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Cagece aplica reajuste de 4,33% nas tarifas de água e
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Nessa quarta-feira, 23, entrou em vigor o complemento da revisão tarifária da Companhia de Água e Esgoto do Ceara
(Cagece). Desta vez, o percentual aplicado foi 4,33% para todo o Estado.

Em maio, as agências reguladoras cearenses haviam autorizado aplicar revisão ordinária de 17,23% nas tarifas de
água e esgoto. No entanto como forma de amenizar o impacto �nanceiro no orçamento do cliente, a Cagece decidiu
aplicar a medida em duas etapas: A primeira de 12,9% em junho e agora complementa a com 4,33% em setembro.

O objetivo da revisão é chegar à tarifa média de R$ 3,55 por metro cúbico, autorizada pela Autarquia de Regulação,
Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFOR) e pela Agência Reguladora dos
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE).

http://www.reporterceara.com.br/cagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto/
http://www.reporterceara.com.br/category/publicacao/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reporterceara.com.br%2Fcagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.reporterceara.com.br%2Fcagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto%2F&text=Acabei%20de%20ver%20Cagece%20aplica%20reajuste%20de%204%2C33%25%20nas%20tarifas%20de%20%C3%A1gua%20e%20esgoto%20-%20Clique%20para%20ver%20tamb%C3%A9m%20%E2%98%9B%20
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.reporterceara.com.br%2Fcagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto%2F
whatsapp://send?text=Cagece%20aplica%20reajuste%20de%204%2C33%25%20nas%20tarifas%20de%20%C3%A1gua%20e%20esgoto%20%E2%98%9B%20http%3A%2F%2Fwww.reporterceara.com.br%2Fcagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto%2F
javascript:void(0);


28/08/2017 Cagece aplica reajuste de 4,33% nas tarifas de água e esgoto - Repórter Ceará

http://www.reporterceara.com.br/cagece-aplica-reajuste-de-433-nas-tarifas-de-agua-e-esgoto/ 2/15

 Governo anuncia 57 projetos de concessões e privatização de empresas públicas (http://www.reporterceara.com.br/governo-anuncia-57-

projetos-de-concessoes-e-privatizacao-de-empresas-publicas/)

Ministro de Integração a�rma que águas do São Francisco podem chegar ao Ceará em janeiro de 2018

(http://www.reporterceara.com.br/ministro-de-integracao-a�rma-que-aguas-do-sao-francisco-podem-chegar-ao-ceara-em-janeiro-de-2018/)

Os valores revisados passam a valer para tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza e
nos demais 150 municípios atendidos pela empresa.

A decisão do percentual adotado pelas agências reguladoras levou em consideração a importância de manter o
equilíbrio �nanceiro da empresa fragilizado pelo aumento nos custos de produção e operação causados pela crise
hídrica, pela redução gradativa no consumo de água observada em Fortaleza e Região Metropolitana e pelo aumento
nos preços dos insumos.

A tabela com a nova estrutura tarifária será publicada em trinta dias no Portal da Companhia
(https://www.cagece.com.br/).
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