
15/09/2015 Ativos totais da Cagece valem R$ 3,3 bilhões - Negócios - Diário do Nordeste

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/ativos-totais-da-cagece-valem-r-3-3-bilhoes-1.1386787 1/14

 (/)
 (http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/)

Cidade (/cadernos/cidade)  Política (/cadernos/politica)  Negócios (/cadernos/negocios)

Jogada (/jogada)  Entretenimento (/entretenimento)

TV DN (http://tv.diariodonordeste.com.br/)

Classificados (http://classificados.diariodonordeste.com.br/)

Home (/) /  Negócios (/cadernos/negocios)
/  Ativos totais da Cagece valem R$ 3,3 bilhões (/cadernos/negocios/ativos-totais-da-cagece-valem-r-3-3-bilhoes-1.1386787)

ARCE CALCULA

Ativos totais da Cagece valem R$ 3,3
bilhões
Estudo para medir valor foi realizado em dois anos pela empresa de consultoria American Appraisal
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A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) já pode entrar no rol de concessões de empresas estaduais passíveis de
serem transferidas para gestão da iniciativa privada, caso haja interesse do governo do Estado e de investidores. Após dois
anos de estudos, a empresa de consultoria American Appraisal, contratada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará (Arce), calculou os ativos totais da Companhia em R$ 3,3 bilhões.

Desse total, porém, apenas R$ 2,114 bilhões, o equivalente a 64% do valor integral dos ativos da Cagece, poderão compor a
base de cálculo do novo modelo de remuneração do capital da empresa e, consequentemente, das tarifas futuras dos
serviços de abastecimento e de esgotamento sanitário prestados pela companhia, em 151 municípios cearenses, incluindo
a Capital.

Os novos valores da base de ativos regulatória da empresa constam na Nota Técnica CET nº 11/2015, da Arce, a qual se
encontra em processo de homologação desde ontem, até o próximo dia 25. A homologação é na modalidade intercâmbio
documental, e objetiva divulgar e obter subsídios da população, para o aperfeiçoamento da referida nota técnica.

Modelo tarifário

Os valores da Cagece foram confirmados ontem, pelo coordenador Econômico e Tarifário da Arce, Mário Augusto Parente
Monteiro. Segundo ele, o novo modelo tarifário, a ser anunciado até o fim deste ano, tem por base a soma de percentuais
atribuídos aos custos operacionais da empresa e aos ativos passíveis de remuneração do capital.
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Do total estimado, R$ 2,114 bilhões poderão compor a base de
cálculo do novo modelo das tarifas de serviços de
abastecimento e esgoto ( Foto: Honório Barbosa )

"O novo modelo tem como base o fluxo de caixa projetado,
considerando não apenas os custos realizados, mas também os
investimentos que virão", explicou Monteiro. Dessa forma, acrescenta, a
partir de agora, os novos investimentos a serem realizados pela
empresa passam a constar no novo cálculo das tarifas, o que significa
que quanto mais recursos forem investidos, quanto mais serviços forem
realizados, maiores poderão ser as tarifas de água e de esgoto a serem
cobradas dos usuários.

Novo reajuste

Monteiro disse que ainda não tem definida a data para o novo reajuste
dos serviços da Cagece, até porque, os custos operacionais ainda não
estão, segundo ele, totalmente contabilizados e ajustados no novo
modelo tarifário. "Estamos ultimando esses cálculos. Até o fim do ano
serão anunciados", sinalizou.

"Ainda não temos uma data (do novo reajuste tarifário). Esse processo
vem se arrastando por até mais tempo do que gostaríamos", declarou o
coordenador da Arce. Uma coisa porém, é certa, os índices de reajuste
superarão a casa dos dois dígitos, ou seja, serão acima de dez por
cento, conforme divulgou o Diário do Nordeste, com exclusividade, na
edição de 12 de junho último.

Isso considerando apenas o reajuste recente no preço da água bruta, da
ordem de 18,5%, aplicados pela Companhia de Gestão de Recursos
Hídricos do Ceará (Cogerh, e o aumento das tarifas de energia que,

juntos, geram impacto nas contas da ordem de 11,04%, da receita operacional da Cagece. No ano passado, os serviços
ofertados pela Companhia aumentaram 7,3%, para os usuários da capital, e 7,5% para os consumidores de 150 municípios
do Interior.
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