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EM ABRIL: ÁGUA E ESGOTO FICARÁ MAIS CARA NO CEARÁ

  CAGECE ANUNCIA RECOMPOSIÇÃO  TARIFÁRIA MÉDIA DE R$3,03 POR M³
No próximo mês as tarifas de
água e esgoto deverão passar
por novo reajuste no
Ceará.  Em
matéria  publicada  em seu
portal a  Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece)
anunciou que a partir do dia
23 de abril novos valores das
tarifas passarão a valer em
todos os municípios atendidos
pela empresa no Estado.
  A medida que deve alterar
a  recomposição aplicada em
novembro de 2015 considera
que passado os primeiros

faturamentos deste ano, o  percentual arrecadado foi insuficiente para cobrir custos de
tratamento e operação dos serviços prestados pela Companhia.Ainda de acordo com a
Cagece, além do aumento de insumos como energia elétrica e produtos  químicos  a
estiagem  também encareceu o tratamento da água e que suas receitas não tem
apresentado a mesma proporção de crescimento suficiente para garantira a
sustentabilidade dos sistemas.
 A recomposição já autorizada pela Agencia Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do
Ceará (ARCE) terá valor médio de R$ 3.03 por m³ o que representa uma recomposição de
11,96% de forma linear nas tarifas praticadas pela companhia.

Fonte: blog o Serrano
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