SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 005/2017
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 20174DP6II
ASSUNTO: FALTA DE ÁGUA – MIRACEMA - TO.
RELATÓRIO
Município: Miracema - TO
Usuário: Vivian Ribeiro Coelho
Nº da conta/ endereço: Não informado
Contato: Não informado
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins,
protocolada sob o Nº 20174DP6II.
A ATR entrou em contato com a Concessionária para verificação dos fatos
referentes à solicitação relatada na Ouvidoria Geral do Estado.
A Odebrecht Ambiental/Saneatins, em atendimento à solicitação da
Ouvidoria em questão, esclareceu que no dia 31/12/2016, às 18h34min a cliente
Vivian Ribeiro Coelho entrou em contato com o 0800 da Odebrecht Ambiental /
Saneatins para comunicar um vazamento no kit em sua residência, e assim, foi
gerada a Ordem de Serviço nº 182595376.
No mesmo dia 31/12/2016 às 19h41min, a cliente entrou novamente em
contato com o 0800, gerando a O.S 182595398 de verificação de falta de água.
Entretanto, vale ressaltar que não havia falta de água no setor da reclamante e que
provavelmente a falta de água era em decorrência do vazamento no kit (Quadro 2).
No dia 31/12/2016, às 19h59min, a cliente novamente entrou em contato
com o atendimento da Odebrecht Ambiental / Saneatins comunicando mais uma vez
falta d’água em sua residência, onde foi gerado o protocolo nº 182595404 e
informado que o serviço reclamado ainda estava dentro do prazo de atendimento.
(Quadro 3).

Diante dos fatos, foi verificado no momento da execução que a falta de água
era em decorrência do vazamento no kit cavalete, e que houve um problema no
sistema de importação da OS nº 182595376 gerada dia 31/12/2017 às 18h34min e
não foi importada para o Smartphone da equipe que estava de plantão no momento
da abertura, tendo sido executada dia 01/01/2017 às 13h13min e encerrada às
13h17min do corrente dia. (Quadro 1).
A Empresa informou ainda que, nas datas das reclamações, não havia
registros de comunicados de falta d’água ou outras reclamações de clientes no
mesmo setor.

Quadro 01: Histórico de Ordens de Serviço – Retirada de Vazamento

Quadro 02: Histórico de Ordens de Serviço e laudo de verificação de falta de
água

Quadro 03: Histórico de Ordens de Serviço e laudo de verificação de serviço
dentro do prazo.

CONCLUSÃO
Conforme se verificou, houve atraso devido problemas com a importação da
ordem de serviço para o Smartphone da equipe que estava de plantão no momento,
e apesar da Concessionária ter iniciado e finalizado os serviços no dia posterior, a
mesma foi chamada e advertida pela Agência Tocantinense de Regulação – ATR.
A Agência Tocantinense de Regulação – ATR está à disposição para atender
ao usuário, 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, 02 de Fevereiro de 2017.
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