ATRIBUIÇÕES DA CICE
A CICE deverá ter um plano de trabalho o qual conterá objetivos, metas, cronograma de execução e estratégia de ação. A
elaboração do plano de trabalho se faz necessária, visto que a CICE deve ser uma comissão pró-ativa. Cabe ressaltar que o
plano poderá ser estruturado nas próprias atas de reunião, mas deverá necessariamente constituir-se em um documento
separado.
São atribuições da CICE:



Realizar ou contratar um Diagnóstico Energético: Para conhecer o desempenho energético das instalações é
necessário realizar um diagnóstico que permita verificar as condições de operação dos diferentes equipamentos. Os
consumos previstos dos equipamentos podem ser obtidos através de informações de fabricantes e análise das
instalações. Outra maneira é comparar o consumo dos diversos equipamentos similares, tais como ar condicionado,
bombas, etc., com potências e características de operação semelhantes.



Controlar: Acompanhar o faturamento de energia desagregado em seus parâmetros (consumo – kWh; demanda – kW;
fatores de carga e de potência). Elaborar gráficos e relatórios gerenciais visando subsidiar o acompanhamento do PGE e
tomadas de decisões.



Avaliar: Em cada reunião, avaliar o cumprimento das metas fixadas no plano de trabalho e discutir as situações de
desperdício de energia elétrica. Promover análise das potencialidades de redução do consumo específico de energia
elétrica e demanda.



Propor medidas de Gestão de Energia Elétrica: Do diagnóstico e da análise do custo de energia elétrica, resultam
medidas corretivas a serem tomadas que podem ser implantadas em função de um cronograma de ações, programadas
pela CICE.



Inspecionar: Realizar periodicamente, inspeções nas instalações e nos procedimentos das tarefas, visando identificar
situações de desperdício de energia elétrica.



Conscientizar e motivar os empregados: Divulgar para os empregados, informações relativas ao uso racional de
energia elétrica e os resultados alcançados, em função das metas que forem estabelecidas. A melhor forma de
despertar o interesse e o engajamento dos empregados é através da comunicação. Um PGE terá melhores resultados,
caso haja motivação de todos os empregados e treinamentos que garantam a correta execução do programa. A
comunicação poderá ser realizada através de informativos internos, folhetos, cartazes, slogans, adesivos, palestras,
concursos, visitas, mensagens eletrônicas, etc. Reuniões periódicas com o pessoal, para mantê-lo informado do
desenvolvimento do programa e dos resultados obtidos, servem de estímulo, tornando o programa uma causa de todos.



Participar de aquisições que envolvam consumo de energia elétrica: É importante a participação da CICE na
elaboração das especificações técnicas para projetos, construção e aquisição de bens e serviços que envolvam consumo
de energia elétrica, assim como das conseqüentes licitações. É fundamental orientar e subsidiar as comissões de
licitação para que as aquisições sejam feitas considerando-se também a economicidade do uso, avaliado pelo cálculo do
custo-benefício ao longo da vida útil dos equipamentos e não somente pela comparação do investimento inicial. Sugerir
a aquisição de equipamentos com o Selo PROCEL (Anexo 3). Veja a relação dos equipamentos no
site www.eletrobras.gov.br/procel/.



Delegar: Designar agentes ou coordenadores para atividades específicas relativas à conservação de energia elétrica.

Com as atribuições supracitadas, a CICE poderá empreender as seguintes ações:



Controlar o consumo específico de energia elétrica total, por setores e/ou sistemas;



Controlar o custo específico de energia elétrica total, por setores e/ou sistemas;



Gerenciar a demanda total, por setores e/ou sistemas;



Articular-se com os órgãos governamentais e outros responsáveis pelos programas de conservação de energia elétrica,
com vistas à obtenção de orientação e ao fornecimento de informações;



Providenciar cursos específicos para o treinamento e capacitação do pessoal;



Promover alterações nos sistemas utilizadores de energia elétrica visando adequar seu consumo;



Avaliar anualmente os resultados e propor novas metas para o ano subsequente.

