SÍNTESE DO PARECER TÉCNICO – PT/DT/GRS Nº 002/2013
ASSUNTO: Análise do atendimento das recomendações do Termo de Notificação –
TN/DT/GRS 005/2013.
1.

DOS FATOS

Os fatos pertinentes são aqueles apresentados no Relatório de Fiscalização Específica
RFE/DT/GRS/002/2013, acerca da fiscalização do serviço de ligação de esgoto no município
de Vila Velha, que deu origem ao Termo de Notificação TN/DT/GRS Nº 005/2013. O
Relatório de Fiscalização Específica foi enviado à Cesan e originou duas determinações e
duas recomendações a serem cumpridas pela concessionária.
2.

DA ANÁLISE

A CESAN enviou resposta às determinações e recomendações contidas no Termo de
Notificação TN/DT/GRS Nº 005/2013, no dia 14/10/2013, através do Ofício nº
PR/008/032/2013.
3.

PARECER
SITUAÇÃO EM 19/12/2013

ITEM

DESCRIÇÃO TN/DT/GRS Nº 005/2013
ATENDIDO

PENDENTE

D1

Tomar as medidas necessárias para que a prestação
do serviço de ligação de esgoto no município de Vila
Velha seja reestabelecido tão logo possível.

Sim

-

D2

Manter a Agência informada das providências
adotadas e quando da retomada da execução dos
serviços de esgoto no município de Vila Velha.

Sim

-

R1

Comunicar a interrupção da prestação do serviço de
ligação de esgoto aos usuários que solicitaram o
serviço e que ainda não foram atendidos, e informar a
previsão de solução.

Sim

-

R2

Comunicar aos usuários que solicitarem o serviço de
ligação de esgoto, enquanto esse não estiver sendo
prestado adequadamente, a interrupção da prestação
do serviço e a previsão da execução.

Sim

-

4.

CONCLUSÃO

As determinações 1 e 2 e as recomendações 1 e 2, apresentadas à CESAN pelo Termo de
Notificação TN/DT/GRS Nº 005/2013, foram atendidas.

Av. Ns. Dos Navegantes, 955 – Enseada do Suá – CEP 29050-335
Tel: 3223-1133 Email: saneamento@arsi.es.gov.br

Vitória - ES, 19 de dezembro de 2013.

Lorenza Uliana Zandonadi
Especialista em Regulação e Fiscalização em Saneamento

Av. Ns. Dos Navegantes, 955 – Enseada do Suá – CEP 29050-335
Tel: 3223-1133 Email: saneamento@arsi.es.gov.br

