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Cagece
aplicará tarifa de contingência em mais
17 municípios
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As medidas, que visam forçar a população a diminuir o
consumo de água, devem começar a ser aplicadas a partir de
dezembro

19:03 · 19.11.2015 por Ranniery Melo

Mais 17 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) terão
as contas de água acrescidas de tarifa de contingência, nos casos
adequados. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi
autorizada, na tarde desta quinta-feira (19), pela Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) a aplicar a medida, com o
objetivo de forçar os consumidores a diminuir o consumo de água,
diante da atual crise hídrica enfrentada pelo Estado. A Arce aprovou
ainda a revisão tarifária extraordinária para os municípios do interior e
da RMF atendidos pela Cagece. 

Na última quarta-feira (18), a Cagece já havia sido autorizada a aplicar
as mesmas medidas para a Capital. As mudanças devem passar a valer
em 30 dias após a decisão da Arce, no caso, ainda durante o mês de
dezembro. 

Mudanças

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
https://www.facebook.com/shirlene.bruno.9
http://tv.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/tecno
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/entretenimento
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional/online/tornado-atinge-cidade-no-parana-fere-20-e-danifica-1-500-casas-1.1438126
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/cagece-aplicara-tarifa-de-contingencia-em-mais-17-municipios-1.1437787
https://www.facebook.com/people/Fred-Rebou%C3%A7as/100009400357805
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
javascript:fbShare('http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/onlinecagece-aplicara-tarifa-de-contingencia-em-mais-17-municipios-1.1437787', 'Cagece aplicar%C3%A1 tarifa de conting%C3%AAncia em mais 17 munic%C3%ADpios', 'Al%C3%A9m disso, todos as localidades do interior do estado atendidas pela Companhia passar%C3%A3o por reajuste a partir de dezembro', 'http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/img/diario/logo_dn_facebook.jpg', 520, 350)
http://classificados.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/ultima-hora
https://www.facebook.com/jucivaniadaniele.barros
https://www.facebook.com/taty85lima
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/tecno/online/xiaomi-inicia-vendas-de-kits-promocionais-na-black-week-1.1438124
https://www.facebook.com/anakaroline.bandeira
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1437799!/image/image.JPG
https://www.facebook.com/diariodonordeste/
https://www.facebook.com/eliane.mesquita.79
https://www.facebook.com/diariodonordeste/
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
https://www.facebook.com/crateusnoticias2
https://plus.google.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/onlinecagece-aplicara-tarifa-de-contingencia-em-mais-17-municipios-1.1437787
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/onlinecagece-aplicara-tarifa-de-contingencia-em-mais-17-municipios-1.1437787%27&via=diarioonline&text=+Cagece%20aplicar%C3%A1%20tarifa%20de%20conting%C3%AAncia%20em%20mais%2017%20munic%C3%ADpios
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
https://www.facebook.com/diariodonordeste/


O plano de contigência para os 17 municípios incluídos devem valer da mesma forma que em Fortaleza. Um percentual de
120% será aplicado sobre as tarifas dos clientes que ultrapassem 90% do consumo médio de outubro de 2014 a setembro
de 2015. 

Os demais municípios de Ceará, assim como os da Região Metropolitana de Fortaleza atendidos pela Cagece, passarão por
um ajuste percentual médio ponderado de 12,9%, de forma não linear para todas as categorias e faixas de consumo. 

Isenções

A tarifa de contingência não será aplicadas àqueles clientes que possuem consumo mensal de água igual ou inferior à
10m³, o que corresponde a 60% dos atendidos pela Cagece. 

Estão ainda isentos da tarifa hospitais, prontos-socorros, casas de saúde, delegacias, presídios, casas de detenção,
unidades de semi internato e internato de adolescentes em conflito com a lei. 

 

Confira os 17 municípios que receberão a tarifa de contingência

Aquiraz
Cascavel
Caucaia
Chorozinho
Eusébio
Guaiúba
Horizonte
Itaitinga
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba
Paracuru
Paraipaba
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Trairi
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