
PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE 

PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os projetos da rede de distribuição de água (linha de alimentação 

e/ou vias internas) e do sistema de esgotamento sanitário ou rede 

coletora de esgotos, deverão ser providenciados pelo interessado 

em 01 (uma) via completa e, após análise e aprovação técnica, 

serem apresentados em 04 (quatro) vias integrais. Esse 

procedimento só poderá ser efetuado após a emissão da carta de 

viabilidade por esta empresa, dentro de seu prazo de validade. 

1.A solicitação da aprovação de cada projeto deverá ser feita 

separadamente (água e esgoto), anexando-se correspondências 

dirigidas aos respectivos diretores de operação, conforme 

discriminado abaixo: Projeto de sistemas em Municípios da RMS: 

encaminhar correspondência dirigida ao Diretor de Operação da 

RMS (Carlos Ramirez Magalhães Brandão).Projeto de sistemas em 

Municípios do Interior: encaminhar correspondência dirigida ao 

Diretor de Operação do Interior (José Ubiratan Cardoso Matos). 

2.Preenchimento de formulário de solicitação de análise de projeto 

de rede distribuidora de água e sistema de esgotamento sanitário, 

disponível na internet. A solicitação de análise de cada projeto 

deverá ser feita separadamente (água e esgoto); 

3. Pagamento da taxa para aprovação do projeto, no valor de 

R$393,64 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e quatro 

centavos), sendo uma taxa para cada projeto apresentado. O boleto 

deve ser solicitado via e-mail (faft@embasa.ba.gov.br), pago em 

qualquer agência bancária e, a partir de 1 dia útil após o 

pagamento, deve-se comparecer ao protocolo da Embasa no CAB, 

anexando o documento de faturamento recebido por e-mail após o 

pagamento, para dar entrada no processo. O boleto será 

encaminhado por e-mail em até 48 horas úteis a contar do 

recebimento. Duas cópias do documento de faturamento serão 

anexadas aos processos. 

 



4.Anexar os documentos solicitados na carta de viabilidade; 

5.Dar entrada nos processos no PROTOCOLO GERAL DA 

EMBASA, localizado no Centro Administrativo da Bahia –CAB, ou 

nos Escritórios Locais (Interior do Estado). 

 

Horários de funcionamento: Protocolo Geral: 08h00 às 

11h30/13h30 às16h00 


