
1. CENÁRIO ATUAL DO SETOR DE SANEAMENTO

O ano de 2017 continuou marcado por um cenário político conturbado e por uma econo-

mia anêmica, gerando incertezas nas expectativas dos agentes, tanto públicos quanto

privados. Nesses termos, o baixo crescimento econômico e o nível de desemprego em pa-

tamares elevados diluíram as vantagens da forte redução das taxas de juros e da infla-

ção ao longo do ano, impactando assim as perspectivas de desempenho dos segmentos

produtivos.

Mais uma vez, o setor de saneamento esteve em evidência no Brasil, seja em função do

desafio em alcançar as metas de universalização no longo prazo, seja pela capacidade

dos agentes envolvidos em atender às recorrentes demandas da sociedade, principal-

mente no curto prazo. No âmbito da administração pública, o Governo Federal instituiu o

regime de recuperação fiscal dos Estados que beneficia aqueles que apresentarem si-

tuação de desequilíbrio financeiro, mediante promulgação da Lei Complementar nº

159/2017, na qual autoriza a privatização das empresas do setor de infraestrutura, inclu-

sive de saneamento básico, com vistas à quitação de dívidas com a União. Em primeiro

momento, essa medida coloca em risco o modelo de subsídio cruzado, principal meca-

nismo utilizado para viabilizar o atendimento aos municípios mais carentes; enquanto em

outro momento, as implicações da execução de tal medida geram instabilidades jurídicas

e tributárias, podendo assim afetar as questões contratuais e de isenções fiscais, res-

pectivamente.

Diante das circunstâncias expostas, econômicas, fiscais e institucionais, as condições de

financiamento se comportaram de maneira restritiva. Por exemplo, as carteiras dos prin-

cipais financiadores da infraestrutura do país, como BNDES e Caixa Econômica Federal,

permanecem em queda, inclusive para o segmento saneamento.

Na Bahia, o Governo do Estado continua estimulando a cooperação federativa para a

prestação desses serviços públicos e para sua regulação e fiscalização por meio de con-

sórcios públicos e de convênios de cooperação entre entes federados. No que tange aos

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), o Governo do Estado, por meio de

suas secretarias, tem apoiado os municípios na elaboração de seus planos. Já no caso

da Embasa, a contribuição tem sido mediante participação em comitês municipais e for-

necimento de dados e informações sobre os sistemas operados.

No entanto, a construção desse instrumento de planejamento ainda encontra-se em ritmo

distinto do almejado, já que um número reduzido de municípios tem iniciado os seus Pla-

nos. Aqueles que estão elaborando ou já elaboraram seus PMSB tiveram subsídio, seja

técnico ou financeiro, de outros Entes (União ou Estado). Este cenário vem retardando

não só os indicadores de atendimento mas o processo de regularização contratual da

prestação dos serviços.

Mais uma vez, o Governo Federal flexibilizou o prazo exigido para conclusão dos PMSBs.

O Decreto Federal nº 9.254, de 29/12/2017, alterou o prazo de 31/12/2017 para

31/12/2019 após o qual a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo ti-

tular dos serviços, será condição para o acesso aos recursos orçamentários da União ou

aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da ad-

ministração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.

A compreensão sobre a prestação dos serviços públicos em Regiões Metropolitanas vem

ganhando força no sentido do entendimento sobre o seu planejamento, gestão e execu-

ção das funções públicas de interesse comum - dentre estas, o saneamento básico - bem

como princípios e diretrizes da governança interfederativa e sua estrutura básica. Outro

aspecto importante a ser considerado trata-se dos efeitos do estresse hídrico para a pres-

tação dos serviços. Na Bahia, esse fenômeno que antes se concentrava no semiárido do

Estado, passou a afetar os sistemas operacionais das regiões metropolitanas e capitais,

sendo um componente adverso para o setor ao longo do ano 2017.

Mesmo diante desse quadro desafiador, a Embasa continua cumprindo o seu papel de

principal executora da política estadual de saneamento, presente em 366 municípios do

Estado.

2. PERFIL DA EMPRESA

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa, é uma sociedade de econo-

mia mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo como acionista

majoritário o governo do Estado da Bahia. Presta serviços de fornecimento de água tra-

tada, coleta e tratamento de esgoto sanitário reafirmando seu compromisso com o de-

senvolvimento sustentável, em consonância com a macro estratégia do governo do

estado: a universalização do acesso ao saneamento.

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os órgãos de deliberação superior da Embasa, definidos no estatuto social, são a As-

sembleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. O

Conselho de Administração é a mais alta instância administrativa, sendo composto por

sete membros eleitos por um período de dois anos, reelegíveis. O Conselho Fiscal, órgão

com atribuições específicas dispostas na Lei das Sociedades Anônimas, é composto por

cinco membros efetivos. 

A Diretoria Executiva é formada pela Presidência, duas Diretorias de Operação (Região

Metropolitana de Salvador e do Interior), Diretoria de Engenharia, Diretoria Técnica e de

Planejamento, Diretoria Financeira e Comercial e Diretoria de Gestão Corporativa. A es-

trutura organizacional da Embasa vigente, propicia a dinâmica das estratégias e dos pro-

cessos organizacionais, facilitando a integração entre os processos críticos na gestão da

empresa e intensificando a regionalização de suas atividades, para o alcance da eficiên-

cia operacional.

A Embasa, como executora da política de saneamento do Estado da Bahia, foca seu aten-

dimento na população urbana de sua área de concessão; entretanto, seus serviços atin-

gem uma considerável parcela da população rural localizada na periferia das localidades

urbanas e, principalmente, dispersa ao longo dos diversos sistemas integrados.

Frente ao desafio de conciliar o cumprimento da função social do seu mandato institu-

cional à sua estratégia empresarial, a Embasa toma por base além da legislação e nor-

mas aplicáveis, modelos e padrões referendados, nacional e internacionalmente, para

adoção de boas práticas de governança, controles internos, código de ética e conduta,

gestão e controle de riscos e compliance.

A manifestação do interesse público deve estar compatível com o objeto social da em-

presa. A persecução do interesse público, por meio do atendimento de políticas públicas,

deve ser compatível com a atuação empresarial, não podendo colocar em risco a renta-

bilidade e sustentabilidade financeira da Embasa. Desta forma, no atendimento ao inte-

resse público, a Embasa somente atende políticas públicas que: 

• não contrariem preceitos socioambientais, morais e éticos;

• estejam alinhadas com as Leis Federais nos 11.145/2007 (Política Nacional do

Saneamento Básico) e 13.303/2016 (Lei das Estatais); 

• sejam compatíveis com o seu objeto social;

• não coloquem em risco a sustentabilidade financeira da empresa; e,

• sejam formalizadas por meio de norma, regulamento ou instrumento específico.

2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO

A Embasa, como executora da política de saneamento básico do Estado da Bahia, ver-

tentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, atua nas prioridades de governo

definidas dentro do “Programa Água para Todos - PAT”. Presta serviço em 366 muni-

cípios onde atende as ações pactuadas no Plano Municipal de Saneamento Básico, cujo

principal objetivo é contribuir com a universalização dos serviços de abastecimento de

água e esgotamento sanitário de modo sustentável. 

São operados 433 sistemas de abastecimento de água, distribuídos em 366 dos 417 mu-

nicípios do estado (87,8% dos municípios do estado), dos quais 124 são sistemas inte-

grados (atendem diversas localidades pertencentes a um ou mais municípios) e 309 são

locais. Em relação ao esgotamento sanitário são operados 115 sistemas, sendo 6 inte-

grados e 109 locais, que atendem a localidades de 103 municípios do estado.

A Embasa descentraliza suas ações por meio das 19 Unidades Regionais, sendo 13 Uni-

dades no interior do Estado e 06 Unidades na Região Metropolitana de Salvador, além de

227 Escritórios Locais, responsáveis pela operação, manutenção, faturamento e cobrança

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e interação direta com

os usuários, comunidade e titulares nos 366 municípios onde a empresa atua. 

3. ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.303/2016 - LEI DAS ESTATAIS

Dedicação especial foi dada pela Embasa, no ano de 2017, às adaptações necessárias

para adequações às exigências da Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais. Neste sentido,

foi criado grupo de trabalho objetivando planejar e gerenciar as ações de adequação da

governança corporativa. Fruto deste esforço, a empresa já aprovou a Política de Gestão

Integrada de Riscos Corporativos e Controles Internos, Política de Conformidade, Inte-

gridade e Ética, Política de Distribuição de Dividendos e a Política de Porta-vozes.

Para adequação da Governança Corporativa da Embasa aos requisitos da Lei das Esta-

tais outras ações ainda estão em curso, como a revisão do Estatuto Social, que é o con-

junto de regras norteadoras da sociedade que estabelece os direitos e deveres de seus

sócios, além de descrever uma série de determinações legais e a elaboração do Regula-

mento Interno de Licitações e Contratos da empresa. 

Está em construção e será lançado no ano de 2018 o Código de Conduta e Integridade,

balizado na Lei das Estatais, com o objetivo de servir como instrumento norteador dos atos

de todas as pessoas que exercem atividades em nome da Embasa, que devem reger-se

por suas disposições e aplicar, em seu âmbito de responsabilidade, seu conteúdo e pro-

mover sua divulgação, seu entendimento e sua internalização.

Ainda em 2018, a Embasa pretende publicar o “Relatório Integrado”, documento que une

o “Relatório de Administração e Demonstrações Financeiras” e o “Relatório de Sustenta-

bilidade” em um único documento. Esses relatórios são publicados anualmente e apre-

sentam as principais realizações, o aprimoramento da gestão, controles internos e

governança, além de identificar como as estratégias da empresa resultam em geração

de valor para os diversos públicos de interesse. Neste processo, a Embasa tem buscado

um modelo de governança e de negócio eficaz e transparente. O compromisso e a tarefa

que se coloca é, portanto, de elevar a confiança dos acionistas e de todos os baianos,

para além da segurança, da eficiência operacional e do retorno aos investimentos.

4. ESTRATÉGIAS E DESEMPENHO EMPRESARIAL

O planejamento estratégico da Embasa chega ao seu segundo ano de execução do ciclo

2016-2019 com os avanços e as adaptações impostas por um cenário de grandes desa-

fios no setor de saneamento. 

