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DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 86/2015
DA: COORDENADORIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015H5Y5JN
ASSUNTO: FATURA – GURUPI - TO.

RELATÓRIO
Município: Gurupi - TO
Usuário: Antônio Carlos Costa Ramos
Nº da conta/ endereço: 0348239-1/ Av. Alagoas entre 14 e 15, nº 1114
Contato: (063) 9655-4659

Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins, protocolada
sob o Nº 2015H5Y5JN, através do demandante Sr. Antônio Carlos Costa Ramos.
A Odebrecht Ambiental / Saneatins, em atendimento a Solicitação da Ouvidoria
em questão, esclareceu que o usuário da conta 00348239-1 teve seu fornecimento
de água suspenso no dia 19/05/2015 em decorrência de um débito em aberto
referente ao mês 03/2015, após serem cumpridos todos os procedimentos de
notificação prévia de débitos em aberto.
No dia 22/09/2015 o Sr. Antônio Carlos Costa Ramos efetuou o pagamento da
fatura da referência 03/2015 solicitando a religação de água, sendo-lhe informado
dos prazos e custos da religação, conforme Quadro 01.

Quadro 01. Ordem de Serviço 180541812 – Pedido de Religação Urgente.

Vejamos o que estabelece a Resolução 029/2009 da Agência Tocantinense de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR, em seu Artigo 85:
Art. 85. Cessado o motivo da interrupção e/ou pagos os débitos, multas e acréscimos
incidentes, o prestador de serviços restabelecerá o abastecimento de água e/ou o
esgotamento sanitário no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

Para os serviços de religação de urgência, a Resolução 068/2012 da Agência
Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - ATR em
seu Artigo 86 estabelece que:
Art. 86. Faculta-se ao prestador de serviços implantar procedimento de religação de
urgência, caracterizado pelo prazo de 04 (quatro) horas entre o pedido de religação e o
atendimento.

No caso em pauta o restabelecimento do fornecimento ocorreu cinco horas
após o pedido, através da OS nº 180540763 gerada de forma automatizada após a
baixa do debito e de custo de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos),
conforme Quadro 02.
Quadro 02. Ordem de Serviço 180540763 – Pedido de Religação Cavalete.

Desta forma, não deverá haver a cobrança da religação urgente no valor de R$
43,00 (quarenta e três reais) e sim somente a taxa de religação normal, de R$ 21,50
(vinte e um reais e cinquenta centavos).

CONCLUSÃO
Conforme verificado acima, o restabelecimento do abastecimento de água e/ou
o esgotamento sanitário deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas,
desde que cessado o motivo da interrupção e/ou pagos os débitos, multas e
acréscimos incidentes.
Em relação à religação de urgência, a Concessionária não poderá cobrar o
valor da taxa citada de urgência, e sim somente a taxa de religação normal, pois a
mesma restabeleceu o abastecimento em 05 (cinco) horas.

Palmas, 15 de Junho de 2015.
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