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1 OBJETIVOS E DIRETRIZES 
 
1.1 O Comitê Técnico de Gestão e Economia de Energia (CT-GEE), coordenado pela Associação Brasileira pela 
Conformidade e Eficiência das Instalações – ABRINSTAL, é um grupo cujo objetivo é suportar as decisões 
estratégicas no âmbito da posição brasileira para as atividades de normalização nacional e internacional 
associadas à gestão e economia de energia. 
 
1.2 No âmbito nacional, as atividades de normalização associadas à gestão e economia de energia são 
realizadas junto ao Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia da Associação Brasileira de Normas 
técnicas – ABNT/CB-116. Este comitê é gerido pela ABRINSTAL. 
 
1.3 No âmbito internacional, as atividades de normalização associadas à gestão e economia de energia são 
realizadas junto ao Technical Committee on Energy Management and Energy Savings (Comitê Técnico de 
Gestão e Economia de Energia, tradução livre) – ISO/TC 301. O Brasil atua na coordenação dos trabalhos deste 
comitê através da ABNT/CB-116. Atualmente o Brasil participa também no ISO/TC 301 na posição de vice-chair, 
via ABRINSTAL, na pessoa de seu Diretor Executivo, Alberto José Fossa.  
 
1.4 O CT-GEE atende às seguintes diretrizes: 
 

a) caráter nacional único, definido pelo presente Regimento; 
b) caráter proativo, visando a criação de um ambiente de suporte que oriente o melhor possível as 

decisões estratégicas no âmbito normativo nacional e internacional; 
c) flexibilidade, possibilitando sua adequação às necessidades de diferentes setores que caracterizam os 

diferentes tipos de escopo de atuação de seus membros; 
d) sigilo quanto às informações de caráter confidencial de seus membros; 
e) transparência quanto aos critérios e decisões tomadas; 
f) idoneidade técnica e independência dos demais agentes envolvidos nas decisões; 
g) interesse público, não tendo o CT-GEE fins lucrativos; 
h) alinhamento com os princípios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.  

 
2 DEFINIÇÕES 
 
2.1 Para efeito do presente Regimento ficam válidas as seguintes definições: 
 

a) Parceiro de Normalização: entidade com interesse na promoção das atividades de normalização 
nacional e internacional associadas à gestão e economia de energia que assinou o Termo de Adesão 
ao Projeto Gestão e Economia de Energia; 

b) Parceiro Institucional Convidado: entidades governamentais e entidades de apoio técnico com 
interesse na promoção das atividades de normalização nacional e internacional associadas à gestão e 
economia de energia, cuja participação é deliberada pelo próprio CT-GEE. 

 
3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 
3.1 Visando a conferir a necessária flexibilidade ao CT-GEE, este é composto pelas seguintes normas e 
documentos de referência:  
 

a) Regimento Geral (RG), que estabelece a estrutura e funcionamento básico do CT-GEE; 
b) Termo de Adesão ao Projeto Gestão e Economia de Energia. 

 
4 ESTRUTURA DO CT-GEE 
 
4.1 O CT-GEE é uma instância, cujos objetivos e diretrizes estão estabelecidos em 1.1 e 1.4, com representação 
de diferentes setores, entidades governamentais e entidades de apoio técnico. 
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4.2 O apoio institucional e estratégico do CT-GEE, mencionado em 1.1, instrumentalizar-se-á por meio de 
reuniões nas quais serão deliberados:  
 

a) A estrutura e regimento do próprio CT-GEE; 
b) A inclusão ou exclusão de parceiros, conforme 4.3; 
c) A necessidade de revisão deste Regimento Geral do CT-GEE; 
d) A estrutura do Plano de Negócios do ABNT/CB-116;  
e) A estrutura das comissões de estudo do ABNT/CB-116;  
f) As prioridades de normalização nacionais vinculadas ao tema de gestão e economia de energia; 
g) A posição brasileira para as atividades de normalização internacionais vinculadas ao tema de gestão e 

economia de energia; 
h) A estrutura das estratégias para disseminação de experiências e iniciativas vinculadas ao tema de 

gestão e economia de energia; 
i) A estrutura do Plano de Trabalho Provisório do ABNT/CB-116 

 
4.3 A estrutura do CT-GEE é constituída por um comitê único no qual estão representados os agentes 
apontados em 4.1, divididos em duas categorias: 
 

a) Parceiro de Normalização; 
b) Parceiro Institucional Convidado. 
 

