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I- mais de 400 (quatrocentos) casos de trabalho infantil iden-
tificados no Censo Demográfico 2010 - IBGE; ou

II- crescimento de 200 (duzentos) casos de trabalho infantil
entre o Censo Demográfico IBGE de 2000 e de 2010;

.............................................................................................
Art. 16. O valor mensal do cofinanciamento federal para

apoio à manutenção das ações estratégicas do PETI observará o Porte
dos Municípios, conforme a seguir:

I - pequeno porte I: cofinanciamento federal de R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais);

II - pequeno porte II: cofinanciamento federal de R$
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais);

III - médio porte: cofinanciamento federal de R$ 6.000,00
(seis mil reais);

IV - grande porte: cofinanciamento de R$ 8.300,00 (oito mil
e trezentos reais); e

V -metrópoles: cofinanciamento federal de R$ 17.000,00
(dezessete mil). (N.R.)

Art. 22. ......................................................................................
Parágrafo Único. Os gestores encaminharão a proposta de

aceite formal para a deliberação dos respectivos Conselhos de As-
sistência Social.

Art. 23. O repasse do cofinanciamento de ações estratégicas
de erradicação do trabalho infantil para os Estados, Municípios e
Distrito Federal abrangidos no critério disposto nos arts. 15 e 17 dar-
se-á mensalmente, condicionado à previsão de recursos orçamentários
do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, disponíveis para a
sua execução.

§1º Excepcionalmente, os primeiros 3 (três) meses do co-
financiamento federal a que se referem os arts.16, 17 e 18 serão
repassados em parcela única.

§2° A parcela de que trata o parágrafo anterior será acrescida
de um repasse extraordinário, equivalente a 3 (três) meses de repasse
mensal, com vistas a estruturação da gestão.

Art. 2º Ficam revogados os §§ 1º, 2ºe 3º do art. 16 e os arts.
19 e 20 da Resolução CNAS nº 8, de 18 de abril de 2013, publicada
no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2013.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUZIELE MARIA DE SOUZA TAPAJÓS
Presidenta do Conselho

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 2, DE 15 DE ABRIL DE 2014

O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA ALI-
MENTAR E NUTRICIONAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, no exercício das atri-
buições que lhe conferem a Portaria Casa Civil da Presidência da
República nº 104, de 15 de fevereiro de 2013, e tendo em vista o
disposto no parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 130, de 14 de
novembro de 2013, resolve:

Especificar o Modelo da Tecnologia Social de Acesso à
Água nº 06: Cisterna Escolar de 52 mil litros e seu respectivo valor
de referência, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.873, de 24 de
outubro de 2013.

1. No âmbito do Programa Nacional de Apoio à Captação de
Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água -
Programa Cisternas, o modelo da Cisterna Escolar de 52 mil litros
deverá observar as seguintes especificações.

2. A cisterna escolar de 52 mil litros tem como objetivo
captar e reservar água de chuva para atender ao consumo humano de
alunos, professores e gestores de escola para beber e cozinhar.

3. A tecnologia de que trata esta Instrução Operacional é
composta por um reservatório de placas de alvenaria com capacidade
para armazenar até 52 mil litros de água, interligado ao telhado da
escola, contendo ainda os seguintes acessórios: placa de identificação,
bomba elétrica, caixa d'água, tampa e cadeado.

3.1. O procedimento para a instalação dessa cisterna se ba-
seia na montagem de placas de alvenaria pré-moldadas e confec-
cionadas próxima à escola, tendo suas estruturas reforçadas com ferro
e arame na base, parede e cobertura.

4. A implementação da tecnologia deve ser realizada con-
templando as seguintes atividades:

4.1 Mobilização, seleção e cadastramento das escolas:
4.1.1 mobilização, que envolve a realização de encontro ter-

ritorial para o planejamento das ações a serem desenvolvidas e o
trabalho de mobilização das comunidades para a implementação par-
ticipativa do projeto, conduzido a partir de envolvimento de lide-
ranças locais que organizam as reuniões locais e acompanham todo o
processo de implementação;

4.1.2seleção, que envolve a identificação das escolas rurais
com potencial para serem atendidas; e

4.1.3cadastramento das escolas a serem atendidas no sistema
informatizado SIG Cisternas;

