Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 126, sexta-feira, 3 de julho de 2020

Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 287, DE 1º DE JULHO DE 2020
Divulga o quantitativo de vagas, no ano de 2020, para a promoção de servidores integrantes do
Plano Especial de Cargos deste Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - PECMA, no âmbito deste Ministério do
Meio Ambiente.
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 72 da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, e no §
1º do art. 8º do Decreto nº 8.423, de 30 de março de 2015, e o que consta no Processo Administrativo nº 02000.000660/2015-19, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo desta Portaria, o quantitativo de vagas por classe, disponíveis no Ministério do Meio Ambiente, no ano de 2020, para a promoção dos
servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - PECMA.
Art. 2º Com a aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 8º do Decreto nº 8.423, de 30 de março de 2015, considerando o total geral de 283 (duzentos e oitenta e três)
cargos do PECMA no Quadro de Pessoal Efetivo do Ministério do Meio Ambiente, o número de vagas disponíveis para a promoção, no ano de 2020, em cada classe ficará limitado aos
seguintes quantitativos:
I - Classe "B": 36 (trinta e seis) vagas;
II - Classe "C": 0 (zero) vagas; e
III - Classe Especial "S": 40 (quarenta) vagas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO SALLES
ANEXO
QUADRO DE VAGAS PARA FINS DE PROMOÇÃO NO PECMA - ANO DE 2020
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*Número de vagas para promoção negativo em virtude do disposto no Decreto nº 10.185, de 20 de dezembro de 2019.
Fonte dos Dados: Extrator de Dados - Jan/2020
Art. 1º Autorizar a Petrobras Comercializadora de Energia S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 05.195.759/0001-90, com Sede na Avenida Henrique Valadares, nº 28,
Torre A, 15º Andar, Sala 1502, Centro, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, doravante denominada Autorizada, a exportar energia elétrica interruptível para
a República Argentina e para a República Oriental do Uruguai, devendo observar as
Diretrizes estabelecidas na Portaria MME nº 418, de 19 de novembro de 2019.
§ 1º A exportação para a República Argentina deverá ocorrer por meio das
Estações Conversoras de Frequência de Garabi I e II, até 2.200 MW de potência e
respectiva energia elétrica associada, localizadas no Município de Garruchos, e da
Conversora de Frequência de Uruguaiana, até 50 MW de potência e respectiva energia
elétrica associada, localizada no Município de Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do
Sul, fronteira com a Argentina.
§ 2º A exportação para a República Oriental do Uruguai deverá ocorrer por
meio da Estação Conversora de Frequência de Rivera, até 70 MW de potência e
respectiva energia elétrica associada, localizada na fronteira dos Municípios de Rivera,
Uruguai, e Santana do Livramento, Brasil, e da Estação Conversora de Frequência de
Melo, até 500 MW de potência e respectiva energia elétrica associada, localizada no
Município de Melo, Uruguai, próximo da fronteira com o Município de Jaguarão, no
Estado do Rio Grande do Sul.
§ 3º A exportação para a República Oriental do Uruguai por meio das
Estações Conversoras de Frequência de Rivera e de Melo deverá ser precedida de
Autorização ou Contrato para utilizar as respectivas Instalações de Transmissão de
Interesse Restrito de que tratam a Resolução ANEEL nº 153, de 23 de maio de 2000,
e a Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.280, de 23 de fevereiro de 2010.
§ 4º A Autorização de que trata o caput terá vigência até 31 de dezembro
de 2022.
Art. 2º A exportação de energia elétrica de que trata esta Autorização não
deverá afetar a segurança eletroenergética do Sistema Interligado Nacional - SIN,
segundo os critérios utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
Art. 3º As transações decorrentes da exportação de energia elétrica, objeto
desta Autorização, deverão atender as seguintes condições:
I - as estabelecidas na Portaria MME nº 418, de 2019;
II - as definidas pelo Poder Concedente, nos termos do art. 4º do Decreto
nº 5.163, de 30 de julho de 2004;
III - a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela
Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004;
IV - as disposições contidas nas Regras e Procedimentos de Comercialização;
e
V - o disposto nas Resoluções Normativas ANEEL nº 225, de 18 de julho de
2006, e nº 783, de 26 de setembro de 2017.
Parágrafo único. A exportação de energia elétrica não poderá produzir
majoração dos custos do setor elétrico brasileiro.
Art. 4º Sem prejuízo de outras obrigações e encargos estabelecidos, a
Autorizada fica obrigada a cumprir os seguintes requisitos:
I - pagar a Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE, nos
prazos e nas condições estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL;
II - submeter-se à fiscalização da ANEEL;
III - submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral que
venha a ser estabelecida, especialmente àquelas relativas à exportação e
comercialização de energia elétrica;
IV - ingressar com pedido de adesão à Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica - CCEE, no prazo de dez dias úteis após a publicação da Autorização
de exportação;
V - informar mensalmente à ANEEL no prazo de quinze dias após a
contabilização da CCEE, todas as transações de exportações realizadas, indicando os
montantes, a origem da energia vendida e a identificação dos compradores;
VI - cumprir os procedimentos administrativos previstos na legislação que
rege a exportação de energia elétrica;
VII - honrar os encargos decorrentes das operações de exportação de
energia elétrica de que trata esta Portaria;
VIII - contabilizar, em separado, as receitas, as despesas e os custos
incorridos com a atividade de exportação Autorizada, de acordo com os princípios
contábeis praticados pelo Setor;
IX - efetuar o pagamento dos encargos de Acesso e Uso dos Sistemas de
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica decorrentes da Autorização, nos termos
da regulamentação específica, quando couber;
X - atender, no que couber, às obrigações tributárias, aduaneiras e de
natureza cambial, relativas às atividades de exportação de energia elétrica; e
XI - manter regularidade fiscal durante todo o período da Autorização,
estando sujeita às penalidades previstas na regulamentação.
Art. 5º A exportação de energia elétrica, de que trata esta Portaria, deverá
ser suportada pelos seguintes Contratos:
I - Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST;
II - Autorização ou Contrato para utilizar as Instalações de Transmissão de
Interesse Restrito de que tratam a Resolução ANEEL nº 153, de 23 de maio de 2000,
e a Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.280, de 23 de fevereiro de 2010;

