
 

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. 

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 28/21 – 16/07/2021 

1) DP / APC: Diretrizes para a elaboração do plano de negócios e a estratégia de longo 

prazo pela Diretoria Executiva; e, acompanhamento do cumprimento das metas e 

resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva (Plano de 

Negócios e estratégia de longo prazo); 

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. O Plano de Negócios deverá ser elaborado 

de acordo com os investimentos da CESAMA constantes do Plano Plurianual – 

PPA 2022 a 2025 do município com a inclusão das demais ações estratégicas 

da empresa para o período 2022 a 2026. 

2) DRFA / Grupo Revisor do RILC: Premissas para revisão do RILC; 

Relatora: Aline Maximiano Pereira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou as premissas para revisão do Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios da CESAMA – RILC, que deverão ser encaminhadas ao 

Fórum Gerencial e aos chefes de Departamento para conhecimento e 

proposição de melhorias, se for o caso. 

3) DRFA / GARH: Autorizar a abertura do Pregão Eletrônico n. 028/2021 - Contratação 

de Plano Odontológico; 

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

a instauração do Pregão Eletrônico no 028/2021 para contratação de Plano 

Odontológico, pelo valor total estimado de R$ 208.315,80. 

4) DRFA / GARH: Revisão da Política de Teletrabalho; 

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

revisão da Política de Teletrabalho da CESAMA, com a supressão da 

possibilidade de ingresso no regime de teletrabalho dos empregados 

ocupantes de empregos em comissão em nível de assessoria e gerência. 

5) DRDE / GETE: Acompanhamento do Plano de Trabalho do Gerente Técnico; 

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

registrou a ciência das informações acerca do acompanhamento do Plano de 

Trabalho do Gerente Técnico. 
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6) DRFA / GEFC: Apresentação do resultado do estudo de credenciamento de 

instituições bancárias, após parecer de empresa especializada sobre valores;  

Relator: Celito Luz Oliveti. Foi solicitada pelo Diretor-Presidente vistas ao 

processo administrativo contendo o estudo, para deliberação pela Diretoria 

Executiva oportunamente. 

7) DRTO / GEMT: Aditivo de valor e renovação do Contrato n. 050/2018 - Nivelamento 

de tampões de água e esgoto e recomposição de passeios e muros;  

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou o aditivo de 25% ao contrato no 050/2018, no valor de R$ 124.529,70, 

bem como sua prorrogação por mais 12 meses pelo valor total de R$ 673.380,31. 

Se comparada com o preço atual de mercado, referência para uma nova 

licitação, a prorrogação garante uma economia para a CESAMA de 45%. 

8) Assuntos Gerais. 

O diretor-presidente cientificou a Diretoria Executiva acerca das alterações na 

área “Transparência” do site da CESAMA, a fim de contemplar a documentação 

de divulgação obrigatória constante da lei que alterou a natureza estatutária da 

empresa, a Lei Municipal no 13.473/2016. Ainda, informou que em virtude das 

comemorações do aniversário da CESAMA, em 1º de agosto, 58 anos de 

existência, será realizada uma publicação no jornal Tribuna de Minas de 1º de 

agosto, além da realização da homenagem a dois empregados públicos que 

construíram sua trajetória na companhia e aqui se aposentaram, os senhores 

Pedro Paulo de Oliveira, Auxiliar Técnico, e Roberto dos Reis Meirelles, 

Engenheiro. 

 

Em 16/07/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


