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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 DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 21/21 – 28/05/2021 

1) DP: Referendo da aprovação do Termo Aditivo de renovação do contrato n. 026/2018 

com a Agropecuária Chamonix Ltda., que tem como objeto “recomposição de valas, 

transporte de materiais de qualquer natureza em caminhão caçamba e transporte de 

material a granel”;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, referendou a 

aprovação do 3º Termo Aditivo, cujo valor total é de R$ 2.673.090,80 para os 

próximos doze meses, proposta que apresentou economicidade de 20,5%. 

2) DP: Projeto de Resolução regulamentadora da Campanha de anistia de juros e multa, a 

ser desenvolvida entre 1º de junho e 31 de julho de 2021;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

Resolução no 021/2021, que regulamenta a campanha de anistia de juros e multas 

dos débitos contraídos no período entre abril de 2020 e junho de 2021, devido à 

pandemia de Covid-19. A campanha será realizada no período entre 01/06/2021 e 

31/07/2021. Usuários enquadrados na tarifa social poderão parcelar o débito, sem 

juros e multas, em até 24 vezes. Os demais usuários, em até 12 meses. A adesão 

poderá ser feira pelo WhatsUpp (32)99198-1136 ou pelo e-mail 

atendimento@cesama.com.br. 

3) DP: Evolução histórica da cobertura da população urbana e total de Juiz de Fora 

atendidas por abastecimento de água potável pela CESAMA;  

Item suprimido da pauta, por se tratar de matéria análoga ao item 8 da pauta. 

4) DRFA / GARH: Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar n. 029/2021; 

Relatora: Aline Maximiano Pereira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou a aplicação da penalidade de demissão por justa causa ao empregado. 

5) DRFA / GARH: Medidas adotadas pela Cesama para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus – a partir de 29/05/2021; 

Relatora: Renata Fernandes da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou a prorrogação até o dia 04/06/2021 da redução do turno de trabalho em 2 

(duas) horas diárias e do home office dos empregados que aderiram a esse regime 

de trabalho. Os empregados que já tomaram as duas doses da vacina contra a 
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COVID-19 e que estiverem em home office deverão retornar às atividades 

presenciais 15 dias após a aplicação da segunda dose da vacina. 

6) DRDE / ATI: Autorização da Dispensa de Licitação n. 022/21 – locação e manutenção de 

2 (dois) nobreaks (emergencial);   

Relator: Evaldo Oliveira da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou 

a locação pelo período de 180 dias de dois nobreaks, sendo um de 6 KVA e o outro 

de 10 KVA, em razão da queima de equipamentos próprios para manter o Data 

Center da Cesama em funcionamento, ao custo total de R$ 12.480,00.  

7) DP / AGR: Inexigibilidade 009/21 – Contratação de 01 (uma) inscrição para o curso 

“COSO ERM”, online;  

Relatora: Juliane Nogueira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou uma 

inscrição para o curso “COSO ERM” no formato online no valor de R$ 3.000,00. 

8) DP / APC: Apresentação dos indicadores do SNIS IN023 e SNIS IN025; 

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. Cientificada a Diretoria Executiva acerca da 

metodologia utilizada pelo SNIS para o cálculo dos indicadores de atendimento 

com abastecimento de água. Foi constatado que no período entre 2005 e 2020, 

houve redução de 98,1 para 94,9% da população total atendida por abastecimento 

de água, além da redução de 98,9% para 95,9% da população urbana atendida por 

abastecimento de água. Foi discutida a adoção de medidas como: o combate à 

inadimplência que leva ao corte do abastecimento de água; o incentivo ao aumento 

de ligações por meio da eliminação da taxa de ligação; o aumento do abastecimento 

de água nos distritos; a atualização do cadastro comercial da CESAMA, entre 

outras. O objetivo é atender a meta de 99% de cobertura da população total com 

água até 2033 estipulada pela Lei Federal no 11.445/2007. 

9) DRTO / GATE: Acompanhamento de Plano de Trabalho do Gerente de Automação e 

Telecomunicações; 

Devido ao adiantado da hora, o item foi suprimido e será tratado oportunamente. 

10) Assuntos Gerais – sem registro. 

Em 28/05/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


