ROTEIRO SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.
Correspondênciadointeressado,emduasvias,dirigidaaoDiretordeOpe
raçãoda RMS (Carlos Ramirez Magalhães Brandão) ou ao Diretor
de Operação do Interior (José Ubiratan Cardoso Matos).
2. Preenchimento de formulário de solicitação de análise de
viabilidade de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
3. Pagamento da taxa de viabilidade, no valor de R$ 218,69
(duzentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), na
Tesouraria da Embasa(Tel.: 71 3372-4801). O boleto deve ser
solicitado via e-mail (faft@embasa.ba.gov.br), pago em qualquer
agência bancária e, após o pagamento, deve-se comparecer à
Tesouraria para retirar o comprovante necessário para entrada no
processo. O prazo de envio do boleto (via e-mail), é de 48 horas.
Duas cópias do comprovante serão anexadas aos processos;
4.Anexar plantas de situação e localização em 02 (duas) vias,
preferencialmente contendo as coordenadas do empreendimento,
que deverão estar referidas ao sistema SICAR/CONDER;
5.Dar entrada em 02 (dois) processos no PROTOCOLO GERAL DA
EMBASA, localizado no Centro Administrativo da Bahia –CAB, ou
nos Escritórios Locais (Interior do Estado). Um processo será
destinado à análise de abastecimento de água e outro para o
esgotamento sanitário.
Tratando-se de pedido para empreendimentos industriais, a
viabilidade para o esgotamento sanitário/esgotamento industrial, é
apreciada pelo INEMA, tendo aquele órgão a incumbência de emitir
parecer técnico específico e posteriormente aprovar o projeto. A
EMBASA nesses casos exige o parecer do INEMA sobre o
esgotamento (o interessado deve pedi-lo àquele órgão), como
condição para viabilizar o abastecimento de água.
Tratando-se de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha
Vida, é necessário apresentara carta da Caixa Econômica Federal
ou Banco do Brasil que comprove a inscrição do empreendimento

no referido programa. Observação: A carta de viabilidade fornecerá
subsídios para a apresentação posterior, caso solicitado, dos
projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Horários de funcionamento: Protocolo Geral: 08h00 às
11h30/13h30 às16h00

