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Mombaça: Prefeito Ecildo
Filho venceria eleição segundo
Ibope
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Arce fiscalizará quatro municípios e três distritos após
o Carnaval
noticia   23 de fevereiro de 2017   In Cidades  

Logo  depois  do  período  de
Carnaval,  técnicos  da  Agência
Reguladora  de  Serviços  Públicos
Delegados  do  Estado  do  Ceará
(Arce),  viajarão  para  realizar
fiscalizações na área de saneamento
básico  em  quatro  municípios.  O
calendário de fiscalização está assim
definido: do dia 6 a 10 de março, os
analistas estarão na sede de Chaval e
na  localidade de Passagem e, ainda,
na  cidade  de  Barroquinha  e  no
distrito de Bitupitá. Já no período de

20  a  24,  eles  se  deslocarão  até  Jaguaretama  e Ocara.  Nesse  último,  está  incluída  a  localidade  de
Sereno de Cima. As ações têm como propósito aprimorar os serviços prestados pela Companhia de
Água  e  Esgoto  do  Ceará  (Cagece),  prezando  pela  qualidade  do  fornecimento  de  água  e  de
esgotamento sanitário.

De forma imparcial e respeitando os rigores técnicos a que estão submetidos os agentes envolvidos
no processo, esse tipo de atividade visa verificar as condições operacionais, inclusive o atendimento
na  área  comercial,  além  de  analisar  aspectos  relacionados  à  adequação  à  gestão  ambiental.
Finalizados os trabalhos, cabe à Agência Reguladora expedir relatório sobre os serviços prestados à
população,  inclusive  nos  âmbitos  comercial  e  de  atendimento,  com  foco  no  tratamento,  adução,
reservação e distribuição,  tudo em conformidade com as prescrições constantes nas  leis, normas e
regulamentos específicos do setor. Sobre a metodologia empregada, podese destacar as inspeções de
campo, levantamentos e avaliações documentais, obtenção e análise de informações de dados gerais
nas áreas técnicas e comercial e, ainda, identificação e frequência de ocorrências operacionais.

No que se  relaciona à atividade comercial,  a Arce observa, entre outros pontos,  a  infraestrutura, o
tipo de atendimento realizado e os procedimentos adotados. O abastecimento de água é um serviço
essencial e, como tal, deve ser prestado com continuidade, ou seja, de forma ininterrupta durante 24
horas do dia e os sete dias da semana, salvo no período em que a Companhia tenha que implementar
mecanismos de contingenciamento com o intuito de manter a eficiência do abastecimento de água,
como ainda acontece neste momento, apesar das chuvas que têm banhado o Ceará e que, segundo a
Fundação  Cearense  de Meteorologia  e  Recursos  Hídricos  (Funceme),  já  se  aproximam  da  média
histórica. “A probabilidade de chuvas dentro dessa média é de 43% para os meses de março, abril e
maio”, prevê a Funceme. O prognóstico, divulgado pela Fundação, na manhã de ontem, terçafeira
(21),  também  projeta  20%  de  chance  de  chuvas  acima  da  média  e  37%  de  probabilidade  de
precipitações abaixo da média.

Apesar da expectativa, ações de segurança hídrica devem permanecer, já que as recargas aos açudes
nesses dois primeiros meses do ano ainda não são suficientes devido aos cinco anos consecutivos de
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 Nome *

Deixe seu comentário

Itapajé: Mutirão carcerário na 1ª Vara

prossegue até esta quintafeira

Sobral: Prefeito, com o escândalo dos

terrenos obriga Cid a assumir cargo de

prefeito

RMF: Racionamento vai
reduzir em 20% oferta de água

Caucaia: Município vai
receber Faculdade de
Medicina

Tópicos recentes

Bancada do CE rejeita reforma de
Temer

Governo cria Fundo Penitenciário
do Estado

São João do Jaguaribe: Prefeito é
chantageado por criminosos, deixa
a cidade e ameaça renunciar

Aracoiaba: TSE reconduz Antonio
Cláudio e mãe de Wesley Safadão à
Prefeitura

Aracati: MPCE requer na Justiça
suspensão do investimento de 1,2
mi no Carnaval

Iguatu: Ministério Público
requer reforma da cadeia
pública

Quixeramobim: Gestor
anuncia inauguração de
hospital, mas Sesa não
confirma

Saboeiro: Barragem dos
Caldeirões começa a sangrar

seca. A Arce  tem  trabalhado  para  que  haja  uso  racional  de  água.  No  o  final  de  2015,  a Agência
Cearense  regulamentou  medidas  de  contingência  e  emergência,  conforme  a  Resolução  Arce
201/2015 e as que versam sobre o possível racionamento do recurso, citadas na Resolução Arce N
°206.  As  medidas  de  contingenciamento  são  aplicadas  desde  dezembro  do  ano  passado  junto  a
clientes  atendidos  pela  Cagece  que  não  apresentaram  redução  no  consumo  de  água  (inicialmente
10% e depois 20%).

Governo do Estado do Ceará
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