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Cidade

Torneirasbem fechadas, banhos
maiscurtosedesperdício zero.A
partirdeamanhã(19),começaa
vigorar em Fortaleza a tarifa de
contingência,voltadaparaaque-
les que ultrapassarem as metas
deconsumomensaisdetermina-
das pela Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece). No
domingo (20), será a vez da Re-
gião Metropolitana. Em tempos
de crise hídrica, os cearenses te-
rão que aprender a racionar. As
orientações de economia valem
paratodos,mas,segundoaCage-
ce,boapartedapopulaçãopode-
rá ficar isenta da cobrança se
mantiver uma baixa média de
consumo.Jáorestanteprecisará
desembolsar 120% de sobre-
preço em cima dos metros cúbi-
cos acima do limite.

Segundo a empresa, cerca de
58% dos usuários utilizam volu-
me de água igual ou inferior à
chamada demanda mínima,
quantidade base estimada pela

Cagece para garantir a presta-
ção do serviço. Nas residências,
por exemplo, são 10m³ por mês.
Conformeosuperintendenteco-
mercial da Cagece, Agostinho
Moreira, mesmo que haja leve
aumento,casoestesclientescon-
sigam manter o consumo dentro
dafaixa,nãohaveráumacobran-
ça extra.

“A pessoa que consumir den-
tro da demanda mínima para
sua categoria estará isenta da
tarifa. No caso das residências,
as que mantiverem o consumo
até 10m³ mensais, não precisa-
rão pagar a taxa”, explicou.

Dentre as outras categorias,
estão também os comércios de
pequeno porte, os comércios de

médio e grande porte, assim co-
mo as indústrias, cujas deman-
das mínimas equivalem a 7m³,
10m³ e 15m³.

Média

Os outros usuários, contudo, te-
rão 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
outubrodoanopassadoesetem-
bro deste ano. Conforme Morei-
ra,senãoquiserempagarovalor
adicional, os consumidores pre-
cisarão reduzir o consumo men-
sal em cerca de 10%.

“Se as pessoas ultrapassarem
essa meta, será cobrada a tarifa.
As únicas exceções são os consu-
midores que estão dentro da de-
manda mínima e hospitais, pos-
tos de saúde e outros estabeleci-
mentos que necessitam de
água”, observa. A regra é a mes-
ma para condomínios. Para que
aconta geral do prédio não fique
acima do esperado, cada mora-
dor deverá economizar.

A meta de consumo mensal
poderá ser calculada com a aju-
da 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 si-
te 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 permanen-
te. “Quando for declarado pelo
Governo do Estado que a situa-
ção dos mananciais já está den-
tro 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 do-
mingo no restante do Ceará, a
revisão tarifária de água. Em ca-
ráter extraordinário, o valor das
contasseráatualizadoparaequi-
librar 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 Servi-
ços Públicos Delegados do Esta-
do do Ceará (Arce), assim como
aAutarquiadeRegulação,Fisca-
lização e Controle de Serviços
Públicos de Saneamento Am-
biental (Acfor) aprovaram rea-
juste médio de 12,9%, que fun-
cionará de forma não linear. Na
prática,amudançanovalorocor-
rerá de acordo com a categoria
de usuário e a faixa de consumo.
Nos estabelecimentos que utili-
zarem menos água, o reajuste
será menor.

“A população terá que perce-
ber 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.

COBRANÇA NA CAPITAL

Paralelamenteà
cobrançadatarifa,
passaavigorar,apartir
deamanhãreajustede
12%naconta

VANESSAMADEIRA

Repórter

Nodomingo(20),osconsumidoresdosmunicípiosdaRegiãoMetropolitanadeFortalezatambémpassamacontarcoma

cobrançadatarifadecontingênciarelacionadaaogastodeágua,assimcomooreajustedacontaFOTO: JL ROSA

Começaavigorar amanhã
multaparadesperdíciod’água

CMais informações

Osimuladordeconta,assimcomo

outrasinformaçõessobreatarifa

decontingênciaeoreajusteestão

nositedaCagece:

http://www.cagece.com.br

HospitalGeraldeFortaleza
BEBÊS.Obanco de leite do HGFsolicita doaçãode leite
materno.Paraagendar entregas,basta ligar0800286
5678,queaunidade mandabuscarnacasada doadora

Praiade Iracema
18H.Hoje, será oficialmenteentregueo novobinário.
ConformeaPrefeitura, serão beneficiadoscercade
250milpassageiros do transportepúblicopordia

363754722363696816

Como calcular

TARIFA DE CONTINGÊNCIA

FONTE: CAGECE

Para se chegar à meta de consumo, é calculado o valor 
da média anual de faturamento multiplicado por 90%. 
Por exemplo: 12m³ x 0,9= 10,8m³. O resultado é 
arredondado para 10m³, pois o hidrômetro considera 
apenas os valores que antecedem a vírgula

A meta de uma pessoa que consome, em média, 12m³ 
por mês será de 10m³ mensais. Se forem consumidos 
12m³, os 2m³ excedentes terão sobrepreço de 120% do 
valor normal faturado

Clientes com média de consumo igual ou inferior a 10m³

Hospitais, pronto-socorros, casas de saúde, delegacias, presídios, casas de 

detenção e unidades de internato e semi-internato de adolescentes em 

conflito com a lei

Isenções 

1. 

2. 

Veja como ficaria o exemplo de conta para um 
cliente da categoria Residencial Popular

Meta de
consumo

mensal10m3

10m3
R$17,50

Valor
da conta

Valor
da conta

Valor
da conta

Valor
da conta12m3

R$30,61

R$ 23,46 R$ 7,15+
Valor da conta
sem tarifa de
contingência

Valor excedente com
tarifa de contingência

(2m3 excedidos x 120%)

Dentro da meta de consumo

Meta de consumo ultrapassada


