SGD:

DILIGÊNCIA/GOL/ATR Nº 106/2016
DA: GERÊNCIA DE SANEAMENTO
PARA: INTERLOCUTORES – ATR
PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO OGE Nº 2016NXVSEM
ASSUNTO: FALTA DE ÁGUA – COLINAS - TO.
RELATÓRIO
Município: Colinas - TO
Usuário: Marcos Luís de Sousa
Nº da conta/ endereço: 42616-4/ Rua Natal, nº 1287 Lote 07, Centro, Colinas
Contato: Não informado
Reclamação registrada na Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins,
protocolada sob o Nº 2016NXVSEM.
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 verificou no sistema que o usuário registrou
sob o protocolo nº 182423509, uma reclamação de falta de água no dia 20 de
novembro de 2016 às 8:47:27h.
FIGURA 1 – SOLICITAÇÕES GERADAS

FIGURA 2 – TEMPO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO

Verifica-se que na figura 2 o prazo informado ao usuário foi às 10:51:10h, no
entanto houve atraso na execução dos serviços em virtude de chuvas intensas
nesse período, sendo o serviço concluído às 16:05:00h.
FIGURA 3 – LAUDO DA ORDEM DE SERVIÇO

Diante o exposto, a Odebrecht Ambiental/Saneatins esclareceu ainda que
apesar de não ter cumprido o prazo informado ao cliente, por motivos de chuva forte,
o serviço foi concluído no mesmo dia em que foi feita a reclamação.
Em relação ao fato de apenas esse cliente estar sem água, se justifica
porque havia vazamento no ramal da sua ligação de água.

CONCLUSÃO
Conforme se verificou, a Odebrecht Ambiental/Saneatins apesar de atrasar a
execução no tempo previsto, por motivos de chuvas constantes, a mesma finalizou
os serviços no mesmo dia, e, portanto, conforme os procedimentos realizados pela
Concessionária considera-se a demanda encerrada.
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, 20 de Dezembro de 2016.
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PRESIDÊNCIA DA ATR
I - Ciente;
II - Remeta-se a resposta da
demanda à CGE para as
providências cabíveis.
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