SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 095/2016
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 20166295DQ
ASSUNTO: FALTA DE ÁGUA – TAGUATINGA - TO.
RELATÓRIO
Município: Taguatinga - TO
Usuário: Priscila Melo
Nº da conta/ endereço: 82224-8
Contato: Não informado
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins,
protocolada sob o Nº 20166295DQ.
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 em questão,
informou que o problema ocorreu devido à existência de Rede de Distribuição de
Água (RDA) com tubulação de ferro fundido, mas que foram tomadas medidas para
amenizar o problema, como a execução de descarga na RDA e nos cavaletes do
usuário, assim como desconto de 10³ na fatura de referência 09/2016.
A Concessionária ainda ressalta que inicialmente fez os estudos levantando
a quantidade de unidades consumidoras instaladas nesta RDA, e que já iniciou a
substituição de 800 m de tubulação, cuja previsão do término das obras será em
30/11/2016.
Seguem abaixo os quadros de registros da ocorrência:

QUADRO 1 - RECLAMAÇÃO

QUADRO 2 – DESCARGA EM REDE/CAVALETE

QUADRO 3 – FATURA RECOLHIDA PARA ANÁLISE

QUADRO 4 – DESCONTO CONCEDIDO DE 10m³ FATURA REF. 09/2016

CONCLUSÃO
Conforme se verificou, houve problemas devido à existência de Rede de
Distribuição de Água (RDA) com tubulação de ferro fundido.
Entretanto, apesar da Concessionária relatar que foram tomadas medidas
para amenizar o problema, como a execução de descarga na RDA e nos cavaletes
do usuário, o desconto de 10³ na fatura de referência 09/2016 e o início da
substituição de 800 m de tubulação, torna-se necessário também um levantamento
“in loco” da ATR – Agência Tocantinense de Regulação - da situação geral do
abastecimento de água no município, considerando que além da distribuição de
água, há também a captação e o tratamento, pois este conjunto perfaz o Sistema de
Geral de Abastecimento de Água do Município.
A Gerência de Saneamento, portanto, aguarda autorização da Agência
Tocantinense de Regulação – ATR, para verificação dos serviços no sistema de
abastecimento de água de Taguatinga, e 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, 03 de Novembro de 2016.
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