A despeito do cenário de crise política e econômica, as estratégias de continuidade nos

investimentos em infraestrutura, que suportam a melhoria nos serviços prestados e o

avanço na cobertura do atendimento, foram mantidas durante o ano de 2017. Projetos

estruturantes para aumentar a rentabilidade da Embasa, como a implementação do or-

çamento baseado na Gestão Matricial das Despesas (GMD), a efetiva utilização de con-

tratos baseados na remuneração por performance, assim como a melhoria do sistema de

gestão através da utilização do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Na-

cional da Qualidade e da implantação da gestão por processos, são alguns exemplos de

como a Embasa, de forma ousada, definiu as suas estratégias empresariais para alcan-

çar a sustentabilidade econômico-financeira e o reconhecimento por parte da sociedade.

O ano de 2017 também destaca-se pelo alinhamento das tecnologias de TI às estratégias

organizacionais, cruzando e priorizando os projetos de tecnologia com as demandas do

plano estratégico proporcionando soluções para a melhoria operacional, o aumento da

inteligência nas ações comerciais e de relacionamento com os clientes, sem preceder da

segurança das informações.

4.1  O AVANÇO NAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS

Os resultados corporativos do ano de 2017 demonstram o contínuo esforço da Embasa

na ampliação da cobertura do seu atendimento, aliada ao aumento na qualidade da pres-

tação dos serviços aos clientes, sem afastar-se do pilar central de manter o seu equilíbrio

econômico-financeiro.

Apesar da manutenção do cenário de retração do setor de construção civil na Bahia no

ano em análise, da significativa redução nos repasses de recursos para investimentos

em saneamento e habitação em âmbito nacional (Programa Minha Casa Minha Vida) e a

restrição de oferta de água por conta da estiagem, os bons resultados no aumento das li-

gações de água e esgoto são o reflexo de estratégias comerciais e operacionais integra-

das, a exemplo do combate às ligações clandestinas, na qual se destacam regiões com

grande concentração de ligações irregulares como, por exemplo, Itaparica e Feira de San-

tana que conseguiram regularizar cerca de 1.200 e 2.000 ligações, respectivamente. Outra

estratégia iniciada em 2017, e que será ampliada em 2018, é implantação de modelos de

termos de referência para contratos de risco e performance, condicionando a remunera-

ção das empresas contratadas ao desempenho do contrato definido com base em metas

de eficiência. Cabe destacar também que a expansão do abastecimento de água e do

esgotamento sanitário teve como característica o avanço para regiões com baixa renta-

bilidade, a exemplo das zonas rurais, evidenciando o desafio da manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro da empresa.

4.2  QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O significativo aumento de ligações de água e esgoto nos últimos anos, conforme de-

monstram os gráficos abaixo, são analisados em conjunto com os indicadores de inci-

dência de reclamações e serviços executados dentro dos prazos estabelecidos. A

incorporação destes dois indicadores nos painéis de desempenho das unidades propor-

cionam análises de causas que geram subsídios para tomadas de decisões focadas no

aumento da qualidade dos serviços, inclusive com a avaliação de desempenho de servi-

ços prestados pelos fornecedores. 

Apesar do atingimento das metas, as estratificações das incidências de reclamações

apontaram as necessidades de ações corretivas para no ano de 2018, principalmente

para estratégias de combate a interrupções no abastecimento e vazamentos em

redes. 

Em se tratando de perdas de água são utilizados dois indicadores de resultado para o

seu monitoramento, o Índice de Perdas na Distribuição (IPD), no nível estratégico e em

percentual, e o Índice de Perdas por Ligação (IPL) em litros por ligação por dia, que é

monitorado no nível tático-operacional. Ambos consideram as perdas totais de água da

distribuição, que integraliza as parcelas de perdas reais e aparentes.

Em função dos volumes de perdas (volume de águas não contabilizadas - ANC) no pe-

ríodo de 2005 a 2017 terem crescido em proporção bem inferior ao crescimento do nú-

mero de ligações e da extensão das redes distribuidoras, houve uma redução significativa

no resultado do IPL, de 348,5 L/hab.dia para 277,4 L/hab.dia, conforme o gráfico abaixo

“Evolução dos indicadores de Perdas Médias Anuais”. Os resultados do IPL encontram-

se relativamente estáveis desde 2010, o que reflete que os intensos esforços para o con-

trole das perdas estão sendo efetivos, mas que é necessário incrementos de

investimento para se alcançar menores índices de perdas, que ainda encontram-se em

patamar elevado.

Verifica-se que o resultado do IPD tem crescido a partir do ano de 2010, quando alcan-

çou o número de 37,1%, e cresceu até os atuais 44,2%, o que se deve principalmente ao

fato do volume contabilizado não perceber, relativamente, o mesmo incremento que os vo-

lumes disponibilizados. Nos últimos três anos se observou, inclusive, a redução dos vo-

lumes micromedidos. Essa redução é provocada por, além das mudanças de hábitos de

consumo e redução da taxa de ocupação dos domicílios, pelo aumento significativo no nú-

mero de ligações inativas e fraudes, e pelo envelhecimento ou ausência de hidrômetros

nas ligações.

4.3 ESTRATÉGIAS COMERCIAIS

Diante dos bons resultados comerciais e operacionais, manter o equilíbrio econômico-fi-

nanceiro da empresa passa, dentre outras ações, por transformar em caixa o máximo do

valor faturado.

A eficiência da cobrança na Embasa fechou o ano de 2017 em 92,23%, evidenciando o

resultado de estratégias de estreitamento no relacionamento com grandes consumidores

e órgãos públicos, a exemplo da campanha de recuperação de crédito para Prefeituras,

onde foi possível negociar R$ 41 milhões, com a adesão de 120 Prefeituras. Outra ação

de sucesso foi a implantação de um projeto de cobrança via SMS, ferramenta com baixo

custo e que teve uma eficiência significativa para aqueles usuários que não têm o perfil

de inadimplência, mas possuem pequenos atrasos no pagamento. As questões sociais

também afetam diretamente a eficiência da cobrança. As dificuldades na execução de

cortes em áreas de risco e de baixa renda, fundamentalmente por questões de segurança,

dificultam a melhoria dos resultados. 

Em 2018 uma das estratégias será realizar as contratações para execução de cobrança

através da remuneração por risco e por performance, com estudo detalhado da carteira

de devedores e perfis de usuários.

4.4 PODER CONCEDENTE

O ano de 2017 representou um avanço nas relações entre a Embasa e os representan-

tes do poder concedente, demonstrado na melhoria do desempenho do indicador de mu-

nicípios com convênios de cooperação assinados. 

O esforço corporativo da Embasa, apoiado pelo Governo do Estado, resultou no alcance

de 136 convênios firmados ao longo do ano de 2017, representando um aumento de

mais de 4,5 vezes comparado com o ano de 2016. Desde que entrou em vigor o novo

marco do saneamento em 2007, haviam sido firmados 102 convênios até 2016. E em

apenas um ano (2017) foram firmados 133% a mais de convênios do que nesses 10

anos. Ressalta-se que municípios estratégicos para a Embasa firmaram o convênio de

cooperação em 2017, a exemplo de Irecê, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e

Vera Cruz.

No que diz respeito à assinatura dos contratos de programa, a elaboração dos Planos

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por parte dos municípios é um condicionante

que retarda o processo de assinatura. Ao final de 2017 apenas 8% (30) dos municípios

operados pela Embasa já haviam editado esse instrumento de planejamento, incluído aí

os 1,6% (6) dos municípios que já firmaram contratos de programa com a Embasa, ou-

tros 9% (32) estão com o plano finalizado, porém sem aprovação legal, e 19% (69) ainda

estão em processo de elaboração do plano. Convém mencionar que o prazo médio de

elaboração de um plano de saneamento é de 2 anos, o que também retarda o início das
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A crise hídrica da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e os esforços da Em-

basa e do Governo do Estado da Bahia marcaram o ano de 2017. A falta de chu-

vas verificada desde o ano passado reduziu o nível dos mananciais em diversas

regiões, incluindo áreas marcadas pela abundância de chuvas, como a RMS. Diante

disso, a Embasa adotou ações emergenciais para garantir a continuidade do abas-

tecimento de água. 

Assim, além das obras executadas para o reforço do bombeamento em Santa He-

lena (R$ 35 milhões), a Embasa está trabalhando na perfuração e montagem pro-

gressiva de 14 poços em área próxima à Estação de Tratamento de Água Principal,

em Candeias, da Barragem do Joanes II com custo estimado em R$ 68 milhões,

que proporcionarão o aumento de mil litros por segundo no volume de água dispo-

nível para Salvador e RMS. 

Apenas em agosto de 2017, a situação começou a melhorar. Os seis reservatórios

que abastecem Salvador e os 12 municípios da região metropolitana (RMS) saí-

ram do nível crítico com as chuvas que caíram entre junho e julho. 

Além das chuvas, ações emergenciais do Governo do Estado, realizadas por meio da

Embasa, garantiram o abastecimento doméstico. Como obra de grande porte, a Em-

basa irá executar a primeira etapa da ampliação da captação na barragem de Santa

Helena, com recursos orçados em R$ 168 milhões. Considerando a totalidade do

empreendimento (dividido em quatro etapas), a ampliação do sistema de transposi-

ção das águas de Santa Helena para a barragem de Joanes II tem previsão de ele-

var a produção de água em volume equivalente a 50% da atual demanda do sistema.

O empreendimento prevê investimento total estimado de R$ 890 milhões. A Embasa

também está estudando o aproveitamento das águas do rio Pojuca, com a futura

construção da barragem de Itapecerica, como mais uma ação para reforçar a segu-

rança hídrica do sistema de água que atende Salvador e a RMS.

De acordo com dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema),

a Bahia vive a pior seca dos últimos 100 anos. A estiagem que atinge o estado está

reduzindo o nível dos mananciais utilizados para o abastecimento humano em di-

versas áreas, motivo pelo qual a Embasa está realizando obras em importantes re-

giões do estado: Barragem do Colônia (R$ 109,9 milhões), Salvador/Lauro de

Freitas - Setor R23 (R$ 70 milhões), Salvador/Duplicação da Adutora de Água Tra-

tada (R$ 68,7 milhões), Senhor do Bonfim (R$ 59,6 milhões), Amélia Rodrigues

(R$ 53,4 milhões), Camaçari - Machadinho Norte (R$ 42,2 milhões), Adutora de

Pedras Altas - 2ª etapa (R$ 33,8 milhões), Feira de Santana - Setor Leste (R$ 30

milhões) e Santo Amaro/Saubara (R$ 22,3 milhões). Em 2017, foi firmado mais um

termo de compromisso para realização de obras de abastecimento de água com re-

cursos do Funcep, no montante de R$ 42 milhões, visando beneficiar populações

localizadas principalmente no semiárido baiano.

