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Para uma melhor 
compreensão do conteúdo do 
Programa de Compliance da 
Embasa foram criados ícones 
correspondentes a cada Pilar 
que selecionados no site, 
levarão o usuário a um texto 
explicativo sobre o acessado.



Na Embasa, a alta administração, 
constituída pelo Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva, 
são responsáveis pelo fomento e 
aplicação efetiva das diretrizes do 
Programa de Compliance, das políticas 
institucionais e de outros instrumentos 
que influenciam no processo decisório 
da organização, bem como pela 
disseminação da cultura de integridade 
na organização.

Compromisso da 
Alta Administração

Avaliação de Riscos 
de Não Compliance

O pilar consiste em identificar e avaliar os 
riscos de não compliance dos processos 
gerenciais para determinar o nível e prover, 
caso necessário, uma ação de controle para 
mitigar o risco. O resultado da avaliação 
de riscos realizada pela Embasa em seus 
processos gerenciais subsidiou o conteúdo 
do Programa de Compliance, bem como a 
elaboração das políticas e procedimentos 
para prevenção, detecção e remediação dos 
riscos de não compliance.



Controles Internos
Controles internos são políticas, procedimentos, 
técnicas, ferramentas e sistemas implementados 
pela organização para minimizar os riscos e, assim, 
garantir o alcance dos objetivos e a perpetuação do 
negócio. A Embasa, ao avaliar a eficiência de seus 
atuais controles internos, considerou três tipos de controle: 
preventivo, detectivo e corretivo.
O preventivo diz respeito às políticas, procedimentos, normas, parametrização
de sistema, treinamentos etc., pois se antecipa ao evento e orienta o empregado
quanto à conduta a ser adotada no desenvolvimento de suas atividades laborais.
O detectivo demonstra a causa de exposição durante a ocorrência do fato.
Não impede que o evento ocorra, apenas alerta a existência dele. O corretivo
é implementado quando o fato já ocorreu, com prejuízos decorrentes que
não puderam ser previstos. Ele é aplicado para diminuir danos, restabelecer a 
normalidade e inibir novas ocorrências.

Código de conduta e integridade, 
políticas e procedimentos

O Código de Conduta e Integridade (CCI) da Embasa é 
uma ferramenta de controle preventivo elaborada com 
base na Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 (Lei 
das Estatais) e no Decreto nº 8.420 de 18 de março 
de 2015 (Lei Anticorrupção). Ele estabelece
quais são as condutas éticas que devem ser adotadas
pela força de trabalho (empregados próprios, terceirizados,
estagiários e aprendizes) e por fornecedores de bens e
serviços, bem como preconiza o cumprimento da legislação
vigente e das diretrizes baseadas nos princípios e valores da empresa.
A fim de promover a disseminação e atualização do CCI, foi criado pela
direção da Embasa o Comitê de Conduta e Integridade, entidade formada
por empregados que tem também a responsabilidade de estimular, junto
com os gestores, o comprometimento da força de trabalho com o código.
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Treinamento e comunicação

Confi abilidade dos 
registros contábeis

Este pilar tem o objetivo de divulgar o Programa de 
Compliance e contribuir para a consolidação de uma 
cultura de compliance na Embasa. A Universidade 
Corporativa da Embasa é responsável por elaborar e 
implementar os treinamentos necessários, especificados 
no plano de capacitação em alguns tópicos, tais como: 
mudança de cultura; implementação de controles internos 
e políticas e procedimentos.As ações de comunicação 
propagam as boas práticas e ajudam na consolidação 
dos temas promovidos em treinamentos e na definição da 
cultura de compliance na Embasa.

Os registros contábeis refletem de forma completa
e precisa as transações da pessoa jurídica. Sendo 
assim, a Embasa vem  investindo em seus controles, 
de modo a permitir uma maior precisão e padronização 
das informações, subsidiando os registros contábeis da 
empresa a partir do exame de processos operacionais 
e administrativos adequados e que admitam controles 
financeiros eficientes.
O trabalho relacionado a este pilar já é realizado pela organização, no aspecto 
contábil da gestão de custos e envolve a valoração dos inventários, dos ativos 
organizacionais e a apuração de resultado. Estão sendo aprimoradas as dimensões 
da informação de custos relacionadas à avaliação da eficiência organizacional e as 
tratadas no processo de formação e avaliação do preço de venda.
A relevância de se criar um sistema de custos remete à necessidade que os 
gestores têm, no processo de tomada de decisão, de ter acesso a informações
confiáveis e tempestivas nos níveis mais operacionais da organização.
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Como premissa ao bom desempenho do 
Programa de Compliance e em consonância 
com a política de transparência da Embasa, a 
empresa possui uma ouvidoria própria, formada 
por empregados públicos, cujas diretrizes atendem a 
Ouvidoria Geral do Estado. 
A ouvidoria da Embasa além de receber solicitações externas, 
está preparada para ouvir denúncias de seus empregados 
(públicos, cedidos, comissionados), estagiários e prestadores de serviço.
Site da Ouvidoria Geral do Estado: www.ouvidoriageral.ba.gov.br 
Telefone da Ouvidoria Geral do Estado: 0800 284 0011
Telefone da Ouvidoria da Embasa: (71) 3372-4938/4948
E-mail da Ouvidoria da Embasa pgov@embasa.ba.gov.br
pessoalmente ou por carta dirigida a Gerência de Ouvidoria, situada no endereço: 
Avenida 4ª, nº 420, Centro Administrativo da Bahia-CAB, CEP 41.745-002.

Canais de denúncias
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Investigação Interna
Para a Embasa, o tratamento da denúncia recebida 
tem início no processo de investigação interna 
conduzido de forma impessoal e com foco na 
apuração da verdade dos fatos e na busca de evidências 
que confirmem ou descartem a veracidade da mesma.
A denúncia, ao cumprir com todos os requisitos de 
admissibilidade, segue por meio de sistema informatizado 
para a presidência e diretoria objeto da denúncia para 
conhecimento. A depender do teor da denúncia, é constituída uma 
comissão, formada por membros treinados para por em prática 
metodologia específica de investigação adotada pela Embasa. Os 
membros da comissão se reúnem para colher os fatos, documentos 
e outros recursos necessários à elucidação da verdade dos fatos.
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Due diligence de terceiros 

Para aprimorar a relação com os fornecedores, 
a Embasa constituiu a Unidade de Gestão de 
Fornecedores e Contratos. Entre suas atribuições, 
consta o processo de Due diligence, uma sistemática 
de avaliação prévia da pessoa jurídica ou física 
que poderá ser contratada e de estabelecimento 
de critérios para a supervisão da qualidade 
da prestação do serviço e do atendimento ao 
regulamento interno de licitações e contratos 
durante a execução do contrato.

Monitoramento e auditoria
O monitoramento do Programa de 
Compliance é realizado a partir da análise dos 
controles internos implementados (qualidade 
e efetividade) e do cumprimento dos pilares 
deste documento, levando
em consideração a execução do plano de 
treinamento e o alcance das campanhas para 
a retroalimentação do programa.
As informações resultantes deste 
monitoramento são submetidas aos órgãos 
de gestão e à alta administração por meio de 
relatos periódicos e de relatório anual, todos 
apresentando o status da implantação do 
programa na Embasa.


