ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta de redução de 10% no valor do consumo e da fatura de energia
elétrica, no período avaliado, foi alcançada exclusivamente no mês de julho/2013.

RESULTADOS
A partir do mês de julho, houve acréscimo de aproximadamente 15% (dez por cento)
no valor dos indicadores utilizados. Tal aumento é equivalente ao crescimento da população
fixa do órgão, advindo da nomeação de 144 servidores no período entre maio e agosto de
2013, bem como de 47 funcionários terceirizados relativos ao novo contrato da área de apoio
administrativo, o que equivale ao aumento de 39% da força de trabalho. Esse fato implicou em
novos pontos de serviços de telefonia VoIP e na instalação de cerca de 190 estações de
trabalho, que resultaram na elevação de consumo de cerca de 11.000 KW/h por mês, se
ligadas em média 8 horas por dia. Ainda, a partir de agosto também foi celebrado o contrato
199/2013, que engloba os serviços de recepção e de copeiragem, que acomodou mais 52
colaboradores nas dependências da autarquia.
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Fonte: Fatura CEB

Verifica-se também, pelo gráfico, que a variação de consumo está diretamente
relacionada com a quantidade de servidores e colaboradores em serviço na autarquia, tendo o
mês de julho – em que o maior número de servidores gozou férias - apresentado o menor
valor de consumo dos meses avaliados.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Planeja-se, para os próximos seis meses, a adoção das seguintes medidas:
I.
II.
III.

Intensificar as campanhas para economia de energia elétrica, com fixação de
banners educativos em todos os andares;
Verificar junto à equipe de vigilância, a possibilidade de verificação noturna de
ambientes acesos, bem como de equipamentos ligados.
Proceder ao estudo de aquisição de equipamento para monitoramento do
consumo energético por andar ou grupo de andares.