No tocante ao esgotamento sanitário, a Embasa continua ampliando os serviços

com obras nos municípios de Salvador (R$ 210 milhões), Lauro de Freitas (R$

193,5 milhões), Itaberaba (R$ 67,7 milhões), Ilhéus (R$ 52,7 milhões), Vera Cruz

(R$ 51 milhões), Simões Filho (R$ 39,9 milhões), Feira de Santana (R$ 36,4 mi-

lhões), Camaçari (R$ 24,1 milhões) e Conde (R$ 20,2 milhões).

Investimentos em ampliações e melhorias de sistemas de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário resultaram, esse ano, na implantação de 116.210 novas

ligações de água e 95.241 novas ligações de esgoto. Em 2017, foram investidos R$

201 milhões em abastecimento de água, R$ 142 milhões em esgotamento sanitá-

rio e mais R$ 34 milhões em ações de desenvolvimento institucional.

Mesmo diante do cenário nacional de retração econômica e escassez de recursos

financeiros, a Embasa consolidou o seu papel de principal integrador do sanea-

mento do Estado, dando continuidade às ações para elevar o atendimento da po-

pulação com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e manter

a prestação dos serviços com eficiência e qualidade.

A Embasa tem a consciência que o restabelecimento da normalidade só será possí-

vel graças a conjunção positiva de três fatores: as obras emergenciais e estruturais,

implementadas desde os primeiros sinais da crise, o retorno das condições próximas

à normalidade do regime de chuvas e a mudança de hábitos da população. 

No aspecto institucional, a Embasa é parte ativa de um movimento de estreita apro-

ximação entre os entes do setor no sentido do aprimoramento do marco regulató-

rio: operadores, titulares, reguladores e gestores dos recursos hídricos. 

É visível o amadurecimento do envolvimento do corpo funcional da Embasa na ex-

pansão do Modelo de Excelência da Gestão (MEG). Neste sentido, a empresa já

sente substanciais melhorias nos processos que fazem parte da sua cadeia de

valor, bem como nos parâmetros técnicos de hierarquização de investimentos,

confrontando os limitados recursos com as demandas do saneamento no estado.

Tanto é assim que a Embasa está preparando algumas de suas unidades para

concorrer ao PNQS 2018 - Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento. Este

prêmio foi instituído pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) e

visa reconhecer as empresas do setor que se distinguem pela boa gestão dos ser-

viços de saneamento, estando baseado em critérios técnicos de excelência da

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Acreditando na competência e esforços

do nosso excelente e motivado corpo de colaboradores, estamos certos do su-

cesso da Embasa.

Nossa missão está nortedada à necessidade de buscar continuamente aprimorar

as estruturas de controle, promover mais eficiência e agilidade na tomada de deci-

sões, garantir a segurança e a conformidade dos processos, mitigar riscos e sal-

vaguardar os interesses dos nossos acionistas e demais públicos de interesse. 

Dedicação especial foi dada pela Embasa às adaptações necessárias para ade-

quações às exigências da Lei nº 13.303/2016 - Lei das Estatais. Neste sentido, foi

criado grupo de trabalho objetivando planejar e gerenciar as ações de adequação

da governança corporativa. Fruto deste esforço, a empresa já aprovou a Política de

Gestão Integrada de Riscos Corporativos e Controles Internos, Política de Confor-

midade, Integridade e Ética, Política de Distribuição de Dividendos e a Política de

Porta-Vozes. Para adequação da Governança Corporativa da Embasa aos requi-

sitos da Lei das Estatais outras ações ainda estão em curso, como a revisão do

Estatuto Social e a elaboração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos

da Empresa. Também está em construção e será lançado no ano de 2018 o Código

de Conduta e Integridade, balizado na Lei das Estatais, com o objetivo de servir

como instrumento norteador dos atos de todas as pessoas que exercem ativida-

des em nome da Embasa.

Neste processo, a Embasa tem buscado um modelo de governança e de negócio

eficaz e transparente. O compromisso e a tarefa que se coloca é, portanto, de ele-

var a confiança dos acionistas e de todos os baianos, para além da segurança, da

eficiência operacional e do retorno aos investimentos.

Quanto ao processo de contratualização, a Embasa deu um significativo salto

quantitativo na contribuição para a assinatura dos Convênios de Cooperação entre

Entes Federados, saindo de 72 convênios de 2009 a 2015, passando para 102 em

2016 e, com 136 em 2017, totaliza 238 convênios assinados, o que representa

65% do total dos municípios atendidos. Nessa linha de desempenho, a empresa,

ciente da importância do processo que consolida sua sustentabilidade, está de-

terminada a dar prosseguimento à essas ações que, juntamente com os Planos

Municipais de Saneamento Básico (PMSB), asseguram a formalização dos Con-

tratos de Programa. 

O momento atual é de aperfeiçoamento dos ensinamentos aprendidos ao longo da

rica história da Embasa, sempre com o olhar direcionado para o futuro, sem perder

de vista a ampliação da cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgo-

tamento sanitário e a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos. 

A empresa está pronta para superar quaisquer desafios e a nossa equipe saberá

aproveitar cada desafio como oportunidade para inovar e implementar soluções

sustentáveis de longo prazo, sem perder de vista a persecução dos objetivos atre-

lados ao interesse público. 

Ligações Existentes de Água

Ligações Existentes de Esgoto

Evolução dos Indicadores de Perdas 
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demais etapas do processo de contratualização. Dos municípios operados pela Embasa,

42% (152) possuem condições de iniciar a elaboração dos planos, com  recursos fede-

rais (Funasa, MCidades, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e emenda

parlamentar), recursos estaduais (SIHS e Agersa) e apoio técnico do CREA-Ba. Dessa

forma, há 83 municípios operados pela Embasa ainda sem iniciativa para a elaboração

do seu PMSB.

4.5 EMPREENDIMENTOS

Parte central no processo de contratualização, a gestão dos empreendimentos na Em-

basa tem como premissa o atendimento das metas de eficiência estabelecidas, visando

garantir o cumprimento do prazo, qualidade e custos planejados. 

O cumprimento de prazos é um dos principais desafios na gestão dos empreendimentos

da Embasa, uma vez que a assertividade da execução depende de fatores como a defi-

nição clara e precisa do escopo da obra, gerenciamento dos riscos do empreendimento,

planejamento e cronograma bem elaborados e detalhados, comunicação e envolvimento

das partes interessadas como prestadores de serviços, representantes das comunidades

do entorno, órgãos reguladores, dentre outros.

Em 2017, refletindo o atingimento da meta, foram realizadas 12 avaliações externas,

sendo 09 com a participação das Diretorias de Operação (DM e DI), além de 183 auto ava-

liações. No processo de melhoria contínua, avaliação das práticas e implementação do

PDCA são elaborados Planos de Ação objetivando tratar as inconformidades levantadas

e oportunidades de melhoria evidenciadas em cada etapa das avaliações externas. O re-

sultado final do Índice de Qualidade das Obras em 2017 (IQO = 86,37%) superou a meta

estabelecida para o ano que foi de 75,00%. 

Os resultados das avaliações do IQO expressam não apenas o processo construtivo, mas

refletem a qualidade das unidades dos sistemas implantados que serão entregues à área

operacional da Embasa, e em última análise nos atributos de qualidade do produto final

que será colocado à disposição da população beneficiada pela obra, ou seja, a água tra-

tada e o esgoto tratado, com adequada disposição no meio ambiente.

4.6 DESENVOLVIMENTO DAS EQUIPES

O "Cumprimento do Plano de Capacitação" demonstra o percentual decorrente do nú-

mero de capacitações realizadas em relação ao número de capacitações programadas.

Considerando que foram planejadas a execução de 235 turmas para os programas de

capacitação em segurança do trabalho, gestão comercial, competências comportamen-

tais, desenvolvimento de líderes, ciclo de palestras, levantamento de necessidades de

treinamento (LNT) e o programa de formação dos novos contratados, que foram execu-

tadas 243 turmas, a meta traçada foi atingida. 

Cabe ressaltar que o programa de desenvolvimento de líderes foi suprimido do plano de

capacitação 2017 em função da readequação do orçamento, e que o programa de for-

mação dos novos contratados iniciou em 2018. No entanto, não houve impacto negativo

sobre o resultado do indicador, pois para os demais programas, com destaque para a

LNT, foram realizadas turmas em maior quantidade do que o previsto, sendo planejadas

28 e executadas 78 turmas. Os demais programas também superaram o planejado, porém

com um menor impacto sobre o indicador.

Nesse cenário, a Embasa aperfeiçoou a sua avaliação de desempenho definindo quais

competências devem ser avaliadas e desenvolvidas suportando, desta forma, as estraté-

gias definidas no planejamento estratégico 2016-2019. 

5. PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

Considerando as orientações do Conselho de Administração, a Embasa está buscando fir-

mar parcerias locais e internacionais para realizar projetos de desenvolvimento institu-

cional, que visam fortalecer a empresa. A seguir, breve resumo das principais:

• Agência de Desenvolvimento do Comércio dos EUA (USTDA):

Objetivo: Estudo de concepção para o aprimoramento energético e operacional do

sistema de esgotamento sanitário da região metropolitana de Salvador. Investi-

mento: US$ 651,6 mil. O processo foi iniciado em 2015 e o termo de cooperação

assinado em 2017.

• Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura / Agência Brasi-

leira de Cooperação (IICA / ABC):

Objetivo: Universalização e aperfeiçoamento da prestação dos serviços de abas-

tecimento de água e esgotamento sanitário em áreas prioritárias no Estado da

Bahia. Investimento: R$ 19,3 milhões. Status: Contrato assinado em 2016.

• Governo da República da Alemanha:

A Embasa está buscando firmar parceria com o Banco Alemão de Desenvolvi-

mento - KfW Entwicklungsbank, visando a execução do Programa de Cooperação

Financeira com o objetivo de implantar a ampliação do Sistema de Esgotamento

Sanitário de Camaçari e Dias D´Avila e implantação da Estação de Tratamento de

Esgoto Norte, com aproveitamento energético do biogás, com recursos da ordem

de 80 milhões de euros.

As tratativas entre a Embasa e o KfW estão avançadas, inclusive com a aprova-

ção do pleito junto à Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, do Go-

verno Federal. Foram realizadas reuniões com a SIHS, Sefaz e a Casa Civil e, no

momento, encontra-se pendente a contragarantia exigida pelo banco, a ser dada

pelo estado da Bahia.

