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Em um anúncio feito na manhã desta sexta-feira (23) pela Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce-
CE) foi autorizado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)
aumentar, em 12,9%, a tarifa de prestação de serviços. A decisão é
referente aos 150 municípios do Interior do Estado atendidos pela
companhia.

Os usuários terão de que economizar 10% do consumo mensal de
água, caso contrário, será cobrado uma tarifa de contingência de
120% em cima do volume não economizado. A cobrança chamada pela
Arce de "tarifação de contingência", com objetivo de ser um
mecanismo de racionalização de consumo, visa coibir o desperdício
desnecessário de água na Região Metropolitana de Fortaleza.

Além da tarifa de água, terá um reajuste médio de 12,9%. A revisão
tarifária pode variar de 8% a 19,5% dependendo da faixa de consumo
do usuário. Consumindo menos, deverá pagar menos. O último
reajuste aplicado foi de maio de 2014, de 7,5%.

DA REDAÇÃO DO ESTADO ONLINE
online@oestadoce.com.br
Fonte: Arce
(AG)
 

1 / 1
OUTRAS NOTÍCIAS
Fumaça de incêndio mata 12 cães em
abrigo

Mais de 450 mil estudantes fazem Enem
no CE

Bispo de igreja LGBT sofre tentativa de
assassinato

PF combate distribuição de pornografia
infantil

Sema: "Demarcação do Parque do Cocó é
provisória"

Prefeito Roberto Cláudio inaugura CRAS
Vila União

0

Tweetar

0

0

Curtir

Conselho Nacional de Peritos oferece
curso em Fortaleza

STDS e SINE/IDT anunciam mais de 2.300
vagas de emprego no Estado

Estrada fechada  Av Eduardo Girão, em
Fortaleza

https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=658674181362577408
http://www.oestadoce.com.br/noticia/bispo-de-igreja-lgbt-sofre-tentativa-de-assassinato
http://www.oestadoce.com.br/adocao
javascript:void(0)
http://www.oestadoce.com.br/colunistas
https://www.facebook.com/guilhermerodriguesadv
https://www.facebook.com/oestadoonline
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.oestadoce.com.br%2Fnoticia%2Farce-autoriza-cagece-aumentar-conta-de-agua-e-cobrar-tarifa-de-contingencia
http://www.oestadoce.com.br/caderno/opiniao
http://www.oestadoce.com.br/
https://twitter.com/oestadoonline
https://www.facebook.com/marcelo.felisberto.1
http://www.oestadoce.com.br/caderno/esporte
http://www.oestadoce.com.br/noticia/prefeito-roberto-claudio-inaugura-cras-vila-uniao
http://www.oestadoce.com.br/capa
mailto:online@oestadoce.com.br
http://www.oestadoce.com.br/caderno/arte-e-diversao
http://www.oestadoce.com.br/noticia/estrada-fechada-av-jose-bastosr-machado-de-assis-em-fortaleza
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=658674181362577408
http://www.oestadoce.com.br/caderno/mundo
https://www.facebook.com/oestadoonline
javascript:void(0)
http://www.oestadoce.com.br/caderno/cotidiano
http://www.oestadoce.com.br/noticia/stds-e-sineidt-anunciam-mais-de-2300-vagas-de-emprego-no-estado
http://www.oestadoce.com.br/
https://twitter.com/oestadoonline/status/658672377161785344
https://www.facebook.com/oestadoonline
http://www.oestadoce.com.br/videos
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BRhqPzE4uVvbdOZfQfOumiaAI4emyoQcAAAAQASDvuccHOABYqYaigbQCYM2Y4IDoArIBFHd3dy5vZXN0YWRvY2UuY29tLmJyugEKMzAweDI1MF9hc8gBAtoBb2h0dHA6Ly93d3cub2VzdGFkb2NlLmNvbS5ici9ub3RpY2lhL2FyY2UtYXV0b3JpemEtY2FnZWNlLWF1bWVudGFyLWNvbnRhLWRlLWFndWEtZS1jb2JyYXItdGFyaWZhLWRlLWNvbnRpbmdlbmNpYakCfq9HVv9ZkT7AAgLgAgDqAhcvMzE5MzI2NjUvYmFubmVyX2NlbnRyb_gC8tEekAOcBJgDnASoAwHIA5kE2ASAreIE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GgYMlslkFvrPKYX9ky5scXr&sig=AOD64_0KvONmQgDkhJkKi8MCHYqpND2PsA&client=ca-pub-3472910848812910&adurl=http://www.oestadoce.com.br/promocoes/concorra-pares-de-ingressos-para-o-lancamento-do-dvd-do-sorriso-maroto
http://www.oestadoce.com.br/noticia/sema-demarcacao-do-parque-do-coco-e-provisoria
https://www.facebook.com/people/Luciane-Silva/100004171360189
http://www.oestadoce.com.br/caderno/municipios
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=658674181362577408
http://www.oestadoce.com.br/printmail/186925
https://twitter.com/oestadoonline
http://www.oestadoce.com.br/editais
http://www.oestadoce.com.br/noticia/mais-de-450-mil-estudantes-fazem-enem-no-ce
http://www.oestadoce.com.br/noticia/pf-combate-distribuicao-de-pornografia-infantil
http://www.oestadoce.com.br/promocoes
http://www.oestadoce.com.br/noticia/fumaca-de-incendio-mata-12-caes-em-abrigo
https://twitter.com/oestadoonline/status/658674181362577408
javascript:void(0)
http://www.oestadoce.com.br/noticia/estrada-fechada-av-eduardo-girao-em-fortaleza
http://www.oestadoce.com.br/noticia/estrada-fechada-av-jose-bastosr-machado-de-assis-em-fortaleza
http://www.oestadoce.com.br/noticia/stds-e-sineidt-anunciam-mais-de-2300-vagas-de-emprego-no-estado
http://www.oestadoce.com.br/
http://www.oestadoce.com.br/caderno/economia
http://www.oestadoce.com.br/print/186925
http://www.oestadoce.com.br/blogs
http://www.oestadoce.com.br/noticia/conselho-nacional-de-peritos-oferece-curso-em-fortaleza
https://t.co/1cSKefaYDr
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.oestadoce.com.br%2Fnoticia%2Farce-autoriza-cagece-aumentar-conta-de-agua-e-cobrar-tarifa-de-contingencia&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Arce%20autoriza%20Cagece%20a%20aumentar%20conta%20de%20%C3%A1gua%20e%20cobrar%20tarifa%20de%20conting%C3%AAncia%20%7C%20o%20estado%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.oestadoce.com.br%2Fnoticia%2Farce-autoriza-cagece-aumentar-conta-de-agua-e-cobrar-tarifa-de-contingencia%23.Vi5OzZCQ6HU.twitter
http://www.oestadoce.com.br/noticia/estrada-fechada-av-borges-de-melovia-lactea-em-fortaleza
http://www.oestadoce.com.br/noticia/capgemini-tem-50-vagas-abertas
http://www.oestadoce.com.br/caderno/politica
http://www.oestadoce.com.br/
http://www.oestadoce.com.br/caderno/nacional
https://t.co/SD38k7gFlm
https://www.facebook.com/vmars83
https://www.facebook.com/regiane.alves.56
https://twitter.com/oestadoonline
http://www.oestadoce.com.br/o-estado-digital
https://twitter.com/oestadoonline

