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COBRANÇA NA
CAPITAL

Começa a vigorar amanhã multa para
desperdício d'água
Paralelamente à cobrança da tarifa, passa a vigorar, a partir de amanhã reajuste de 12% na conta
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No domingo (20), os consumidores dos municípios da Região
Metropolitana de Fortaleza também passam a contar com a
cobrança da tarifa de contingência relacionada ao gasto de
água, assim como o reajuste da conta ( FOTO: JL ROSA )

00:00 · 18.12.2015 por Vanessa Madeira - Repórter

Torneiras bem fechadas, banhos mais curtos e desperdício zero. A partir de
amanhã (19), começa a vigorar em Fortaleza a tarifa de contingência,
voltada para aqueles que ultrapassarem as metas de consumo mensais
determinadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). No
domingo (20), será a vez da Região Metropolitana. Em tempos de crise
hídrica, os cearenses terão que aprender a racionar. As orientações de
economia valem para todos, mas, segundo a Cagece, boa parte da
população poderá ficar isenta da cobrança se mantiver uma baixa média de
consumo. Já o restante precisará desembolsar 120% de sobrepreço em
cima dos metros cúbicos acima do limite.

Segundo a empresa, cerca de 58% dos usuários utilizam volume de água
igual ou inferior à chamada demanda mínima, quantidade base estimada
pela Cagece para garantir a prestação do serviço. Nas residências, por
exemplo, são 10m³ por mês. Conforme o superintendente comercial da

Cagece, Agostinho Moreira, mesmo que haja leve aumento, caso estes clientes consigam manter o consumo dentro da faixa,
não haverá uma cobrança extra.
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"A pessoa que consumir dentro da demanda mínima para sua categoria estará isenta da tarifa. No caso das residências, as que
mantiverem o consumo até 10m³ mensais, não precisarão pagar a taxa", explicou.

Dentre as outras categorias, estão também os comércios de pequeno porte, os comércios de médio e grande porte, assim
como as indústrias, cujas demandas mínimas equivalem a 7m³, 10m³ e 15m³.

Média

Os outros usuários, contudo, terão de calcular a média anual de consumo para saber qual será a meta de uso de água por mês.
De acordo com a Cagece, o cálculo tem por base o período entre outubro do ano passado e setembro deste ano. Conforme
Moreira, se não quiserem pagar o valor adicional, os consumidores precisarão reduzir o consumo mensal em cerca de 10%.

"Se as pessoas ultrapassarem essa meta, será cobrada a tarifa. As únicas exceções são os consumidores que estão dentro da
demanda mínima e hospitais, postos de saúde e outros estabelecimentos que necessitam de água", observa. A regra é a
mesma para condomínios. Para que a conta geral do prédio não fique acima do esperado, cada morador deverá economizar.

A meta de consumo mensal poderá ser calculada com a ajuda do simulador disponível na página da Cagece na Internet. A
ferramenta informa qual será o valor extra a ser pago caso o usuário ultrapasse o limite. O site contém, ainda, dicas de como
economizar água.

O superintendente destaca que a medida se fez necessária diante da forte escassez de água em todo o Estado, mas afirma que
a tarifa não será permanente. "Quando for declarado pelo Governo do Estado que a situação dos mananciais já está dentro do
normal, vamos decretar o fim da tarifa. Infelizmente, vai depender muito da recarga dos reservatórios e não temos como prever
isso", pontua.

Paralelamente à cobrança da tarifa de contingência, também passam a vigorar, a partir de amanhã em Fortaleza e de domingo
no restante do Ceará, a revisão tarifária de água. Em caráter extraordinário, o valor das contas será atualizado para equilibrar os
custos de manutenção e operação da Cagece e assegurar que o serviço continuará sendo prestado, informa a Companhia de
Água.

Fiscalização

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), assim como a Autarquia de Regulação,
Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor) aprovaram reajuste médio de 12,9%, que
funcionará de forma não linear. Na prática, a mudança no valor ocorrerá de acordo com a categoria de usuário e a faixa de
consumo. Nos estabelecimentos que utilizarem menos água, o reajuste será menor.

"A população terá que perceber que pequenos hábitos, como não lavar calçada e carros com água, fazem com que tenhamos
uso mais racional da água", acrescentou o superintendente comercial da Cagece, Agostinho Moreira.

Mais informações

O simulador de conta, assim como outras informações sobre a tarifa de contingência e o reajuste estão no site da Cagece:
http://www.cagece.com.br (http://www.cagece.com.br)

http://www.cagece.com.br/