6. O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - PAT

O Programa Água para Todos (PAT) completou, em 31 de agosto de 2017, dez anos, fir-

mando-se como referência nacional. O programa foi criado pelo Governo do Estado da

Bahia e tem como objetivo geral promover a universalização do acesso à água em áreas

rurais para o consumo humano e para a produção agrícola e alimentar, visando o pleno

desenvolvimento humano e a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação

de vulnerabilidade social.

O PAT, que serviu de referência para criação do programa no âmbito federal, e já repre-

senta um importante passo em direção a melhoria da qualidade de vida dos baianos. O

programa articula a execução de um conjunto de ações para garantir tanto o acesso à

água em quantidade e com qualidade, como sua permanência ao longo do tempo. 

Este programa inaugurou uma nova forma de gestão pública transversal, articulando

ações de órgãos federais, estaduais e municipais. A estratégia de ação do programa foi

organizada em cinco linhas de ação: Abastecimento de Água; Esgotamento Sanitário;

Saneamento Integrado; Meio Ambiente e Projetos Socioeconômicos e; Estudos Estra-

tégicos.

As intervenções do PAT, na Embasa, a partir de 2007, contemplam 1.535 ações em 353

municípios, sendo 614 obras em abastecimento de água, 193 em esgotamento sanitário,

perfuração de 532 poços, elaboração de 179 projetos e 6 ações de desenvolvimento ins-

titucional, totalizando cerca de R$ 8,3 bilhões em recursos de investimento aplicados ou

garantidos.

Em relação às metas pactuadas no programa, verifica-se a seguinte situação em de-

zembro/2017:

Quadro 1 - Metas do Programa Água para Todos

Pelos números acima, percebe-se que a Embasa vem cumprindo com o quanto estipu-

lado, mesmo diante do difícil cenário econômico imposto.

6.1  EMPREENDIMENTOS EM DESTAQUE NO ANO DE 2017

Expandir a infraestrutura de saneamento significa reduzir a mortalidade infantil e as in-

ternações por doenças de veiculação hídrica, despoluir rios, proporcionar mais empregos

e valorizar os setores do turismo e imobiliário. Ou seja, saneamento é sinônimo de saúde

e desenvolvimento.  No entanto, a completa despoluição do meio ambiente depende ainda

da participação efetiva do poder público municipal e da sociedade, destinando correta-

mente os lixos urbanos e promovendo a limpeza das cidades e a conexão correta do es-

goto à rede coletora.

A seguir estão relacionados os principais empreendimentos do exercício de 2017 exe-

cutados com recursos onerosos e não onerosos, de diversas fontes, tais como Orça-

mento Geral da União - OGU, Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, Companhia

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Bene-

fício Fiscal de Reinvestimento administrado pela Superintendência de Desenvolvimento

do Nordeste - SUDENE, Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Fundo Estadual de Combate

e Erradicação da Pobreza (FUNCEP), além de recursos Próprios da Embasa. Os va-

lores informados dos investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos

em cada empreendimento, durante toda a sua vigência, ou seja, incluem valores re-

passados pelos órgãos financiadores, as parcelas de contrapartida e recursos extras

da Embasa.

6.1.1 Abastecimento de Água

Parte significativa dos investimentos realizados visa garantir que os sistemas de abaste-

cimento de água (SAA) e a estrutura instalada (estações elevatórias, adutoras, estações

de tratamento de água, reservatórios e redes distribuidoras) tenham condições de aten-

der à demanda por água, que apresenta aumento devido ao crescimento da população ur-

bana nas áreas atendidas pela empresa. Com a execução da ampliação da malha

distribuidora nas cidades e até na zona rural, foi possível levar água de qualidade para a

população ainda não atendida pela empresa. 

No ano de 2017 foram concluídas obras de abastecimento de água que totalizam inves-

timentos de R$ 47,5 milhões ao longo do contrato e beneficiaram uma população de mais

de 1,2 milhão de pessoas. As principais ações realizadas foram: 

• Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Cândido

Sales/Quaraçu/Lagoa do Timóteo/Lagoa Grande - A obra contou com investi-

mentos de R$ 14,9 milhões e está beneficiando uma população de 10 mil habi-

tantes.

• Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de San-

tana, com a implantação do Sistema Adutor EEAT3/EEAT4 - Na obra foram in-

vestidos R$ 4,8 milhões, beneficiando 4,8 mil pessoas.

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Camaçari - A obra visou

a extensão de rede distribuidora de água, com execução de novas ligações do-

miciliares, beneficiando 31.621 habitantes, com valor de investimento de R$ 4,4

milhões. 

6.1.1.1 Investimentos com recursos do FUNCEP

Desde o início do programa, 178 localidades, da zona rural no interior baiano, já contam

com o benefício da água tratada. Destas, 78% estão situadas em municípios do Semiá-

rido Baiano. Outras 118 localidades também estão contempladas, com obras em diversos

estágios de implantação.

A parceria com Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCEP), que

visa implantar, pelo termo 001/2014, 1.345 km de extensão de rede e mais de  21 mil li-

gações domiciliares em  66 municípios baianos (dos quais 49 localizam-se na área do se-

miárido) foi ampliada em 2017, através do termo 001/2017. Por este novo termo, mais de

33 mil baianos também receberão o benefício através da implantação de mais 600 km

de rede/adução, prevendo-se uma execução de 8,7 mil novas ligações. Desde a im-

plantação do programa foram executadas mais de 19 mil ligações domiciliares, sendo

4.047 em 2017. Para tanto, foram implantadas 1.244,90 km de rede/adução sendo

261,83 km em 2017.

Dos 66 sistemas concluídos, 18 foram finalizados em 2017, beneficiando mais de 11 mil

habitantes, com investimento de R$ 6,71 milhões, em 16 municípios e outros 39 siste-

mas estão com previsão de conclusão até 2018 e deverão beneficiar mais de 53 mil ha-

bitantes em 40 municípios baianos.

6.1.2 Esgotamento Sanitário

Esse tipo de ação se configura como um grande avanço na melhoria da qualidade de vida

da população do estado, na área de atuação da Embasa, pois tem relação direta com a

queda na incidência de doenças de veiculação hídrica, sobretudo em crianças.

Em 2017 foram entregues à população importantes obras de esgotamento sanitário, que

representam um valor aplicado de R$ 63,8 milhões, ao longo do contrato, e estão bene-

ficiando 311 mil habitantes. As principais ações estão listadas a seguir:

• Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipiaú - A obra contou

com investimento de R$ 24 milhões, atendendo a uma população de mais de 18

mil habitantes.

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador (adensamento

e ligações intradomiciliares) - A obra contou com investimento de R$ 36,8 mi-

lhões, atendendo a uma população estimada em 122 mil habitantes.

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Feira de Santana (aden-

samento e ligações intradomiciliares) - A obra contou com investimento de R$ 2,4

milhões, atendendo a uma população estimada em 4 mil habitantes.

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Luís Eduardo Maga-

lhães (adensamento e ligações intradomiciliares) - A obra contou com inves-

timento de R$ 4,4 milhões, atendendo a uma população estimada em 18 mil

habitantes.

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ilhéus (adensamento e

ligações intradomiciliares) - A obra contou com investimento de R$ 1,2 milhão,

atendendo a uma população estimada em 7,5 mil habitantes.

• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santo Antônio de Jesus

e Muritiba (adensamento e ligações intradomiciliares) - A obra contou com in-

vestimento de R$ 1,9 milhão, atendendo a uma população estimada em 11 mil

habitantes.

6.2  AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA SECA

De acordo com dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), a Bahia

vive, desde o ano de 2016, a pior seca dos últimos 100 anos. A estiagem que atinge o es-

tado está reduzindo o nível dos mananciais utilizados para o abastecimento humano em

diversas áreas, incluindo a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ainda segundo as

previsões dos órgãos estaduais e federais competentes, o período de escassez hídrica

deverá ter continuidade no próximo ano, com impacto inclusive na Região Metropolitana

de Salvador (RMS).

Considerando todos os investimentos da empresa para combate da escassez hídrica no

estado, a Embasa investiu, em 2017, o montante de R$ 34,8 milhões aproximadamente.

Não fosse a prioridade do governo estadual ao Programa Água para Todos, os efeitos da

seca certamente seriam maiores. A Embasa realizou obras fundamentais ao enfrenta-

mento dos efeitos da estiagem em importantes regiões, tais como:

• Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Queimadas/Santaluz,

com a instalação de nova captação na Barragem de Medrado - A obra contou

com investimentos de R$ 3,3 milhões e está beneficiando uma população de 21,6

mil habitantes.

• Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Vitória da

Conquista, com a execução do Sistema Adutor de Água Bruta Gaviãozi-

nho/Catolé - com recursos no valor de R$ 4,5 milhões, as obras estão benefi-

ciando uma população de 354 mil habitantes.

• Contratação de carros-pipa para complementar o abastecimento de água em re-

giões mais críticas, que contou com mais de R$ 8,1 milhões.

A falta de chuvas verificada desde o ano passado reduziu o nível dos mananciais em di-

versas regiões, incluindo áreas marcadas pela abundância de chuvas, como a RMS.

Diante disso, a Embasa adotou ações emergenciais para garantir a continuidade do abas-

tecimento de água. Assim, além das obras executadas para o reforço do bombeamento

em Santa Helena (R$ 35 milhões), a Embasa está trabalhando na perfuração e montagem

progressiva de 14 poços em área próxima à Estação de Tratamento de Água Principal, em

Candeias, da barragem de Barragem do Joanes II com custo estimado em R$ 68 milhões,

que proporcionarão o aumento de mil litros por segundo no volume de água disponível

para Salvador e RMS.

Apenas em agosto deste ano, a situação começou a melhorar. Os seis reservatórios que

abastecem Salvador e os 12 municípios da região metropolitana (RMS) saíram do nível

crítico com as chuvas que caíram entre junho e julho. A barragem Joanes II, em Cama-

çari, a mais afetada com falta de chuva, operava com 37,21% da capacidade em abril. No

início de agosto, esse número passou para mais de 86%. As chuvas também elevaram o

armazenamento de Joanes I, em Lauro de Freitas, que superou os 90%. Na barragem de

Santa Helena, em Dias D’Ávila, o volume útil passou de 11,47% para 47%. Ipitanga I e II

subiram suas capacidades para 66% e 73%, respectivamente.