PORTARIA Nº 288, DE 2 DE JULHO DE 2020
Institui o Programa Nacional de Pagamentos por
Serviços Ambientais - Floresta+, no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente.
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e o que consta do processo nº
02000.003878/2020-84, resolve:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa
Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais - Floresta+.
Art. 2º O Programa Floresta+ fomentará:
I - o mercado privado de pagamentos por serviços ambientais em áreas
mantidas com cobertura de vegetação nativa; e
II - a articulação de políticas públicas de conservação e proteção da vegetação
nativa e de mudança do clima.
Art. 3º Para os fins do disposto nesta portaria, entende-se por serviços ambientais o
conjunto de atividades de melhoria e conservação da vegetação nativa em todos os biomas, conforme
o Inciso I do caput do artigo 41 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Código Florestal.
Art. 4º São diretrizes do Programa Floresta+:
I - incentivar a retribuição monetária e não monetária pelas atividades de
melhoria, conservação e proteção da vegetação nativa; e
II - estimular ações de prevenção de desmatamento, degradação e incêndios
florestais por meio de incentivos financeiros privados.
Art. 5º São objetivos estratégicos do Programa Floresta+:
I - firmar parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou
internacionais, com vistas a apoiar projetos de pagamentos por serviços ambientais;
II - fomentar acordos setoriais para a geração de demanda por serviços ambientais;
III - fomentar ações de cooperação internacional para a promoção e pagamento
dos serviços ambientais;
IV - promover a captação de recursos internacionais de pagamentos por
resultados para fomentar políticas públicas a fim de fortalecer o mercado de pagamentos
por serviços ambientais;
V - fomentar as boas práticas metodológicas de valoração, verificação,
validação, certificação e monitoramento de serviços ambientais;
VI - promover o registro e a integração de dados dos projetos de serviços
ambientais;
VII - fomentar o desenvolvimento de ferramenta digital para o pagamento de
serviços ambientais;
VIII - divulgar projetos de pagamentos por serviços ambientais de forma a
promover sua expansão;
IX - implementar o projeto piloto de pagamentos por serviços ambientais "Floresta+"
na Amazônia Legal com recursos provenientes de Pagamentos por resultados de REDD+.
Art. 6º O Programa Floresta+ será coordenado pela Secretaria de Florestas e
Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, que buscará articular e
desenvolver parcerias com outros órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade
civil para a implementação dos seus objetivos estratégicos, bem como o estabelecimento
de regramento próprio relativo aos prazos e condições do Programa.
Art. 7º Poderão ser realizadas reuniões técnicas, consultas públicas ou
constituídos grupos de trabalho para apoio e subsídio à proposição e implementação de
ações relacionadas aos objetivos estratégicos do Programa.
Parágrafo único. As instâncias de governança existentes e afetas ao tema
poderão ser utilizadas como espaços consultivos e de apoio técnico ao Programa.
Art. 8º Os recursos para execução do Programa Floresta+ poderão ser
provenientes de fontes diversas como cooperação internacional, além do fomento às
iniciativas de pagamentos por serviços ambientais pelo setor privado.
Art. 9º O Programa Floresta+ terá abrangência nacional, alcançando todos os
biomas brasileiros.
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO SALLES

Ministério de Minas e Energia
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 268, DE 1º DE JULHO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista
o disposto nos arts. 3º-A, inciso II, e 26, inciso III, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, no art. 21, § 2º, do Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010, nas Portarias
MME nº 596, de 19 de outubro de 2011, e nº 418, de 19 de novembro de 2019, e
o que consta no Processo nº 48340.001468/2020-49, resolve:
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

