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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. 17/21 – 30/04/2021 

 

1) DP: Resolução n. 014/2021 - Norma Interna de Segurança e Saúde do Trabalho - Referendo da 

retificação;  

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

retificação da Resolução no 014/2021 referente à Norma de Segurança e Saúde do Trabalho 

da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, a saber, advertência por escrito, 

suspensão e demissão por justa causa por infração da norma serão aplicadas pelo diretor-

presidente, assegurados a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo.  

2) DP: Dispensa de Licitação n. 016/2021 - Referendo da contratação direta da empresa Ecoar 

Monitoramento Ambiental Ltda. para realização de análises físico-químicas em conformidade com 

NBR/ISO 17.025 pelo período de 06 (seis) meses, ao custo total de R$ 49.309,56, de forma a 

atender condicionantes ambientais de funcionamento das ETEs Barreira do Triunfo, Barbosa Lage 

e União Indústria; 

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

autorização para contratação da empresa Ecoar Monitoramento Ambiental para realização 

de análises físico-químicas por 6 meses por meio da Dispensa de Licitação no 016/2021. 

3) DP: Dispensa de Licitação n. 017/2021 - Referendo da aquisição de 500 cestas básicas para 

doação ao Programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio - SESC por contratação direta 

da empresa Castro e Filhos Ltda., ao custo total de R$ 39.450,00, de forma a atender a 

responsabilidade social da empresa no combate à fome;  

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

para aquisição de 500 cestas básicas para doação ao Programa Mesa Brasil do Serviço 

Social do Comércio - SESC por meio da Dispensa de Licitação no 017/2021.  

4) DRDE: Instauração da Licitação Eletrônica n. 001/21 – Demolição de rocha e assentamento de 

rede na Avenida Senhor dos Passos; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e 

autorizou a instauração da Licitação Eletrônica no 001/21.  

5) DRDE: Prorrogação do Contrato n. 015/2019 - recomposição asfáltica;  

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

prorrogação do Contrato no 015/19 celebrado com a empresa Cavenge por mais 12 (doze) 

meses, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 
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6) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 106/20;  

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, homologou o 

resultado do Pregão Eletrônico no 106/2020, que trata da contratação de empresa de 

Engenharia e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para elaboração e implementação 

do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR exigido pelo governo federal.  

7) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 120/20;   

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e 

homologou o resultado do Pregão Eletrônico no 120/2020, que trata de implantação de 

Sistema de Registro de Preços (SRP), pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de 

materiais em ferro fundido e acessórios.  

8) DRFA / GEFC: Apresentação do resultado do 1º Trimestre de 2021; 

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e 

recomendou a exposição ao Conselho de Administração das demonstrações financeiras, 

onde o resultado do 1º trimestre de 2021 foi 2,41% inferior ao do 1º trimestre de 2020.  

9) DRTO / GARH: Medidas adotadas pela CESAMA para enfrentamento decorrente do Coronavírus 

- Fim do prazo vigente da Resolução n. 12/2021 (30/04/2021);  

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

prorrogação, até o dia 21/05/2021, da redução do turno de trabalho em 2 (duas) horas diárias 

e do home office dos empregados que aderiram a esse regime de trabalho.  

10) DRFA / GARH: Pesquisa Plano de Saúde - Deliberação 354/20; 

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

continuidade dos trâmites da renovação do convênio com o Plano de Assistência à Saúde 

da Prefeitura de Juiz de Fora – PAS/JF (Saúde Servidor), nos termos do RILC.  

11) DRFA / GARH: Vantagens do desligamento imediato com Aviso Prévio Indenizado em substituição 

ao Aviso Prévio Trabalhado; 

Relatora: Priscila Bastos Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e autorizou 

o início dos procedimentos administrativos para o desligamento imediato, com Aviso 

Prévio Indenizado, nos casos de demissão sem justa causa por motivo de aposentadoria, 

desde que haja manifestação do empregado junto à CESAMA por ocasião da entrada do 

pedido de aposentadoria junto ao INSS. 

12) DRFA / GECO: Apresentar Grupo de Trabalho e propor ações para 2021 - Stakeholders; 

Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

continuidade dos trabalhos do Grupo de Trabalho, cujo objetivo é a condução das ações de 

envolvimento dos Stakeholders da CESAMA (usuários, clientes, poder público, sociedade).  



 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099  NIRE 3150021815-9 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 
 

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. 

13) Assuntos Gerais. 

1. O diretor-presidente registrou agradecimento a toda equipe do Centro de 

Processamento de Dados pelo trabalho incansável para recuperar o sistema comercial. 

2. A diretora administrativa e financeira, Rafaela Cury, comunicou que os vales 

alimentação e refeição receberão recarga no dia 7 de maio, antes do Dia das Mães. 

Em 30/04/2021 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