4.2 Capacitação dos gestores/professores em gestão da água
e práticas de convivência: constitui espaços de formação e infor-
mação, adequados ao contexto escolar, incluindo orientações sobre
como e para que finalidade a água da cisterna deve ser utilizada, a
sensibilização para a importância da educação contextualizada e da
educação alimentar e nutricional, além de contemplar metodologia de
ensino e da produção do conhecimento nas escolas ;

4.3 Implementação da cisterna de placas de 52 mil litros:
corresponde aos processos de edificação da cisterna e inclui custos
associados ao material de construção, à mão de obra, alimentação
durante a edificação, escavação do buraco, água para a construção e
dois filtros de barro de 16 litros;

4.4 Melhoria do sistema de captação e distribuição de água:
corresponde a instalação de estrutura e equipamentos para a melhoria
do sistema de captação e distribuição de água para a escola.

5. Os valores unitários de referência para celebração de par-
cerias no âmbito do Programa Cisternas para a implementação da
referida tecnologia social são os dispostos na tabela abaixo:

Estado Valor Unitário de Referência com
ISS

Alagoas 12.537,36
Bahia 12.206,72
Ceará 12.753,97
Minas Gerais 12.610,72
Paraíba 12.793,56
Pernambuco 12.738,93
Piauí 13.205,62
Rio Grande do Norte 12.937,74
S e rg i p e 12.389,48

6. A publicação do Anexo Único desta Instrução Operacional
será feita no Portal do MDS na internet, no endereço
h t t p : / / w w w. m d s . g o v. b r / s e g u r a n c a a l i m e n t a r / p r o g r a m a - c i s t e r n a s / s a i b a-
mais/legislacao-normativos

ARNOLDO ANACLETO DE CAMPOS

I - unidade de discos magnéticos rígido e flexíveis;
II - unidade de disco óptico;
III - fontes de alimentação;
IV - leitor de cartão, leitor biométrico, sensor de impacto,

microfone e alto-falante;
V - placas e partes eletromecânicas sem função ativa, com

ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente
conectores, entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light
Emitting Diode), chaves liga-desliga ou cabos, utilizados unicamente
como extensão de função já implementada na placa-mãe;

VI - placa amplificadora de áudio; e
VII - subconjunto ventilador com dissipador.
Art. 3o As placas de interfaces de comunicação com tec-

nologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), destinadas às UNIDA-
DES DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPACI-
DADE, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem, to-
mando-se como base a quantidade dessas placas utilizadas no ano-
calendário:

I - de 1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50%
(cinquenta por cento); e

II - de 1o de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por
cento).

§ 1o Caso os percentuais estabelecidos neste artigo não sejam
alcançados, a empresa ficará obrigada a compensar a diferença re-
sidual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades
produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das
obrigações correntes, no ano-calendário.

§ 2o A diferença residual a que se refere o § 1o não poderá
exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do
ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

Art. 4o As UNIDADES DE PROCESSAMENTO DIGITAL
DE PEQUENA CAPACIDADE deverão utilizar no mínimo duas das
cinco opções relacionadas a seguir, fabricadas de acordo com o res-
pectivo Processo Produtivo Básico, quando for o caso, no percentual
total mínimo de 60% (sessenta por cento), distribuídos entre as op-
ções escolhidas, ficando cada opção escolhida limitada a uma con-
tagem máxima de 30% (trinta por cento), tomando-se por base a
quantidade total dos respectivos componentes utilizados nas UNI-
DADES DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CA-
PACIDADE produzidas e comercializadas com os incentivos fiscais
pela empresa, em quantidade, no ano-calendário:

I - gabinetes;
II - unidades de discos magnéticos rígidos;
III - fontes de alimentação;
IV - circuitos impressos (para placa-mãe); e
V - etiqueta com dispositivo de identificação por radiofre-

quência.
§ 1o Caso os percentuais estabelecidos neste artigo não sejam

alcançados, a empresa ficará obrigada a compensar a diferença re-
sidual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades
produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das
obrigações correntes, no ano-calendário.

