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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à 
universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  

No 02/21 – 08/03/2021 

1) DP: Funcionamento da Cesama durante o período de lockdown - empregados 

públicos e terceirizados. 

Expositor: Júlio César Teixeira. Após análise sobre o Decreto Municipal 

nº 14.380, de 7 de março de 2021, e a Portaria nº 4450 – SRH/PJF, de 7 de 

março de 2021, a Diretoria Executiva, por unanimidade, deliberou pela 

manutenção das ações em vigor na empresa para combater a pandemia 

da COVID-19, conforme Resolução nº 006/2021, devendo ser tomadas as 

providências para suspensão dos contratos dos adolescentes 

aprendizes, porém garantindo a percepção da remuneração integral. Nova 

avaliação será realizada pela Diretoria Executiva em 12/03/2021. 

2) DP: Processo de promoção horizontal. 

Expositor: Júlio César Teixeira. Será mantido o processo de promoção 

2021, tendo em vista a possibilidade de realização de inscrições pelo e-

mail promocao2021@cesama.com.br ou presencialmente no DERH, das 

08h às 12h e das 14h às 18h, sendo o atendimento presencial precedido 

de agendamento por meio do ramal 9156. Serão tomandos todos os 

cuidados sanitários no atendimento presencial. 

3) DP: Situação das construtoras prestadoras de serviços à CESAMA. 

Expositor: Júlio César Teixeira. Os Diretores Executivos foram 

cientificados que os serviços prestados pelas construtoras prestadoras 

de serviços à Cesama deverão ser mantidos até segunda ordem. 

4) DP: Situação da Comin. 

Expositor: Júlio César Teixeira. Os Diretores Executivos foram 

cientificados que a Procuradoria Geral do Município - PGM solicitou à 

Secretaria de Obras a elaboração de novos levantamentos acerca dos 

serviços prestados pela Comin Construtora para nova análise pela PGM 

quanto a eventuais valores devidos à empresa. 
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5) DP: Situação do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna.  

Expositor: Júlio César Teixeira. Foi solicitado prioridade para as ações da 

2ª fase do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna. Conforme 

recomendação da Prefeita de Juiz de Fora, os termos de referência, as 

licitações, os contratos e as medições das obras da 2ª fase do Programa 

serão realizadas pela CESAMA. Ficou decidido que a próxima etapa a ser 

licitada será relativa aos interceptores do córrego Ipiranga nos bairros 

Santa Luzia e Teixeiras. 

6) DP: Concurso público da Cesama. 

Expositor: Júlio César Teixeira. Deliberado, por unanimidade, pela 

continuidade dos trâmites burocráticos para instauração do concurso 

público, cujo edital deverá ser publicado quando a situação sanitária no 

município de Juiz de Fora estiver sob controle. 

7) Assuntos Gerais. 

Reunião do Grupo Revisor do RILC: o diretor-presidente informou que foi 

realizada hoje a primeira reunião do novo Grupo Revisor do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC, a qual 

contou com sua participação para reiterar as diretrizes que deverão ser 

seguidas para construir uma revisão que garanta um Regulamento que 

permita à Cesama simplificar, desburocratizar e harmonizar suas práticas 

de contratações de bens e serviços com o de outras estatais. 

 

Em 09/03/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


