
Manual para divulgação na internet de comparativo de consumo de energia elétrica 

Contextualização 

O Decreto nº 10.779, publicado em agosto deste ano, recomenda aos órgãos e entidades a redução 

de consumo de energia em suas atividades. Para isso, define a comparação com a média de consumo 

nos anos de 2018 e 2019. O normativo prevê, ainda, que esses órgãos deverão demonstrar em sítio 

na internet os resultados desse esforço. 

Para orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, autárquica e fundacional, o 

Ministério da Economia divulga este manual, conforme orientado pela Portaria SEGES/ME n° 14.584, 

de dezembro de 2021. O site descrito nesta publicação apoiará os órgãos da APF na demonstração de 

seu esforço de redução de energia na internet. 

Responsáveis/Pontos focais nos órgãos 

Os responsáveis pela operacionalização do preenchimento das informações de consumo deverão ser 

indicados pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. A resposta deve ser enviada ao ME em 

resposta ao ofício informativo sobre sítio e de orientação sobre os procedimentos a serem adotados. 

Acesso ao formulário 

Os operadores, representantes dos órgãos e entidades, serão identificados por um e-mail institucional 

e receberão progressivamente os links de preenchimento dos dados referidos a cada mês entre 

setembro de 2021 e abril de 2022. 

Para evitar que usuários mal intencionados façam envio de mensagens falsas, observem se o link do 

formulário enviado possui o endereço, com domínio *.gov.br.  

Os dados preenchidos, sua pertinência e manutenção, são de responsabilidade dos órgãos e entidades 

e seus operadores indicados. 

Preenchimento do formulário 

A cada mês, os responsáveis de cada órgão ou entidade receberão e-mail contendo link de acesso a 

formulário de preenchimento referente ao mês de informação de órgão ou entidade. 

Será necessária a identificação a cada preenchimento, conforme tela a seguir: 



 

O formulário permitirá o preenchimento da informação de consumo do mês objeto de preenchimento 

e da média de consumo de referência (anos de 2018 e 2019, conforme decreto 10.779/2021), em 

KwH, consolidado do órgão ou entidade, incluindo todas as sedes, sobre o mês de preenchimento. 

Caso o órgão ou entidade não alcance a economia de ao menos 10% de redução de consumo em 

relação à média de consumo de referência (anos de 2018 e 2019), o formulário permitirá o registro de 

justificativa (conforme Decreto 10.779/2021). 

 

O link de preenchimento dos dados estará disponível conforme calendário dado pela portaria. 



 

Caso seja necessário, os dados preenchidos estarão disponíveis para retificação pelo mesmo link 

utilizado pelo preenchimento durante o mesmo período indicado acima. 

Após o término do período de preenchimento, os dados serão disponibilizados no Portal 

Compras.gov.br (gov.br/compras). 

Transparência 

As informações cadastradas pelos órgãos e entidades estarão disponíveis para a sociedade por meio 

do Portal de Compras do Governo Federal. Ao acessar a página, os cidadãos poderão consultar, com 

diferentes filtros, os resultados do esforço de economia realizado pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal. 

Problemas/Dúvidas 

Para o esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do formulário e da página onde serão 

divulgadas as informações, entre em contato com a Coordenação-Geral de Gestão da Informação da 

SEGES/ME por meio do endereço eletrônico: seges.cginf@economia.gov.br  
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