo de apoiar a definição ou revisão dos modelos
de Tecnologias Sociais a serem apoiadas pelo Programa, bem como
para propor orientações técnicas específicas para a sua implantação.

Parágrafo único. A instituição de comissões ou grupos de
trabalho a que se refere o caput não impede o recebimento, por parte
da SESAN, de sugestões de órgãos e entidades públicas e privadas
sobre definições de novas Tecnologias Sociais, com parâmetros in-
dicados nos incisos I e II do art. 2º.

Art.6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCELO CARDONA ROCHA

processo MCTI no 01200.001708/2013-70, de 29 de abril de 2013, e
no processo MDIC no 52001.001727/2013-21, de 16 de outubro de
2013, resolve:

Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa Inovação
Tecnologia Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ sob o no 08.575.594/0001-70, à fruição
dos benefícios fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006,
quando da fabricação do seguinte produto e respectivo modelo:

P R O D U TO MODELO
Switch Gigabit Modular Gerenciável T1000

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.

§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a de-
finitiva, se concedida, caso a empresa não inicie a execução do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.

Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, deno-
minações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.

Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.

Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.

Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a em-
presa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito
ou desistência do pedido, os tributos relativos ao benefício fiscal
fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para re-
colhimento espontâneo.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELOISA REGINA GUIMARÃES DE
MENEZES

PORTARIA SDP/MDIC No- 46, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODU-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1o da Portaria
MDIC no 267, de 30 de agosto 2013, considerando o disposto na
Portaria SDP no 1, de 18 de setembro de 2013, e o que consta no
processo MCTI no 01200.004660/2013-07, de 1o de outubro de 2013,
e no processo MDIC no 52001.001758/2013-81, de 22 de outubro de
2013, resolve:

Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa Bematech
S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda - CNPJ sob o no 82.373.077/0001-71, à fruição dos
benefícios fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, quando da
fabricação do seguinte produto e respectivo modelo:

P R O D U TO MODELO
Terminal Financeiro Lotérico TFL 1200

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.

§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a de-
finitiva, se concedida, caso a empresa não atenda ao disposto no art.
2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF no 109, de 28 de
fevereiro de 2002.

Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, deno-
minações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.

Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.

Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.

Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 130, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a definição dos modelos de
Tecnologias Sociais e respectivos valores
de referência no âmbito do Programa Na-
cional de Apoio à Captação de Água de
Chuva e outras Tecnologias Sociais de
Acesso à Água - Programa Cisternas.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À FOME, INTERINO, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da
Constituição Federal, a Lei 12.873, de 24 de outubro de 2013, e o art.
10 do Decreto nº 8.038 de 4 de julho de 2013, e tendo em vista o
disposto no art. 27, inciso II, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
e no Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, resolve:

Art. 1º As Tecnologias Sociais de Acesso à Água apoiadas
pelo Programa Cisternas serão implementadas a partir das seguintes
diretrizes:

I - promoção do acesso descentralizado, autônomo e sus-
tentável à água;

II - acesso à água complementar e não excludente ao acesso
a outras formas de abastecimento;

III - ampliação gradual da capacidade de captação e ar-
mazenamento de água com vistas à segurança hídrica das famílias;

IV - atendimento das famílias sem exigência de taxas ou
contrapartidas financeiras;

V - para consumo humano, promoção do acesso prioritário à
água para beber e cozinhar; e

VI - para a produção de alimentos, promoção do acesso à
água em conformidade com a vocação produtiva da família e ar-
ticulação com políticas de desenvolvimento da agricultura familiar e
de povos e comunidades tradicionais.