§ 2o A diferença residual a que se refere o § 1o não poderá
exceder a 10% (dez por cento) em relação ao percentual total mínimo
previsto no caput, tomando-se por base a produção do ano em que
não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 3o Excepcionalmente para o ano de 2013, as empresas que
optaram pela utilização das placas de circuitos impressos (para placa-
mãe), caso não tenha sido alcançado o percentual mínimo estabe-
lecido vigente, poderão cumprir alternativamente esta obrigatoriedade
atendendo uma das seguintes condições:

I - utilizar, em quantidade correspondente, uma das opções
relacionadas a seguir, fabricadas de acordo com o respectivo PPB:

a) gabinetes;
b) unidades de discos magnéticos rígidos;
c) fontes de alimentação; ou
d) exportação de Unidades de Processamento Digital de Pe-

quena Capacidade, que tenham nelas incorporadas placas de circuito
impresso montadas que implementem a função de processamento
central (placas-mãe) ou placas de circuito impresso montadas que
implementem a função de memória produzidas de acordo com PPB
(excluída a obrigatoriedade de nacionalização do circuito impresso).

II - utilizar, adicionalmente ao percentual exigido no inciso I
do artigo 5o, placas de circuito impresso montadas com componentes
elétricos ou eletrônicos que implementem as funções de memória
(módulos de memórias RAM), fabricados de acordo com o respectivo
PPB;

III - investir em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D), num percentual adicional ao estabelecido pela legislação de,
no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) do seu faturamento bruto
no mercado interno, decorrente da comercialização, com fruição do
benefício fiscal, das unidades digitais de processamento de pequena
capacidade que usufruam da referida dispensa; ou

IV - permitir que até 100% (cem por cento) da exigência do
ano de 2013 possa ser compensada, em unidades produzidas e pela
utilização das opções descritas no inciso I deste parágrafo, até 31 de
dezembro de 2014, sem prejuízo das obrigações correntes, no ano
calendário.

Art. 5o Para o cumprimento do disposto no art. 1o ficam
estabelecidos os seguintes percentuais e cronogramas de montagem
no País e utilização de componentes, partes e peças, quando apli-
cáveis, tomando-se por base a quantidade utilizada, no ano-calen-
dário:

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 79, DE 14 DE ABRIL DE 2014

Altera o processo produtivo básico para o
produto unidade de processamento digital
de pequena capacidade, baseada em micro-
processador, e montada em um mesmo cor-
po ou gabinete (NCM: 8471.50.10) produ-
zido no Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - INTERINO - e DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições
que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Cons-
tituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6o do art. 7o do
Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1o do art. 2o, e
nos artigos 13 a 16 do Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006,
e considerando o que consta no Processo MDIC no

52000.020056/2006-88, de 29 de dezembro de 2006, resolvem:
Art. 1o O Processo Produtivo Básico para o produto UNI-

DADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE PEQUENA CAPA-
CIDADE, BASEADA EM MICROPROCESSADOR, E MONTADA
EM UM MESMO CORPO OU GABINETE (NCM: 8471.50.10),
industrializado na Zona Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria
Interministerial MDIC/MCTI no 52, de 20 de fevereiro de 2013, passa
a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas
placas de circuito impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente
desagregadas, em nível básico de componentes, exceto o gabinete,
observado o disposto no inciso III;

III - montagem do gabinete em nível básico de componentes
ou a partir de suas estruturas básicas, desagregadas, em pelo menos
cinco partes, conforme entendimento estabelecido nos §§ 1o, 2o, 3o

deste artigo; e
IV - integração das placas de circuito impresso e das partes

elétricas e mecânicas na formação do produto final.
§ 1o Para efeito de contagem a que se refere o inciso III

deste artigo, o painel frontal poderá ser admitido como sendo uma das
cinco partes da estrutura básica do gabinete, podendo nele ser agre-
gado, apenas, os conjuntos mostradores de diodos emissores de luz -

LED (Light Emitting Diode), alto-falante (Beeper) e chave liga-
desliga.

§ 2o Para efeito de cumprimento do disposto no inciso III
deste artigo, não integram o gabinete os seguintes componentes, par-
tes e peças: fonte de alimentação, placas de circuito impresso mon-
tadas, ventiladores, leitores de cartão de memória, unidades de disco
óptico, magnético e flexível e não são consideradas estruturas básicas
fiações e elementos de fixação.

§ 3o Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico es-
tabelecido nesta Portaria, as atividades ou operações inerentes às
etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, exceto a
etapa constante do inciso IV, que não poderá ser objeto de ter-
ceirização.

Art. 2o Ficam dispensados do cumprimento do disposto nos
incisos I e II do art. 1o os seguintes módulos, subconjuntos ou uni-
dades:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

.
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