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moderador

Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:15 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am
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Júlio César Teixeira

Re: Debate:
por Júlio C ésar Teixeira » Sáb Jan 04, 2014 9:38 am

Antes da implantação da regulação do setor de saneamento básico no Município de Juiz de Fora, a
empresa de água e esgoto poderia operar em regime de maior ou menor eficiência operacional, uma
vez que a tarifa era definida de forma totalmente autônoma pela empresa, que poderia transferir
eventuais ineficiências para as contas de água e esgotos do ano seguinte. Entretanto, com a
necessária adoção da regulação dos serviços, como claramente definido pela Lei 11.445 de 2007, a
tarifa é definida pelo ente regulador.

V

Mensagens: 6
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:06 pm

Assim, neste novo contexto institucional, faz-se necessária trabalhar em um regime com maior
produtividade e eficiência operacional dos serviços, onde o controle de perdas de água é muito
importante.
Portanto, a Elaboração e Implementação do Plano de Controle de Perdas é uma ação da maior
relevância no contexto do Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora - PSB/JF, devendo ganhar
caráter de ação prioritária em minha opinião.
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moderador

Re: Debate:
por moderador » Ter Jan 07, 2014 3:30 am

Julio, concordamos plenamente com seus comentários. Será um grande desafio atingir as metas
estabelecidas para o indicador correspondente.
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