SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 114/2015
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2015WVQ9Y5
ASSUNTO: REDE DE ESGOTO – PALMAS - TO.

RELATÓRIO
Conforme reclamação registrada através na Ouvidoria Geral do Estado do
Tocantins, protocolada sob o Nº 2015WVQ9Y5, demandante Sr. José Lopes de
Assunção, endereço: Rua NC-04, Qd-04, lt-20, Setor Vale do Sol.
Quanto à legislação, em resposta a referida solicitação que consta em
demanda:
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007 - Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico;
Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será
conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

CONCLUSÃO

Finalmente, referente à demanda do Sr. José Lopes de Assunção,
esclarecemos que a LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007, dispõe sobre as
diretrizes nacionais para o saneamento básico onde determina que toda edificação
permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros
preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços .
De toda forma, a Agência Tocantinense de Regulação - ATR esta a disposição
para atender ao usuário do sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, fiscalizando todo serviço realizado pela concessionária de modo a garantir
a correta aplicação dos serviços regulados e quando necessário tomar as medidas
punitivas cabíveis conforme legislação vigente.

Palmas, 12 de Agosto de 2015.

Engº Alcimar Araujo Milhomem
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PRESIDÊNCIA DA ATR
I - Ciente;
II - Remeta-se a resposta da demanda à CGE
para as providências cabíveis.

PEDRO ADROALDO DA SILVA
Vice Presidente - ATR

