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FORTALEZA, CEARÁ-QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2016

COMUNICADO

�Não havendo um chega
pra lá na hora certa e com o
rigor necessário das
autoridades do controle
externo de contas da gestão
pública, uma folia de
contratações de “empresas
especializadas em eventos e
festividades” promovida por
prefeituras cearenses vai
jogar no ralo - como sempre
- o dinheiro do contribuinte.
O que está aparecendo de
arrumações assim em
publicações oficiais não é
brinquedo não.

Abaterinvestimentoem
infraestruturaé
importanteparaqueo
Governotenhaas
melhorescondições
parafazerobras.É
decisãopolíticae
expressaemlei,àqual
todosestãoobrigados
asesubmeter”

DEPUTADOELMANODEFREITAS(PT)

Sobreascontasdagestãodo
governadorCamiloSantana
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� A Câmara de Fortaleza
encerrou os trabalhos do
semestre, mas deixou a
navegar uma discussão pra
lá de instigante, em torno
de a Prefeitura assumir a
manutenção e o controle
ambiental das praias da
cidade. A legislação dá
suporte a essa
possibilidade, explica o
vereador Acrísio Sena (PT),
que puxou o debate. A lei

federal 13.240, de 2015,
diz que a União pode
“transferir aos municípios
(...) a gestão das praias
marítimas urbanas,
inclusive as áreas de bens
de uso comum com
exploração econômica”.
Basta um termo de adesão.
As perguntas são: 1) o
Município aguenta a
despesa?; 2) se sim, por
que não?

FUNCEME

Quefestaéessa?

Acertouemcheio
� Vale lembrar: a
certificação Município Praia
Limpa completou nove anos
esta semana. Foi viabilizada
por lei apresentada pelo
então deputado estadual
Adahil Barreto, que teve
mandados entre 2003 e
2010. O ambiente,
penhoradamente, agradece.

‘‘

viaturasagentesde trânsito

PORANGABUÇU

Discussãosobre
distritodesaúde

� O prefeito Roberto
Cláudio discutiu com
médicos, professores e
representantes de hospitais
sobre a implantação de um
grande polo econômico e
social da saúde no Bairro
Porangabuçu. Em reunião,
ontem, ficou definida a
criação de um grupo de
trabalho para discutir, junto
com os técnicos do Projeto
Fortaleza 2040.

FOTOS

Exposiçãorevela
cotidianodacidade

� Exposição fotográfica
#GentilFortaleza, em cartaz
até 27 de julho, no Piso L1 do
Shopping Del Paseo, reúne
fotos inéditas de atos de
gentileza pela capital
cearense postada por
usuários de redes sociais com
a hastag #GentilFortaleza.

Areia,águaear
� E, também quando agosto
chegar, a Secretaria Estadual
do Meio Ambiente vai
mergulhar mais fundo nas
análises documental e
presencial das cidades que
ambicionam a certificação
Município Praia Limpa. O
selo é essencial sob os pontos
de vista sanitário e turístico.

Serãodisponibilizadaspelo

Municípioparadarsuporteaos

agentesdaAMC-dasquais, 24

carrose45motocicletas.O

esquemaespecial seguiráaté

domingopróximo,encerramento

doFortal.

Minguante Nova
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120

Fortalezanamaré

REGIÃO METROPOLITANA

Embora idealizada para gerar
impacto e reduzir o consumo de
água em Fortaleza e em outros
17 municípios da Região Metro-
politana (RM), diante da crise
hídrica, a aplicação da tarifa de
contingência ainda não surtiu o
efeitoesperadopelopoderpúbli-
co. Em sete meses de vigor do
mecanismo de contingência, a
redução de 10% no uso de água
nãofoialcançada.Apesardaapli-
caçãodasmultas,quevigorades-
de dezembro de 2015, o percen-
tual de economia em junho atin-
giu somente 5,1%.

AmetaestabelecidapelaCom-
panhia de Água e Esgoto do Cea-
rá (Cagece), no ano passado, de
diminuição de 10% do consumo
de água equivale à economia de
1,2 milhão m³ do volume médio
demandado mensalmente pelos
18 municípios. No total, a média
de consumo em Fortaleza e na
RMF é de 12 milhões de m³.

