SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 126/2015
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 20153ELRPK
ASSUNTO: ATENDIMENTO – ARAGUANÃ - TO.

RELATÓRIO
Conforme reclamação registrada através na Ouvidoria Geral do Estado do
Tocantins, protocolada sob o Nº 20153ELRPK, demandante Sr. José Luís Vinhau,
endereço: Av. Pará, casa 103, bairro Porto da Balsa, conta: 0207166-5.
A equipe de fiscalização da ATR entrou em contato com a Odebrecht
AMBIENTAL|SANEATINS para verificação dos fatos referente à solicitação que
consta em demanda.

Esclarecimento da concessionária:

No dia 07/07/2015 foi gerado a ordem de serviço 180711342 (Quadro 1) para
retirada de vazamento solicitado pelo demandante, de acordo com o laudo da ordem
de serviço o vazamento em ramal foi retirado no mesmo dia.
Analisando os débitos faturados e pagos do demandante no período de
11/2014 a 08/2015 (Quadro 2) não consta nenhum valor de R$ 232,00 (Duzentos e
trinta e dois reais).
Na referencia 07/2015 (Quadro 3) foi faturado o valor de R$ 2,32 (Dois reais e
trinta e dois centavos) devido cliente ter pagado referencia 06/2015 em duplicidade e
o crédito ter sido concedido na referencia 07/2015.
No histórico de consumo do período de 02/2015 a 08/2015 (Quadro 4) mostra
que todos os consumos estão dentro consumo mínimo, não ocorrendo no período
consumo fora da média.
Ligamos para o demandante e ele nos informou que não tinha feito nenhuma
reclamação, esclarecemos para o mesmo que não consta no nosso sistema valor

faturado no valor de R$232,00 (duzentos trinta dois reais), informamos também que
não ocorreu consumo fora da média na referencia citada e que o vazamento tinha
sido retirado ainda no dia 07/07/2015. Na oportunidade foi informado ao demandante
que como ele tinha pagado em duplicidade a conta da referencia 06/2015 a conta da
referencia 07/2015 teria vindo com o desconto do mesmo valor pago em duplicidade.

Quadro 01

Quadro 02

Quadro 03

Quadro 04

CONCLUSÃO

Finalmente, referente à demanda do Sr. José Luís Vinhau esclarecemos que,
foi identificado que houve um equivoco do usuário quanto a leitura e identificação do
valor da fatura, uma vez que foi faturado o valor de R$ 2,32 (Dois reais e trinta e dois
centavos) devido cliente ter pagado referencia 06/2015 em duplicidade e o crédito ter
sido concedido na referencia 07/2015. Quanto ao vazamento do ramal, acordo com
o laudo da ordem de serviço o vazamento em ramal foi retirado no mesmo dia,
07/07/2015.
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, 01 de Setembro de 2015.

Engº Alcimar Araujo Milhomem
Mat 11156066-1

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