Apenas a barragem de Pedra do Cavalo, responsável por mais da metade do abaste-

cimento de Salvador, teve um aumento menor, pois acumula água do rio Paraguaçu,

que não faz parte do ciclo de chuvas da RMS. Além das chuvas, ações emergenciais

do Governo do Estado, realizadas por meio da Embasa, garantiram o abastecimento

doméstico. Como obra de grande porte, a Embasa irá executar a primeira etapa da

ampliação da captação na barragem de Santa Helena, com recursos orçados em R$

168 milhões. Considerando a totalidade do empreendimento (dividido em quatro eta-

pas), a ampliação do sistema de transposição das águas de Santa Helena para a bar-

ragem de Joanes II tem previsão de elevar a produção de água em volume equivalente

a 50% da atual demanda do sistema. O empreendimento prevê investimento total es-

timado de R$ 890 milhões. A Embasa também está estudando o aproveitamento das

águas do rio Pojuca, com a futura construção da barragem de Itapecerica, como mais

uma ação para reforçar a segurança hídrica do sistema de água que atende Salvador

e a RMS.

A estiagem que atinge o estado está reduzindo o nível dos mananciais utilizados para o

abastecimento humano em diversas áreas, motivo pelo qual a Embasa está realizando

obras em importantes regiões do estado, tais como, Salvador/Lauro de Freitas - Setor

R23 (R$ 80,3 milhões), Salvador/Duplicação da Adutora de Água Tratada (R$ 69,3 mi-

lhões), Senhor do Bonfim (R$ 65,9 milhões), Amélia Rodrigues (R$ 52,4 milhões), Ca-

maçari - Machadinho Norte (R$ 43,9 milhões), Adutora de Pedras Altas - 2ª etapa (R$ 33

milhões), Feira de Santana - Setor Leste (R$ 31 milhões) e Santo Amaro/Saubara (R$

23 milhões). 

Todos os esforços estão sendo despendidos com a construção da Barragem do Colônia

(R$ 109,9 milhões), que complementará o abastecimento de água da cidade de Itabuna

e região. A obra está em fase de conclusão, estimando-se a entrega em abril de 2018. A

Embasa também está licitando as obras de construção da Barragem do Catolé, que aten-

derá a região de Vitória da Conquista, com recursos previstos de R$ 200 milhões. 

Tendo em vista que a empresa não obteve êxito na liberação de recursos financeiros junto

ao Ministério da Integração Nacional para construção de adutora interligando o sistema

de abastecimento de água de Rio do Antônio à Barragem do Truvisco, a diretoria Execu-

tiva da Embasa já autorizou o lançamento de licitação para a obra, que está estimada em

R$ 6,8 milhões. O sistema que atende ao município de Rio do Antônio está em colapso

desde o ano de 2016, e a realização dessas obras restabelecerá a produção de água, evi-

tando que uma parcela maior da população fique desabastecida nos próximos períodos

de estiagem e restabelecendo a distribuição de água para população que hoje está sendo

abastecida com intermitência.

Outra importante obra foi autorizada e será realizada pela Embasa. Trata-se da constru-

ção de adutora para transposição de águas da Barragem de Ponto Novo para Pedras

Altas, visando garantir o abastecimento regular de água a 21 municípios baianos locali-

zados na região do Sisal. Para esta obra, prevê-se investimentos da ordem de R$ 35 mi-

lhões e será custeada com recursos advindos do Tesouro do Estado. 

Diante do baixo índice pluviométrico dos últimos quatro anos, a Embasa também tem

chamado atenção para que a população economize água, preservando o recurso dis-

ponível. Neste sentido, a empresa está intensificando campanha com a finalidade de

conscientizar a população quanto ao uso racional da água.

A empresa tem a consciência que o restabelecimento da normalidade só será possível

graças a conjunção positiva de três fatores: as obras emergenciais e estruturais, imple-

mentadas desde os primeiros sinais da crise, o retorno das condições próximas à nor-

malidade do regime de chuvas e a mudança de hábitos da população.

7. AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

A preocupação com a crise hídrica instalada na maioria das regiões da Bahia foi à tônica

das ações socioambientais desenvolvidas no ano de 2017 pela Embasa. Nesse sentido

a área social da Embasa envidou esforços no diálogo com a realidade local e desenvol-

veu um conjunto de ações socioambientais, na perspectiva da promoção da participação

e de representações nas intervenções de saneamento, como também monitorou e ava-

liou os resultados socioambientais produzidos. 

A participação permeia desde as práticas de mobilização social até estratégias de maior

nível de engajamento como audiências públicas e constituição de Comissões de Acom-

panhamento de Obras (CAO). No ano de 2017 a Embasa realizou 6.562 ações, repre-

sentando um aumento significativo em relação a 2016. 

Dentre as ações realizadas estão contempladas reuniões comunitárias, reuniões públicas,

reuniões com poder concedente, visitas domiciliares, feiras de saneamento, caminhadas

ecológicas, palestras educativas, visitas as estações de água e esgoto, apresentações de

vídeos, formação de agentes multiplicadores, feiras, oficinas, eventos comemorativos, visi-

tas técnicas, entre outras. 

8. REGULAÇÃO

Diante dos desafios em atender às demandas necessárias e emergenciais, o marco re-

gulatório do setor foi fundamental para redimensionar o equilíbrio econômico-financeiro

da prestação dos serviços pela empresa. Os gastos operacionais foram pressionados

pela prolongada estiagem no Estado, obrigando a empresa a realizar relevantes inves-

timentos para garantir a segurança hídrica e o abastecimento regular na RMS e no in-

terior.

Além disso, outros fatores inerentes à dinâmica do setor como a estrutura e defasagem

tarifária, o nível de consumo por economia e reajustes não contemplados anteriormente

vinham pressionando a geração de caixa da companhia, dificultando dessa forma o fluxo

financeiro para a execução de projetos, e trazendo também incertezas sobre o planeja-

mento de médio prazo.

A reestruturação da tabela tarifária foi um dos pleitos importantes da Embasa, que obje-

tivava atenuar a recorrente redução do consumo médio das economias residenciais e a

baixa sensibilidade dos reajustes no faturamento. Em função disso, a empresa propôs a

redução do consumo mínimo, passando de 10 m³ para 6 m³.

A busca pela segurança financeira está também ligada à estratégia de fazer frente ao ser-

viço da dívida, derivado dos recursos captados para realizar os investimentos nos últi-

mos anos. Nesse contexto, com fundamentação na Lei 11.445/2007, a Embasa perpetrou

o pedido de realinhamento tarifário de 53,1%, mediante uma revisão extraordinária junto

à Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - Agersa, buscando

assim assegurar o equilíbrio econômico-financeiro de suas operações.

Detentora da função de regulação, e após os trâmites de consulta e audiências públicas,

a Agersa atendeu parcialmente o pleito da Embasa, permitindo um incremento tarifário de

12,76% (além do Índice de Reajuste Tarifário - IRT anual) escalonado ao longo de qua-

tro anos, além da concessão da reestruturação da tabela tarifária com diminuição do con-

sumo mínimo de 10 para 6 m³. Em 2017 o reajuste perfez um quantum de 8,80% (5,91%

relativo ao IRT mais 2,89% referente à primeira parcela da revisão).

8.1  FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELA AGERSA

A Agersa atua no sentido de garantir a qualidade e a continuidade na prestação dos ser-

viços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em cumprimento aos

termos estabelecidos na Lei Federal 11.445/2007, e nas Leis Estaduais 11.172/2008 e

12.602/2012. Nesse contexto compreende-se a importância de realizar fiscalizações nos

sistemas operados pela Embasa.

A partir de 2016, conforme a Resolução Agersa nº 001/2016 foi instituído mais um modelo

de fiscalização, desta vez indireta, denominado “Sistema de Inspeção de Boas Práticas

Operacionais - Barreiras de Proteção”. Segundo este novo modelo, a Embasa encaminha

à Agência seus relatórios de Barreiras de Proteção e a Agersa posteriormente fiscaliza a

execução dos planos de ação contidos nos mesmos.

Foram enviados, ao Ente Regulador Estadual, 61 Relatórios de Barreiras de Proteção no

decorrer do ano de 2017, dentre sistemas de abastecimento de água e esgotamento sa-

nitário. No modelo de fiscalização direta foram fiscalizados 32 municípios.

9. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Este subitem apresenta uma análise da situação econômico-financeira da empresa atra-

vés de indicadores de desempenho econômico, financeiro, comercial e de rentabilidade e

endividamento presentes nas demonstrações, ao tempo que verifica se a estratégia da or-

ganização está contribuindo para garantir a sua sustentabilidade, e consequentemente a

concretização dos objetivos.   

9.1  INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

As análises que se seguem - excetuando aquelas relativas ao resultado do exercício -

serão conduzidas desconsiderando os efeitos da receita e custos de construção, con-

centrando-se exclusivamente nas receitas e gastos oriundos da prestação dos serviços

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A receita e os custos de construção,

introduzidos nas demonstrações financeiras da Embasa desde 2009, por força de pro-

nunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, têm um impacto líquido

de pequena monta no resultado final, conforme mostrado no quadro abaixo, mas a Ad-

ministração entende que não se coadunam com a análise histórica do desempenho eco-

nômico-financeiro da entidade. 

Quadro 2 - Receitas e Custos de Construção (em R$ mil)

As demonstrações financeiras da empresa indicam a continuidade do crescimento da re-

ceita bruta, assim como da receita líquida. 

A receita operacional bruta de serviços atingiu R$ 2,924 bilhões, 10,53% superior aos R$

2,645 bilhões alcançado em 2016. A receita operacional líquida de serviços alcançou R$

2,657 bilhões, 10,56% acima dos R$ 2,403 bilhões registrados no exercício anterior. Não

obstante a queda do volume faturado de água, contribuíram para este resultado o incre-

mento de novas ligações de água e esgoto de 116.210 e 95.241, respectivamente; o au-

mento da eficiência de arrecadação; e principalmente a revisão da estrutura tarifária, que

reduziu a faixa de consumo mínimo de 10m

3

para 6m

3

, somado ao reajuste tarifário de

8,8% concedido pela AGERSA a partir de junho de 2017, que juntos provocaram ganho

real na composição da tarifa. 

Conforme já registrado, os volumes faturados de água e esgoto sofreram quedas de

8,91% e 5,70%, respectivamente, em que pese os incrementos de novas ligações de água

e esgoto. Tal redução se deu como resposta à reestruturação tarifária e ao reajuste cita-

dos anteriormente - o que sinaliza que os usuários se mostraram elásticos a variações no

preço dos serviços prestados, além de evidenciar a política tarifária como mecanismo de

incentivo ao uso eficiente da água. 

É digno de registro o fato de, por força da Lei Estadual n° 12.811, de 13 de maio de 2013,

ter deixado de haver incidência de ICMS sobre o fornecimento de água canalizada. 

