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OBJETIVOS E DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 

Meta/Atividade Número Descrição 
1 Reuniões do Conselho 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
As reuniões do Conselho tem por objetivos principais permitir a tomada de decisão de forma colegiada, tratar dos 
assuntos que envolvam a coletividade de uma ou mais classes de unidades consumidoras, formular propostas sobre 
assuntos de sua competência, tomar conhecimento da legislação e regulamentação do setor elétrico.  
 
Serão realizadas 06 reuniões ordinárias nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro através da 
ferramenta Teams, durante a pandemia da covid. 
 
Enquanto as reuniões ocorrerem pela ferramenta Teams, não está previsto o orçamento. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
2 Promoção de eventos na área de concessão 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
2.1 Será realizada 01 reunião dentro da área de concessão do Conselho, quando houver condições sanitárias, em 
virtude da pandemia da covid-19, com o objetivo principal divulgar os assuntos de interesse dos consumidores e debater 
assuntos de interesse da coletividade em conjunto com os consumidores. 
 
O Conselho elegerá oportunamente o município, onde será realizada a reunião. 
 
Para esta reunião, serão convidadas a população e entidades, através de divulgação em rádio local e visitas de 
Conselheiros a autoridades do município. 
 
Está previsto o orçamento de R$ 9.141,52 relativo ao deslocamento, que se dará através de hospedagem e diárias dos 
conselheiros e despesas diversas para realização do evento. 
 
2.2 O Conselho sediará o Encontro Nacional de Conselho de Consumidores em 2021, com previsão de realização em 
Novembro, se as condições sanitárias permitirem, em virtude da pandemia da covid-19. 
 
Está previsto o orçamento de R$ 150.000,00 para realização do Encontro Nacional. 
 
Os orçamentos equivalem a 57% do limite de repasse financeiro. 
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Meta/Atividade Número Descrição 
3 Serviços administrativos 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
Sem previsão de despesas. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
4 Eventos/Treinamentos promovidos por terceiros na área de concessão e consultorias 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
4.1 Os treinamentos promovidos tem como objetivo promover a capacitação prevista na regulamentação dos Conselhos 
de Consumidores. 
 
Está prevista a realização de treinamento de 16h, a ser ministrada em 4 módulos de 4h e custeado pela CELPE, sem 
impacto no orçamento do Conselho, com a participação dos 10 conselheiros. 
 
Para este item, não há orçamento previsto. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
5 Reuniões / treinamentos promovidos pela ANEEL 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
5.1 Participação do Presidente do Conselho em Reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, pela 
ferramenta Teams, com o objetivo de discutir temas de interesse do Conselho de Consumidores. 
Para esta reunião, não está previsto orçamento. 
 
5.2 Participação de Conselheiros em eventos promovidos pela ANEEL, a exemplo de audiências públicas, seminários e 
workshops, pela ferramenta Teams. 
Para este subitem, não está previsto.  
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
6 Material de informação e consulta 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
Não há previsão de despesas com material de informação e consulta. 
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Meta/Atividade Número Descrição 
7 Divulgação da existência e da atuação do Conselho 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
7.1 Divulgação do Conselho, através da veiculação de informações de interesse do consumidor em rádio, na forma 
testemunhal ou spot, e jornal de grande circulação no Estado de Pernambuco. 
Para esta ação, está previsto o orçamento de R$ 120.378,43. 
 
Os orçamentos equivalem a 43% do limite de repasse financeiro. 
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
8 Taxas Bancárias 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
Está previsto o orçamento de R$ 1.200,00, relativo às tarifas de manutenção de conta ativa, transferência de recursos 
entre instituições bancárias e DOC/TED eletrônico, equivalente a 0,5% do limite de repasse financeiro.   
 

 
Meta/Atividade Número Descrição 
9 Participação em eventos/treinamentos fora da área de concessão 
 
 

DETALHAMENTO: 
 
Com a realização do Encontro Nacional em Recife/PE, não há previsão de realização do Encontro Nordeste por outro 
Conselho. 
Assim, não há previsão orçamentária para este item. 
 
 