Em sete meses de vigor da
tarifa, a média atingida no mês
passadoéosegundomaiorregis-
tro de economia. Apenas em
abril, o controle foi superior,
com 5,2% de contenção. Ao to-
do, segundo a Cagece, em ju-
nho, 247.700 mil clientes tive-
ramatarifadecontingênciaapli-
cada em suas contas por excede-

remameta.Nohistóricodossete
meses, janeiro foi o que regis-
trou o maior número de clientes
multados, com a aplicação de
292 mil penalidades, e feverei-
ro, o menor, com 239 mil mul-
tas. Em dezembro – mês em que
a tarifa passou a vigorar no dia
20 – houve aumento no consu-
mo ao invés de redução. Neste

período,70 milconsumidores ti-
veram que pagar multa.

Conforme as informações re-
passadas pela Cagece, ao todo,
em junho, foram arrecadados
R$ 6,5 milhões com a aplicação
das multas. Este valor foi o mais
alto cobrado pela Companhia
desde o estabelecimento da me-
ta de 10% de economia. O mês
completo com menor arrecada-
ção foi janeiro, com a cobrança
de R$ 1,6 milhões.

No acumulado, a Cagece já
arrecadou pelo menos R$ 24,6
milhões em multas desde o iní-
ciodaaplicação.SegundoaCom-
panhia, os valores recolhidos
com a aplicação das tarifas está
“sendo investido no enfrenta-
mento à seca e na redução de
perdas, conforme determinação

dasagênciasreguladoras”.Ame-
ta da contingência, segundo a
Cagece, foi calculada a partir da
médiadeconsumoregistradaen-
tre outubro de 2014 e setembro
do ano passado.

De acordo com as informa-
ções divulgadas pelo presidente
da Cagece, Neurisângelo Frei-
tas, no mês passado, a tarifa de
contingência deverá continuar
em vigor apesar do estabeleci-
mento do possível racionamen-
to de água em Fortaleza e em
outros quatro municípios da
RM: Caucaia, Maracanaú, Eusé-
bio e Aquiraz, em agosto.

Plano

Ovigorparalelodasduasestraté-
gias de economia será possivel-
mente especificado no Plano de
Contingenciamento de Fortale-
za e Região Metropolitana, que
deveráserdivulgado atéopróxi-
mo dia 29, de acordo com infor-
mações dadas pelo titular da Se-
cretaria de Recursos Hídricos do
Estado (SRH), Francisco Teixei-
ra, e antecipadas na edição de
ontem do Diário do Nordeste.

Na forma como a tarifa de
contingência é aplicada atual-
mente, seguindo as resoluções
repassadaspelaAgênciaRegula-
dora de Serviços Públicos Dele-
gadosdoCeará(Arce)edaAutar-
quiadeRegularização,Fiscaliza-
ção e Controle dos Serviços Pú-
blicos de Saneamento (ACFor),
são isentos da cobrança da mul-
ta unidades de saúde, delega-
cias, presídios, além de centros
socioeducativos.

A24º

Maré Hora Altura

Alta 5h23 2.9
Baixa 11h36 0.2
Alta 17h55 2.7

Baixa 23h53 0.4

Fases da Lua

Crescente Cheia
10/8 19/8

comunicado@diariodonordeste.com.br

Apesardasmultas,
quevigoramdesde
dezembrode2015,a
economiaemjunho
atingiusomente5,1%
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Reduçãodeusodeágua

nãoatingemetade10%

Temperatura

A tarifa de

contingência deverá

continuar vigorando

apesar do possível

racionamento em

Fortaleza e em

outras cidades
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EMAGOSTO,osdiálogossobreagestãodaspraiasde
Fortalezadeveganharvolume.ÉquetramitanaCâmara
requerimentodeaudiência. Sepassaremplenário,devem
serconvidadosaseexporsobreotemaMinistérioPúblico,
SuperintendênciadoPatrimôniodaUnião,Advocaciada
UniãoerepresentantesdasbarracasedaPrefeitura.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/robertomaciel-tvdn

C Leiamais conteúdos: blogs.diariodonordeste.com.br/roberto
ewww.twitter.com/roberto_maciel
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Consumo x multa

DESEMPENHO

Dezembro*  + 2,5  70 mil 12.500

Janeiro  -  292 mil 1,6 milhão

Fevereiro  - 4,5  239 mil -

Março  - 3,2  253 mil 5,3 milhões

Abril  - 5,2  242 mil 5,4 milhões

Maio  - 4,5  249 mil 5,8 milhões

Junho  - 5,1  247 mil 6,5 milhões

Mês
Variação no 

consumo (%)

Clientes 

multados

Valor 

arrecadado (R$)

* a tarifa passou a valer no dia 19 de dezembro

- dados não foram disponiblizados