No gráfico a seguir, mostra-se a evolução das receitas operacionais bruta e líquida de

serviços, assim como a dinâmica das taxas de crescimento da receita.

Antes de iniciar a análise do comportamento dos custos, vale registar um fato importante

ocorrido em 2014 - e que ainda é pertinente mencionar neste Relatório - foi a alteração

na forma de contabilização do Contrato de Concessão Administrativa do Emissário da

Boca do Rio (modalidade PPP). As parcelas das contraprestações referentes à locação

de ativo deixaram de ser computadas como custo operacional e passaram a ser reco-

nhecidas no ativo intangível, afetando a série histórica a partir de 2011 de alguns com-

ponentes das demonstrações de resultados e dos balanços patrimoniais e dos respectivos

indicadores. Todos os valores históricos apresentados neste relatório já refletem o novo

procedimento. 

Os custos dos serviços tiveram um incremento de 10%, variação bem superior à inflação

anual de 2017 medida pelo IPCA (2,95%), esse comportamento foi induzido pelos se-

guintes fatores: 

a) reajuste salarial de 4,00% (reposição da inflação medida pelo INPC de maio 2016

a abril de 2017) a partir de maio/2017; 

b) elevação acentuada das despesas com assistência médica dos empregados e
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dependentes, decorrente da inflação médica se acelerar mais rapidamente que o

índice geral de preços, o que gerou uma elevação de 28,86% nos gastos dessa

natureza;

c) aumento dos gastos com materiais, 13,08%;

d) elevação dos gastos com serviços de terceiros em torno de 10,84%, em especial

aqueles relacionados à manutenção das atividades finalísticas e;

e) aumento das despesas decorrentes da depreciação e amortização do intangível,

13,93%.

Cabe ressaltar o fato de a Embasa ter implementado no último trimestre de 2017 o Ge-

renciamento Matricial de Despesas - GMD, metodologia de gestão que visa otimizar a

execução orçamentária do custeio através da combinação do controle cruzado dos gas-

tos e da decomposição dos custos e despesas a partir de uma hierarquia orçamentária as-

sociada a uma melhoria dos mecanismo de monitoramento e análise de desempenho e

desvios dos custos e despesas referenciais.

Os ganhos advindos da implementação desta metodologia de gestão do custeio devem

ser extraídos no exercício de 2018.

A margem bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita operacional líquida, sem

considerar a receita e o custo de construção) mensura a capacidade da atividade finalís-

tica da empresa gerar excedente econômico, afastando da base de cálculo as receitas e

despesas que não são geradas pelos ativos operacionais da empresa.

Pode-se observar que a margem bruta mantém a tendência de recuperação do desem-

penho operacional revertida em 2016, alcançando praticamente 34%.

Pelo lado da despesa, cabe destacar a desaceleração acentuada do comportamento das

despesas comerciais em 2017 (-37,00%), apesar do crescimento acelerado nos últimos

anos. A dinâmica dessa natureza de gasto é fortemente influenciada pelas perdas por

inadimplência, aí inclusas as provisões para devedores duvidosos e perdas no recebi-

mento de crédito.

Os gráficos seguintes apresentam a evolução das despesas comerciais, bem como as

taxas de crescimento dessas despesas e a evolução do percentual de perdas por ina-

dimplência.

As despesas de natureza administrativa também sofreram aceleração saindo do nível de

R$ 417,2 milhões para R$ 475,0 milhões, o que representa uma aceleração de 13,9%.

Porém, afastando da base de cálculo as despesas com depreciação e provisões, a ace-

leração cai para 4,5%.

Já o resultado líquido da empresa sofreu um incremento significativo, saltando para

R$179,9 milhões, ante os R$ 99,4 milhões verificados em 2016. Ao mesmo tempo, a mar-

gem EBITDA (relação entre o resultado operacional e a receita líquida) evoluiu para

19,71%, frente a 16,40% do exercício anterior. Este resultado demonstra que a empresa

reverteu a tendência de queda e está recuperando a eficiência operacional. Tal recupe-

ração se deveu especialmente ao aumento de 10,56% na receita líquida (catalisada pelas

reestruturação e reajuste da tarifa, aumento da eficiência de arrecadação e aumento do

número de ligações de água e esgoto), como pela redução das perdas contábeis com

inadimplência de R$ 68 milhões em relação ao exercício anterior, o que favoreceu o re-

sultado.

A capacidade de geração de caixa, conforme já registrado, o EBITDA e, consequente-

mente, a sua margem estão sendo apresentados desconsiderando os efeitos das recei-

tas e custos de construção. Pode-se observar abaixo a melhora apresentada no EBITDA

que saltou de R$ 395,5 milhões para R$ 523,75 milhões, um crescimento de 32% em re-

lação ao exercício anterior. Logo depois tem-se a evolução da margem EBITDA.

Os indicadores de endividamento permanecem em níveis confortáveis, uma vez que o

comprometimento da capacidade de geração de caixa da empresa (margem EBITDA)

para cobrir os pagamentos do serviço da dívida encontra-se em torno de 30%; ao

mesmo tempo, o nível de endividamento ou estoque da dívida, verificado através da

razão entre a dívida líquida e a margem EBITDA, teve uma melhora significativa de-

corrente da aceleração acentuada do EBITDA somada ao aumento do Caixa e Equiva-

lente de Caixa. 

Convém dizer que a partir de 2014 foi acrescentado ao estoque de endividamento cons-

tante na Dívida Onerosa o passivo financeiro a pagar, de curto e longo prazos, o contrato

de concessão administrativa do Emissário da Boca do Rio, devido a mudança na forma

de contabilização do referido contrato. Tal modificação provocou a alteração dos valores

dos indicadores de 2011 a 2013, relativamente àqueles que foram informados anterior-

mente.

Concomitantemente, houve a reclassificação do Adiantamento para Futuro Aumento de

Capital do Passivo Não Circulante para o Patrimônio Líquido (integrando a reserva de

capital).

O exercício de 2017 foi encerrado com um Patrimônio Líquido de R$ 5,53 bilhões, frente

a R$ 5,30 bilhões em 2016.

Além dos parâmetros econômico-financeiros que possibilitam uma enorme gama de in-

formações sobre a empresa, a Embasa possui outros indicadores de igual importância

para o alcance dos objetivos que advêm do painel do Planejamento Estratégico 2016-

2019, apresentados a seguir, que são: o Índice de Eficiência Operacional (IEO) e o Fluxo

de Caixa de Ativos (FCA).

O Índice de Eficiência Operacional - IEO é o principal indicador utilizado no Planeja-

mento Estratégico da Embasa e reflete os resultados da perspectiva financeira. Ele é a re-

lação entre as entradas de recursos (oriundos da prestação de serviços de água e esgoto,

dos rendimentos de aplicações financeiras e do ressarcimento de despesas) e os gastos

desembolsáveis com recursos próprios (exceto investimentos, serviço da dívida de fi-

nanciamentos, programa de participação nos resultados, incentivo à aposentadoria e pa-

gamentos relativos a questões cíveis), apurados pelo fluxo de caixa mensal. 

A partir do exercício de 2012, como contrapartida da revisão tarifária extraordinária, as

metas para esse indicador passaram a ser fixadas pela atual Agência Reguladora de Sa-

neamento da Bahia (Agersa), antiga Coresab, válidas para o período 2011 - 2014. A Agersa

estipulou em 1,310 a meta para 2014, mas a própria Embasa, em revisão orçamentária efe-

tuada em setembro/2014, fixou internamente uma meta superior, de 1,369. 

A meta estabelecida na elaboração do orçamento de 2017 foi de 1,301. Conforme pode

ser observado no gráfico a seguir, a meta foi superada, uma vez que o IEO atingiu 1,363.

Quadro 4 - IEO 

O Fluxo de Caixa de Ativos - FCA reflete o retorno econômico gerado pelos Ativos Ope-

racionais da companhia. Ele corresponde a relação entre o Fluxo de Caixa Operacional

(EBITDA menos Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e a Base

de Ativos atualizada pelo IPCA. Seu resultado de 2,57% foi influenciado diretamente pelo

desempenho dos indicadores: Giro de Ativos, que demonstra a capacidade dos Ativos

em gerar Receita Operacional Líquida, e Margem de Fluxo Operacional, que relaciona o

Fluxo de Caixa Operacional com a Receita Operacional Líquida, cujo resultado foi, res-

pectivamente, 15,75% e 16,32%. 

A meta de 2,47% foi superada, sobretudo, pelo crescimento da margem de Fluxo de Caixa

Operacional (14,41% no ano anterior) impulsionado pelo aumento da receita operacional

líquida e redução das perdas contábeis com inadimplência conforme citado acima.

9.2  INVESTIMENTOS REALIZADOS 

Os investimentos no exercício de 2017 atingiram o montante de R$ 377,4 milhões. Este

resultado decorreu principalmente pela queda das transferências do Orçamento Geral da

União, fruto da crise fiscal enfrentada pelos agentes governamentais, bem como pela de-

saceleração econômica que alcançou o país nos últimos anos.  

Do valor investido pela Embasa em 2017 foram oriundos de recursos próprios e recursos

de terceiros, especialmente advindos de benefícios fiscais sobre IRPJ e ICMS. Vale res-

saltar também que na carteira de investimentos realizados em 2017, há recursos ditos

não onerosos, advindos principalmente do Programa de Aceleração do Crescimento atra-

vés do Orçamento Geral da União; e os ditos onerosos, advindos em especial de agen-

tes financeiros de fomento como o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do

Nordeste.

Quanto à aplicação, foram empregados R$ 200,8 milhões para ações de abastecimento

de água, ou seja, cerca de 53,2% do total; R$ 142 milhões em ações de esgotamento sa-

nitário, 37,7%; e R$ 34 milhões em ações de desenvolvimento institucional, represen-

tando 9,1% dos investimentos.  

Os valores investidos neste ano foram destinados especificamente para obras de im-

plantação, ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de água (sistemas de

produção, tratamento e distribuição de água) e de esgotamento sanitário (coleta, trans-

porte, tratamento e disposição final dos efluentes), assim como ações de educação am-

biental que acompanharam a execução das obras.