Art. 2° Os modelos de Tecnologias Sociais de Acesso à
Água apoiadas pelo Programa Cisternas são:

I - Cisterna de placas de 16 mil litros;
II - Cisterna de ferrocimento de 16 mil litros;
III - Cisterna escolar;
IV - Cisterna calçadão de 52 mil litros;
V - Cisterna de enxurradas de 52 mil litros;
VI - Cisterna Telhadão Multiuso;
VII - Barragem subterrânea;
VIII - Barreiro Lonado;
IX - Barreiro trincheira;
X - Barreiro tradicional;
XI - Sistema de Barraginhas;
XII - Tanque de pedra;
XIII - Bomba d'água popular;
XIV - Microaçude; e
XV - Poços Rasos.
Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Segurança Ali-

mentar e Nutricional - SESAN, em ato próprio, especificará cada
modelo de tecnologia social de acesso à água a ser apoiado pelo
Programa, a partir da descrição detalhada das atividades e do res-
pectivo valor unitário de referência.

Art. 3º Os valores unitários de referência das tecnologias
sociais serão obtidos a partir de estudos técnicos realizados pela
SESAN e terão como parâmetros mínimos a composição dos custos
dos materiais e demais insumos necessários para a sua implemen-
tação, os custos das demais atividades e despesas operacionais e
administrativas.

§1º Para a composição dos custos a serem fixados por ato
próprio da SESAN, devem ser observados, no mínimo, o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -
SINAPI, no que couber, para a construção da tecnologia e pesquisa de
preços para as demais atividades.

Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome

.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO

PORTARIA SDP/MDIC No- 44, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODU-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1o da Portaria
MDIC no 267, de 30 de agosto 2013, considerando o disposto na
Portaria SDP no 1, de 18 de setembro de 2013, e o que consta no
processo MCTI no 01200.002297/2013-87, de 6 de junho de 2013, e
no processo MDIC no 52001.001559/2013-73, de 24 de setembro de
2013, resolve:

Art. 1o Habilitar provisoriamente, nos termos do art. 23-A do
Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, a empresa Dígitro
Tecnologia Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda - CNPJ sob o no 83.472.803/0001-76, à fruição
dos benefícios fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006,
quando da fabricação do seguinte produto e respectivos modelos:

P R O D U TO MODELOS
TELEFONE IP TIP03 PLUS; TIP03 GU

§ 1o Farão jus, provisoriamente, aos incentivos fiscais, nos
termos desta Portaria, os acessórios, os sobressalentes, as ferramentas,
os manuais de operação, os cabos para interconexão e de alimentação
que, em quantidade normal, acompanhem o bem mencionado neste
artigo, conforme consta no processo MDIC supracitado.

§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização provisória
do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem empregados na industrialização dos bens
relacionados neste artigo.

Art. 2o Será cancelada a habilitação provisória ou a de-
finitiva, se concedida, caso a empresa não atenda ao disposto no art.
2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF no 644, de 10 de
outubro de 2002.

Art. 3o Os produtos e modelos abrangidos pelos benefícios
fiscais de que trata o Decreto no 5.906, de 2006, são exclusivamente
os relacionados no art.1o, sendo que as suas características, deno-
minações e adequação à legislação são de exclusiva responsabilidade
da empresa pleiteante.

Parágrafo único. As notas fiscais relativas à comercialização
com o benefício fiscal relacionado no art. 1o deverão fazer expressa
referência a esta Portaria.

Art. 4o No caso de deferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 2006,
cessará a vigência da habilitação provisória e ficarão convalidados
seus efeitos.

Art. 5o No caso de indeferimento do pleito de habilitação
definitiva de que trata o § 2o do art. 22 do Decreto no 5.906, de 26 de
setembro de 2006, ou quando da desistência do pedido de habilitação
definitiva por parte da pessoa jurídica, antes da sua concessão ou
indeferimento, a habilitação provisória perderá seus efeitos e a em-
presa deverá recolher, no prazo de dez dias do indeferimento do pleito
ou desistência do pedido, os tributos relativos ao benefício fiscal
fruído, com os acréscimos legais e penalidades aplicáveis para re-
colhimento espontâneo.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELOISA REGINA GUIMARÃES DE
MENEZES

PORTARIA SDP/MDIC No- 45, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODU-
ÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1o da Portaria
MDIC no 267, de 30 de agosto 2013, considerando o disposto na
Portaria SDP no 1, de 18 de setembro de 2013, e o que consta no

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
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