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Debate:
por moderador » Qua Jan 15, 2014 9:52 am

Para apresentar críticas ou sugestões ao produto 04 favor
indicar o número da página e a localização no texto.

Re: Debate:
por moderador » Qua Jan 15, 2014 3:15 pm

Identifiquei um equívoco na página 203 no valor global do programa P2. O valor correto é R$
257.443.164,68. O valor global previsto para a implementação do Plano de Saneamento Básico de
Juiz de Fora está estimado em R$ 1.263.741.155,44. Para aferição!

Sustentabilidade dos Serviços de Água e Esgoto
por C arlos Eduardo » Sex Jan 17, 2014 5:54 pm

Clique aqui para aprovar a mensagem
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No Produto 4 - página 124 Quadro 5.11- é apresentado o estudo de sustentabilidade dos serviços de
água ao longo do horizonte do Plano. Dentre outras coisas, pode-se verificar que o custo da
prestação dos serviços cresce de maneira incremental. Entre os anos 2014-2023 é possível constatar
que esses custos crescem a razão de 0,5% ao ano, enquanto o crescimento vegetativo de economias
de água cresce a taxas superiores a 1% ao ano no mesmo período. Qual a explicação para tal fato? O
que está previsto de ações que vão permitir tal efeito? Qual o o valor a ser investido para que se
obtenha esse nível de eficiência?

Sustentabilidade dos serviços de esgoto
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No Produto 4 - página 139 Quadro 5.29- é apresentado o estudo de sustentabilidade dos serviços de
esgoto ao longo do horizonte do Plano. Dentre outras coisas, pode-se verificar que o custo da
prestação dos serviços cresce de maneira incremental. Entre os anos 2014-2023 é possível constatar
que esses custos crescem em média à razão de 0,6% ao ano, enquanto o crescimento vegetativo de
economias de esgoto cresce a taxas superioes a 1% ao ano no mesmo período (em media 1,1%).
Qual a explicação para tal fato? O que está previsto de ações que vão permitir tal efeito? Qual o o
valor a ser investido para que se obtenha esse nível de eficiência? Considerando a construção de
novas unidades de tratamento (ETE) e estações elevatórias para transporte de esgoto, não seria de
se esperar que o custo da prestação dos serviços de esgoto tivesse um aumento mais significativo
quando da entrada em funcionamento desses novos sistemas? Como foi possível agregar serviços
sem ter a contrapartida em aumento de custos?

Sustentabilidade dos serviços de água e esgoto
por C arlos Eduardo » Sex Jan 17, 2014 6:13 pm
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No Produto 4 - página 133 Quadro 5.20- é apresentado o fluxo de caixa descontado dos serviços de
água e na página 148 Quadro 5.37 o fluxo de caixa descontado dos serviços de esgoto. Não
identifiquei em lugar algum um fluxo de caixa unificado, que trate a prestação dos serviços como um
todo e sua sustentabilidade. Da forma como está apresentado não é possível analisar a
sustentabilidade da prestação dos dois serviços no longo prazo. Os serviços são sustentáveis?
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Re: Debate:
por moderador » Seg Jan 20, 2014 7:42 am

Carlos Eduardo, obrigado por suas observações, vamos encaminha-las à empresa de consultoria para
considerações necessárias.
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