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RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 09/21 – 05/03/2021 

1) DP: Construção da nova sede da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA. 

Expositor: Júlio César Teixeira. O diretor-presidente informou à Diretoria 

Executiva que a construção da nova sede administrativa da Cesama está 

suspensa, uma vez que a Lei Federal no 14.026/2020 que atualizou a Lei no 

11.445/2007, Marco Legal do Saneamento, deve entrar em vigor no dia 

15/07/2021, com possível vedação ao acesso da CESAMA a recursos públicos 

federais e a financiamentos com recursos geridos por órgãos da União. 

2) DP - 09:00h: Agência de Atendimento e Call Center (115). 

Expositor: Júlio César Teixeira. O diretor-presidente informou à Diretoria 

Executiva que a Prefeitura de Juiz de Fora solicitou o imóvel da CESAMA 

situado na avenida Barão do Rio Branco, no 1.851, esquina com a rua Afonso 

Pinto da Mota (lojinha). Sendo assim, foi deliberado pela Diretoria Executiva, 

por unanimidade, pela contratação de projeto arquitetônico para reforma da 

Agência de Atendimento da Cesama, que incluirá o Call Center, 

preferencialmente na forma de dispensa de licitação. 

3) DP / SEG: Recomendação do Conselho Fiscal – Política de Distribuição de 

Dividendos; 

Expositora: Edwiges Clemente de Oliveira. Foi deliberado, por unanimidade, 

que o gerente financeiro e contábil, Sr. Robson Dutra Ferreira, providencie a 

revisão do item 5 da Política de Distribuição do Dividendos e apresente a 

conclusão à Diretoria Executiva no prazo máximo de 15 dias. 

4) DP / APC: Nota Técnica do Reajuste Tarifário 2021 da Cesama – ARISB/MG. 

Expositor: Guilherme Augusto Silva Araújo da ARISB-MG. Apresentado o 

estudo que resultou na Nota Técnica do Reajuste Tarifário 2021 da Cesama e 

prestados os esclarecimentos solicitados pelos presentes. O reajuste nas 

faturas da CESAMA que passará a valer em 1º de abril de 2021 foi de +0,44%. 

Em 2022, segundo proposta da ARISB-MG, ocorrerá revisão tarifária. 
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5) DRFA: Otimização dos serviços de recepção / portaria. 

Expositora: Rafaela Medina Cury. Deliberado, por unanimidade, pela elaboração 

de estudo para otimização dos serviços de portaria, cuja conclusão deverá ser 

apresentada à Diretoria Executiva em 20 dias. 

6) DRFA / GEFC: Instauração Pregão Eletrônico SRP n. 003/21 – tubos PVC Ocre JE 

Coletor sanitário. 

Expositor: Robson Dutra Ferreira. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização da instauração do Pregão Eletrônico SRP no 003/20 

7) DRFA / DELC: Homologação Pregão Eletrônico n. 097/20 – mão de obra temporária. 

Expositora: Renata Neves de Mello. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização da homologação do Pregão Eletrônico no 097/20. 

8) DRFA / DELC: Homologação Pregão Eletrônico SRP n. 107/20 – mistura (assunto 

incluído na pauta, conforme previsão regimental) 

Expositora: Renata Neves de Mello. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização da homologação do Pregão Eletrônico SRP no 107/20. 

9) DRTO: Autorização da Dispensa de Licitação n. 010/21 – hidróxido de cálcio em 

suspensão (assunto incluído na pauta, conforme previsão regimental) 

Expositor: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização para aquisição de hidróxido de cálcio em suspensão em caráter 

emergencial, por meio da Dispensa de Licitação no 010/21. 

10) DRFA / GARH: Inexigibilidade n. 002/21 – capacitação CIPA. 

Expositora: Renata Fernandes da Silva. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização para a contratação do treinamento para os membros da CIPA por 

meio da Inexigibilidade no 002/21. 

11) DRFA / GARH: Relatório de acidentes ocorridos em 2021 – CIPA. 

Expositor: Wanderson Leite Lacerda. Apresentado dois acidentes ocorridos 

entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Ficou decidido que os ofícios 
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gerados pela CIPA serão dirigidos ao Departamento de Segurança e Medicina 

do Trabalho. 

12) Assuntos Gerais. 

12.1 Divulgação do edital de promoção interna: o diretor-presidente informou 

que na próxima segunda-feira, dia 08/03/2021, o Edital de Promoção Interna, 

estabelecendo as normas para os empregados concorrerem à promoção, será 

divulgado nos meios de comunicação institucionais.  

12.2 Apresentação do Coral Cesama: o diretor-presidente informou que o Coral 

Cesama está providenciando gravação de vídeo em homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher, comemorado na próxima segunda-feira, dia 08/03/2021, 

cujo link de acesso será disponibilizado aos empregados pelo WhatsApp e na 

Intranet da Cesama, bem como nas redes sociais da Prefeitura de Juiz de Fora. 

12.3 Demonstrações financeiras da Companhia 2019: A CESAMA, em 

cumprimento às disposições constantes na Lei Federal no 6.404/1976, comunica 

que estão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz de Fora, 

disponível para consulta e download por quaisquer interessados por meio do 

link https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/anexos/2019_175526.pdf, as 

demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 

31/12/2019. 

 

Em 05/03/2021. 

Júlio César Teixeira 
Diretor-Presidente 

https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/anexos/2019_175526.pdf

