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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. 22/22 – 03/06/2022 

1) DP: Discutir o indicador IN049 - Índice de Perdas na Distribuição do Plano 

Estratégico;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da 

evolução do indicador 049 - Índice de Perdas na Distribuição, a saber: 2018 = 

28,59%; 2019 = 32,54%; 2020 = 33,24%; 2021 = 33,80%. A meta para 2033, de 

acordo com o Novo Marco do Saneamento, é de 25,0% e o índice de perdas na 

distribuição no país em 2020 era de 39,3%. Foram registrados os 

esclarecimentos sobre o aumento do índice, principalmente de 2018 para 2019, 

justificado, principalmente, pela alteração da metodologia do cálculo pela 

CESAMA, ao encontro do SNIS. 

2) DP: Ratificar ad referendum - Autorização de aditivo de prazo do contrato n. 011/21, 

referente a construção da 4ª adutora de água tratada; 

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

a autorização para prorrogação do contrato n. 11/21 até o dia 07/07/2021, a fim 

de permitir a conclusão das obras de construção da 4ª adutora. 

3) DP: Discutir sobre a Estação Elevatória de Esgoto Mariano Procópio;  

Relator: Júlio César Teixeira. Foram debatidas as próximas ações para garantir 

o aumento da vazão do esgoto tratado no município, considerando os trabalhos 

nas Elevatórias de Esgoto Mariano Procópio e Independência, além do coletor 

Tapera, bem como o aumento das despesas da companhia, diante do aumento 

dos custos operacionais, com consequente redução do lucro líquido. 

4) DP: Definir o número máximo de participantes em eventos e treinamentos externos;  

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

determinou que em um mesmo evento ou treinamento externo (fora de Juiz de 

Fora) apenas dois empregados poderão se inscrever e, no retorno, deverão 

atuar como multiplicadores do aprendizado, apresentando aos seus colegas e 

demais interessados, em até 30 dias após a capacitação, os pontos mais 

importantes do treinamento. 
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5) DP / AUD: Autorizar a Inexigibilidade n. 010/22 - Participação no Congresso Brasileiro 

de Auditoria Interna; 

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou a Inexigibilidade n. 010/22, pelo valor total de R$2.200,00.  

6) DRTO / GATE: Acompanhar o Fórum Gerencial - Relatório das reuniões dos meses 

de abril e maio; 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva registrou no ato a 

ciência das informações apresentadas. O Diretor-Presidente informou que 

participará da próxima reunião do Fórum, em 07/06/2022, para apresentar a 

proposta do novo organograma. 

7) DRDE / ATI: Aprovar a Resolução regulamentadora das práticas de segurança da 

informação;  

Relator: Evaldo de Oliveira da Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a regulamentação sobre segurança da informação, formalizada por 

meio de Resolução que será divulgada nos meios de comunicação oficiais da 

CESAMA. A Resolução entrará em vigor a partir de 01/07/2022, a fim de garantir 

tempo hábil para que os empregados e colaboradores tenham conhecimento do 

seus termos. 

8) DRFA / GARH: Aprovar a Resolução regulamentadora do uso de uniformes e 

crachás; 

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a 

regulamentação sobre uso de uniformes, crachá e código de vestimenta, 

formalizada por meio de Resolução que será divulgada nos meios de 

comunicação oficiais da CESAMA.  

9) DRFA / GARH: Autorizar a prorrogação do convênio referente ao plano de saúde dos 

empregados - Saúde Servidor;  

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou 

a prorrogação do convênio com a Prefeitura de Juiz de Fora (Saúde Servidor), 

por 12 meses, pelo valor total de R$2.693.776,80. Ao contrário das outras 
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Secretarias da Prefeitura, a CESAMA arca com todos os custos do plano de 

saúde, inclusive com a mensalidade dos seus empregados.  

10) DRFA / GARH: Acompanhar as informações sobre os recursos humanos da empresa 

- Atendimento à Deliberação n. 110/19;  

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência das 

informações sobre os recursos humanos da empresa referentes ao 1º 

trimestre/2022.  

11) Assuntos Gerais. 

Em 03/06/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