4.3.1 O CT-GEE integra a estrutura da ABRINSTAL, representada por seu Conselho Deliberativo e 
operacionalmente pelo Diretor Executivo, que ocupa a Coordenação do CT-GEE; 
 
4.3.2 São funções do Coordenador: 
 

a) presidir as reuniões do CT-GEE; 
b) indicar o Secretário do CT-GEE; 
c) convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do CT-GEE; 
d) fixar, anualmente, as datas das reuniões ordinárias; 
e) zelar pela observância dos princípios de concepção e de funcionamento do CT-GEE e de respeito à 

transparência e independência das decisões tomadas. 
 
4.3.3 O Secretário do CT-GEE é indicado pelo Coordenador do CT-GEE e seu nome deve ser aprovado em 
reunião ordinária do CT-GEE;  
 
4.3.4 São funções do Secretário: 
 

a) assumir a coordenação das reuniões no caso de ausência do Coordenador, passando a ser responsável 
por todas as atribuições do mesmo; 

b) realizar as comunicações para os membros do CT-GEE para comunicar sobre as reuniões ordinárias e 
extraordinárias, além de informações de interesse geral. 
 

4.3.5 Com o prazo de até 30 dias posteriores à publicação deste documento, será comunicado ao CT-GEE os 
parceiros mencionado em 4.3.  
 
4.4 Os membros do CT-GEE são indicados pelas entidades que o compõem, devendo as indicações ser 
apresentadas e registradas em ata de reunião do CT-GEE.  
 
4.4.1 Cada representante deve ter um suplente indicado pela mesma entidade, com mandato coincidente ao 
seu, cuja função é a de substituir o titular nos casos de impedimento deste, com os mesmos direitos e 
responsabilidades. 



Cópia impressa para uso exclusivo do Comitê Técnico em Gestão e Economia de Energia – CT-GEE / ABRINSTAL 

 

REGIMENTO GERAL CT-GEE 

 

 
RG-01 

27/02/2019 
revisão 5 

 

 

ANEXO D.1_CT-GEE - RG01 - Regimento Geral r5_270219-clean                                                   3 

 
4.4.2 Respeitados os prazos definidos em 4.4.4, a renovação das entidades ou instituições representativas, na 
forma de Parceiro Institucional Convidado, com assento no CT-GEE, a cada ano, será decidida pelo próprio CT-
GEE. As alterações devem ser apresentadas e registradas em ata de reunião do CT-GEE. 
 
4.4.3 Não há entidade ou instituição com assento permanente, sendo, porém, possível a qualquer entidade 
compor o CT-GEE por número ilimitado de mandatos, conforme 4.2, b). 
 
4.4.4 O mandato dos membros do CT-GEE é anual, podendo ser reconduzido por um número indefinido de 
vezes. 
 
4.5 O CT-GEE deve se reunir: 
 

a) ordinariamente, a cada trimestre, por convocação de seu Coordenador, através do Secretário, em dia, 
hora e local marcados com antecedência mínima de quinze dias; 

b) extraordinariamente, por requerimento de dois terços de seus membros. 
 
4.5.1 O Coordenador do CT-GEE pode decidir pela realização de consultas deliberativas aos seus membros 
através de meios eletrônicos, sendo que para as decisões deverá ser obedecido o limite mínimo de 
manifestação definido em 4.7.2. 
 
4.6 Os membros do CT-GEE devem receber, com antecedência mínima de cinco dias da reunião ordinária, a 
pauta da reunião, a versão definitiva das matérias dela constantes e ata da reunião anterior para apreciação. 
 
4.7 As reuniões do CT-GEE são realizadas com a presença de, no mínimo, metade de seus membros. 
 
4.7.1 O CT-GEE deve decidir quanto à participação nas reuniões, em conjunto com os titulares, dos suplentes 
dos membros. 
 
4.7.2 No caso de consultas deliberativas feitas através de meios eletrônicos, as decisões serão tomadas a partir 
da manifestação de, no mínimo, metade dos membros do CT-GEE. 
 
4.7.3 O Coordenador pode convidar outras entidades, autoridades, especialistas ou lideranças representativas 
da sociedade para participar das reuniões e, por solicitação de qualquer dos membros, poderá facultar a 
palavra a pessoas não-integrantes do CT-GEE para que se pronunciem sobre matéria de interesse. 
 
5 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
5.1 As condições estabelecidas neste regimento entram em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
5.2 A estrutura das comissões de estudo mencionadas em 4.2, e) será estabelecida em outro documento. 
 
5.3 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto à aplicação deste Regimento serão dirimidos pela 
Coordenação do CT-GEE. 