10.  GESTÃO DE PESSOAS

Com uma diversidade muito relevante, incluindo áreas de formação, idade, gênero e etnia,

a Embasa finalizou o exercício de 2017 com uma equipe de empregados composta por

4.577 profissionais. A relação entre Embasa e empregados é pautada na Consolidação

das Leis Trabalhistas - CLT e noutras normas que regulam profissões específicas. A lo-

tação dos empregados é descentralizada, consoante se nota no quadro a seguir:

Quadro 5 - Número de empregados próprios

Além dos 4.577 empregados, a equipe da Embasa ainda é composta por jovens apren-

dizes, que têm vínculo de emprego temporário, e por estagiários, conforme se verá

adiante. Ainda no exercício, 109 empregados foram desligados através do Programa de

Aposentadoria Incentivada. 

10.1  CONCURSO PÚBLICO

Em 2017 a Embasa realizou Concurso Público com a pretensão de contratar 600 empre-

gados nas funções de Agente Administrativo, Agente Operacional, Operador de Processo

de Água e de Esgoto, Assistente de Laboratório, Técnico em Eletromecânica, Técnico

Operacional, Contador, Engenheiro e Analista de Tecnologia da Informação, em diversos

municípios do Estado da Bahia, iniciando-se assim o processo gradativo de eliminação da

terceirização em atividades-fim, em um prazo de 06 anos.  O concurso previu cotas es-

pecíficas para negros e deficientes físicos, com o propósito de contribuir para o desen-

volvimento social e econômico destas pessoas, na oportunidade que cumpre exigências

legais. Os primeiros 354 candidatos foram convocados em dezembro de 2017, e as con-

tratações ocorrerão no exercício de 2018.

10.2  PROGRAMA DE ESTÁGIO

Neste exercício, a Embasa integrou os programas “Partiu Estágio” e “Mais Futuro”, ofe-

recidos pelo Governo do Estado no âmbito da administração pública estadual direta e in-

direta, com o propósito de oferecer estágio obrigatório e não obrigatório para estudantes

de nível superior, no âmbito da administração pública estadual. A Embasa ofereceu 217

vagas para serem preenchidas pelos candidatos inscritos em seus bancos de dados.

Foram contratados, no ano de 2017, 133 estagiários em diversas áreas de formação. 

10.3 PROGRAMA 1º EMPREGO - VERTENTE APRENDIZAGEM

O programa objetiva o combate ao desemprego dos jovens, através da inserção de egres-

sos e estudantes da educação profissional no mercado de trabalho. Tem como benefi-

ciários estudantes da educação profissional estadual, com idade entre 14 e 22 anos, que

já fizeram 40% do curso ou que o concluíram há, no máximo, um ano. Contempla também

adolescentes qualificados por programas governamentais executados pelo Estado da

Bahia. A prioridade de seleção é para os melhores posicionados no ranking de médias do

banco de dados coordenado pelo Comitê Gestor/SINEBAHIA.

A Embasa oferta a aprendizagem, um dos objetivos do Programa Primeiro Emprego, e

esta ocorre através da formação técnico-profissional que deve ser constituída por ativi-

dades teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, para pro-

porcionar ao Jovem Aprendiz uma formação profissional básica. Em 2017 foram

contratados e capacitados 248 jovens aprendizes.

10.4  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIA

Em 2017 a Avaliação de Desempenho entrou em seu terceiro ciclo. Conforme o Plano de

Cargos, Salários e Carreiras da Embasa - PCSC/15, as notas computadas neste ano

serão consideradas no cálculo da média a ser realizada no ano de 2018, quando os em-

pregados estarão concorrendo à promoção por mérito.

O processo teve alterações conceituais e técnicas relevantes. As alterações conceituais

compreenderam: a) correlação dos Valores Institucionais da Embasa  aos itens da ava-

liação comportamental, de modo que cada item avaliado foi relacionado a determinado

Valor;  b) alteração da escala de avaliação das competências, que passou a ser com-

posta pelos níveis de profundidade e complexidade crescentes ; c) a alteração dos crité-

rios de avaliação da competências técnico-operacional/responsabilidades, que para os

ocupantes de funções gratificadas considerou as atribuições conforme o regimento in-

terno, enquanto para os empregados, considerou as atribuições da função. Já as altera-

ções técnicas referiram-se ao software utilizado como plataforma da avaliação. A revisão

incluiu ainda a possibilidade de o empregado avaliar o gestor e o Plano de Desenvolvi-

mento Individual - PDI, que permitirá o desenvolvimento de competências nos aspectos

onde o avaliado apresentou menor desempenho.

10.5  SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Ações voltas para a promoção da segurança e da saúde ocupacional dos seus empre-

gados é compromisso firmado pela Embasa, de modo perene. Em 2017, diversas inicia-

tivas foram promovidas em prol do cumprimento desta responsabilidade, tais como:

• Campanha de Segurança: Incentivo a cultura de segurança, através da publica-

ção de artigos, cartazes e placas: a campanha visou sensibilizar a cada um dos

trabalhadores, para a importância do desenvolvimento de uma cultura de pre-
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venção de acidentes e doenças do trabalho no seu ambiente laboral, utilizando-

se de cartazes, placas e artigos na intranet.

• Treinamentos de Gestores e Empregados: através da própria equipe de saúde

e segurança do trabalho, a Embasa realizou treinamento para todos os gestores

da Embasa, visando a constituição de uma equipe de liderança preparada para

exercer o seu papel na identificação e erradicação dos riscos que comprometa a

saúde e a segurança de todos, garantindo o bem estar e a qualidade de vida no

ambiente de trabalho. Também, com parceria externa, grande parte dos traba-

lhadores das áreas operacionais foram treinados nestas temáticas.

• PROCEC - Plataforma de cadastramento e gestão em espaço confinado: o

sistema proCEC, lançado em março de 2017, é uma plataforma tecnológica de ca-

dastramento e gerenciamento de espaços confinados por meio do georreferen-

ciamento. Através dele é possível o acesso remoto, e a qualquer momento, de

determinado espaço confinado cadastrado. Tal sistema, além de disponibilizar as

informações e requisitos necessários para o ingresso em determinado espaço,

permite a inclusão de informações de modo continuado, de modo que o acesso

seja realizado de forma segura e personalizada.

Este trabalho foi escolhido em concurso nacional, pela Revista Proteção, como o

mais inovador e criativo dentre os 131 cases apresentados, aliando a tecnologia

para a gestão de espaços confinados, sendo considerado o melhor da Região

Nordeste e, em consequência, ganhando o prêmio de “Reconhecimento Externo”

na Convenção de Final de Ano da Embasa, em 2017.

10.5.1 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Outra iniciativa relevante, ainda na seara da promoção da saúde ocupacional, é o

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT). Revitalizado em 2017, o Pro-

grama contemplou diversas ações de promoção à saúde, priorizando-as nas Unida-

des da Capital e RMS, com ênfase na adoção de hábitos mais saudáveis, na redução

de comportamentos de riscos e de danos já instalados, através de atividades socioe-

ducativas, de caráter preventivo e assistencial, para o completo bem-estar físico, men-

tal e emocional dos empregados.

O PQVT, através dos subprogramas, CUIDAR-SE, BOA FORMA, ACOLHER, PRO-

DENTE, PROSAÚDE E VIDANOVA, realizou, em parceria com o SESI, o diagnóstico

de saúde e estilo de vida, com a amostragem de 745 trabalhadores. Após o conhe-

cimento do perfil epidemiológico dos empregados, possibilitou-se executar diversas

ações práticas e teóricas: cursos, mesas demonstrativas, exposições dialogadas,

consultas individualizadas de enfermagem e nutricional, oficinas, treinamentos, even-

tos de sensibilização, palestras, além da ginástica laboral, que obteve o alcance de

7.241 participantes, como forma de melhorar a situação de saúde dos empregados,

repercutindo na redução do absenteísmo, sinistralidade e no aumento da produtivi-

dade laboral.

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

BALANÇO SOCIAL ANUAL 2017

Ativo Nota  2017 2016

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7   197.811    114.427 
Recursos vinculados 8   136.799    122.102 
Contas a receber de clientes 9   491.293    442.642 
Estoques    22.895    20.745 
Impostos a recuperar    19.832    19.521 
Outras contas a receber    50.808    47.845 

Total do ativo circulante  919.438 767.282

Não circulante
Contas a receber de clientes 9   99.676    100.424 

Depósitos judiciais 11   672.709    543.070 
Despesas antecipadas    988    669 

Total do realizável a longo prazo    3.019.414    2.630.120 

Investimentos  108    108 
Imobilizado 12   158.160    163.534 
Intangível 13   3.648.256    3.904.834 

Total do ativo não circulante    6.825.938    6.698.596

Total do ativo  7.745.376 7.465.878

Passivo Nota  2017 2016
  
Circulante 
Fornecedores 14   59.943    48.603 

Debêntures 15.1   14.296    14.414 
Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a   61.929    69.878 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.b   4.593    -   
Salários e férias a pagar    51.915    50.724 
Provisão para perdas em processos judiciais 17   181.328    148.965 
Provisão para participação de empregados    27.375    24.250 
Convênios a comprovar 18   16.985    17.471 

Outras contas a pagar    41.069    29.745 
 
Total do passivo circulante  606.421 551.795
 
Não circulante 

Debêntures 15.1   21.240    33.860 
Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a   248.721    137.254 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.b   216.968    167.542 

Provisão para perdas em processos judiciais 17   71.977    37.616 

Convênios a comprovar 18   131.105    116.970 
 
Total do passivo não circulante  1.602.791 1.610.861
 
Patrimônio líquido 
Capital social 22.a   4.249.555    4.101.416 
Reservas de capital 22.b   90.404    93.994 
Reservas de lucros 22.c   754.936    594.598 
Ações em tesouraria  (1.111)   (1.111)
Reserva de reavaliação 22.d   450.837    519.328 
Ajustes de avaliação patrimonial 22.e   (8.457)   (5.003)
 
Total do patrimônio líquido  5.536.164 5.303.222
   
Total do passivo e patrimônio líquido  7.745.376 7.465.878

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZ EMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em milhares de Reais)

 2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro líquido do exercício   179.907    99.446 
Ajustes para:

Amortização   347.321    305.154
Depreciação   7.365    7.700
Variações monetárias e cambiais e juros de ativos e passivos   437    (50.448)
Resultado da baixa de ativo imobilizado   138    2.982
Provisão para perdas em processos judiciais, líquido   98.609    36.478
Provisão para redução ao valor recuperável de
 contas a receber de clientes, líquido   15.151    68.734
Provisão para participação de empregados - PPR   29.907    21.956
Perdas em processos judiciais    37.285    49.021

Imposto de renda e contribuição social diferidos   (86.727)   (6.345)

  560.124    504.363

Variações em:

Estoques   (2.150)   (5.143)
Impostos a recuperar   1.169    (911)
Outras contas a receber   (2.963)   (6.328)
Depósitos judiciais/Despesas Antecipadas   (182.529)   (69.095)
Fornecedores e empreiteiros   12.111    (27.996)
Impostos, taxas e contribuições a recolher   211.977    63.095

Participação de empregados   (26.782)   (19.251)

Outras contas a pagar   7.093    3.211

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais   484.930    390.911

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recursos vinculados   (14.697)   (33.262)
Adições ao ativo imobilizado   (2.575)   (2.815)
Venda de ativo imobilizado   -      268
Adições ao ativo intangível   (412.054)   (365.211)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento   (429.326)   (401.020)

Recursos/subvenções para investimento   90.458    72.638 
Acionistas - Auxílio para obras recebidos   12.150    7.772 
Dividendos pagos aos minoritários   (7)   -    

    27.780    47.155

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   83.384    37.046

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro   197.811    114.427

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em milhares de Reais)

 Nota 2017 2016

Lucro líquido do exercício    179.907    99.446 
Outros resultados abrangentes 22.e (3.454) (5.298)
 
Resultado abrangente total  176.453 94.148

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em milhares de Reais)

 Nota  2017 2016

Receita operacional  23   2.657.307    2.403.430 
Receita de construção 13   424.770    395.314 
 
Receita operacional líquida    3.082.077    2.798.744 
 
Serviços prestados 24   (1.757.919)   (1.598.560)
Custo de construção 13   (424.770)   (395.314)
 
Custo dos serviços prestados    (2.182.689)   (1.993.874)
 
Lucro bruto    899.388    804.870 
 
Despesas gerais e administrativas 25   (483.154)   (417.242)
Despesas comerciais 26   (223.599)   (297.324)
Outras despesas operacionais, líquidas 27   (23.568)   (7.591)
 
Resultado antes das receitas (despesas)

     169.067    82.713 
 

 

 
    195.887    168.038 

 
Imposto de renda e contribuição social 29   (15.980)   (68.592)
 
Lucro líquido do exercício    179.907    99.446 

Resultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)  0,00030 0,00017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Em milhares de Reais)

 2017 2016

Receitas   3.333.661    2.972.065 

Água, esgoto e serviços   2.924.042    2.645.485 
Provisão para redução ao valor recuperável
 de contas a receber de clientes   (15.151)   (68.734)
Outras receitas   424.770    395.314 
 
Insumos adquiridos de terceiros   (1.841.260)   (1.690.210)

Materiais consumidos   (140.004)   (123.803)
Material, energia, serviços de terceiros e outros   (1.428.495)   (1.236.464)
Perda/recuperação de valores ativos   (272.761)   (329.943)
 
Valor adicionado bruto   1.492.401    1.281.855 
 
Depreciação e amortização   (354.686)   (312.854)
 
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia   1.137.715    969.001 
 
Valor adicionado recebido em transferência   135.425    211.130 

Aluguéis   630    593 
   
Valor adicionado total a distribuir   1.273.140    1.180.131 
 
Distribuição do valor adicionado   1.273.140    1.180.131 
 
Pessoal   550.507  517.522 

Remuneração direta   342.165    326.406 
Benefícios   174.542    156.128 
FGTS   33.800    34.988 
 
Impostos, taxas e contribuições   403.677    413.538 

Federais   403.290    415.542 
Estaduais   95    (2.054)
Municipais   292    50 
 
Remuneração de capitais de terceiros   139.049    149.625 

Juros   107.975    125.212 
Aluguéis   31.074    24.413 
 
Remuneração de capitais próprios   179.907    99.446 

Lucro líquido do exercício   179.907    99.446

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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1 Contexto operacional 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA (ou “Companhia”), so-

ciedade de economia mista com sede localizada à 4ª Avenida, n° 420, Centro Admi-

nistrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, constituída pela Lei Estadual nº 2.929/71,

vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento-SIHS, tem como ob-

jeto social, por outorga do Estado e delegação dos seus municípios, a exploração de

serviços de saneamento básico, principalmente a distribuição de água, coleta e tra-

tamento de esgoto sanitário, além da realização de estudos, projetos e execução de

obras relativas a novas instalações, ampliação de redes de distribuição de água e

redes de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Estado da Bahia. A Companhia

opera os serviços de abastecimento de água em 366 municípios, sendo 363 sedes

municipais, e opera os serviços de esgotamento sanitário em 102 municípios, sendo

95 sedes municipais. 

1.1  Contratos de concessão

Contratos de concessão foram firmados entre a EMBASA e os municípios onde

foram pactuados os termos que regem a relação comercial entre as partes durante

o prazo estabelecido da concessão. Do total de municípios atendidos, ainda estão

em vigor os contratos de concessão em 60 deles. Seis municípios já possuem con-

tratos de programa, 292 encontram-se com seus respectivos contratos de conces-

são vencidos, incluindo Salvador e 8 são operados pela EMBASA sem delegação de

concessão.

Já foram assinados 238 convênios de cooperação entre o Estado da Bahia e Municí-

pios operados pela Embasa, autorizando a gestão associada para a delegação da

prestação, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água

e esgotamento sanitário. Destes municípios, 213 estão com os contratos de conces-

são vencidos ou não possuem delegação de concessão.

Em 2017, 99 contratos de concessão tiveram seus prazos expirados. Ciente desse de-

safio, a Companhia tem buscado regularizar suas delegações com os municípios. A

fim de buscar vencer esse grande desafio, o Plano Institucional de Contratualização,

projeto esse inserido no Planejamento Estratégico da Embasa 2016–2019, definiu

metas para número de municípios com convênio de cooperação firmados e para nú-

meros de contratos de programa assinados. O Plano de Contratualização adotou uma

estratégia arrojada que tem contado com o envolvimento de toda a Companhia, desde

os Escritórios Locais (EL), passando pelas Unidades Regionais (UR) até as Diretorias

Operacionais, áreas financeira e de planejamento, e Presidência, tendo também arti-

culação com outras áreas da empresa. 

Em caso de retomada, pelos municípios, dos serviços de abastecimento e esgota-

mento sanitário, a Companhia deverá ser indenizada, em moeda corrente, por força

contratual e legal, no valor correspondente aos investimentos realizados e não amor-

tizados, de modo a não ocorrerem perdas.

Municício de Salvador

Em 2017, o município de Salvador foi responsável por 38,62% (2016: 36,73%) da re-

ceita operacional bruta da Companhia.

O contrato de concessão do município de Salvador, em consonância com o art. 42 da

Lei de Concessões, nº 8.987, de 13/02/1995, é considerado precário. A Companhia

já havia negociado com a gestão municipal anterior os termos do contrato de pro-

grama, faltando apenas a sua assinatura. No entanto, a atual gestão reabriu a nego-

ciação para elaboração do novo contrato de programa. Tendo em vista os contratos

do PAC assinados com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, para execu-

ção de obras no município de Salvador, totalizando R$ 434 milhões (mesmo valor

para 2015) e os projetos que estão em análise pleiteando novos recursos do OGU e,

considerando que a Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB e os manuais do Mi-

nistério das Cidades, que tratam do acesso aos recursos não onerosos da União,

vedam o acesso a esses recursos caso a concessão seja realizada de forma one-

rosa, a Companhia entende que o contrato de programa a ser assinado com o muni-

cípio deverá ser não oneroso, de modo a evitar a suspensão dos desembolsos dos

recursos dos contratos em andamento, não cabendo, portanto, qualquer provisiona-

mento para sua assinatura. No exercício de 2008, o município assinou, na condição

de interveniente, juntamente com o Governo do Estado da Bahia e a EMBASA, di-

versos instrumentos contratuais para realização de obras do Programa de Aceleração

do Crescimento - PAC e do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe. Em 22 de

dezembro de 2009, o município de Salvador e o estado da Bahia, com a interveniên-

cia da EMBASA, assinaram convênio de cooperação entre entes federados, para ne-

gociar os termos de contrato de programa a ser celebrado entre o município e a

EMBASA. O Plano Municipal de Saneamento Básico - Serviços de Abastecimento de

Água e Esgotamento Sanitário foi aprovado através da Lei nº 7.981 de 31 de maio de

2011 que, também autoriza o Município a celebrar contrato de programa com a EM-

BASA, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ratifica o Convênio de Coo-

peração e dá outras providências.

Após longo processo de discussões, em 14 de maio de 2012 foi encaminhada à Pre-

feitura minuta do contrato de programa com prazo de vigência de 30 anos e contem-

plando as alterações sugeridas. Com a eleição do novo prefeito em 2013, mais

questionamentos foram feitos acerca da minuta de contrato e o documento aguarda

aprovação para que seja submetido à consulta e audiência públicas e posterior assi-

natura. 

Outro aspecto que merece ser citado foi a decisão, no ano de 2013, do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1.842

(178) que trata da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pela qual a titularidade

dos serviços públicos de saneamento básico pode ser compartilhada pelo Estado e

pelos municípios que a integram. O acórdão reconhece o poder concedente e a titu-

laridade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado,

que estabelecerá as regras para o planejamento integrado, a regulação conjunta e a

prestação dos serviços. 

Em 2014 houve a criação da Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Sal-

vador (EMRMS), por meio da Lei Complementar nº 41. Esta autarquia intergoverna-

mental, com caráter deliberativo e normativo, tem por finalidade exercer competências

relativas à integração do planejamento e da execução de funções públicas de inte-

resse comum aos municípios da RMS, onde se inclui o saneamento básico. Dentre

estas competências está a de aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse re-

gional, bem como a de apreciar planos, programas e projetos que tenham impacto

regional. Integrante da estrutura de governança da referida Entidade, o Colegiado Me-

tropolitano - composto pelo governador e prefeitos da região metropolitana - tem por

atribuição aprovar o Plano de Desenvolvimento Metropolitano e planos setoriais me-

tropolitanos, inclusive o de saneamento básico, além de definir a entidade reguladora

responsável pelas atividades de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de

interesse comum, bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços. Foi

ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) a ADIN nº 5155, com pedido de medida

cautelar, alegando ser inconstitucional a Lei Complementar nº 41/2014 que cria a

EMRMS, pois a referida ADIN argumenta que essa norma viola o modelo federativo

constitucional e que prevê indevida intromissão do Estado da Bahia na administração

das municipalidades que compõem a RMS. A Advocacia-Geral da União (AGU) se

manifestou contrariamente à ADIN nº 5155, entendendo que a citada lei não implica

em qualquer ofensa à autonomia constitucional dos municípios envolvidos. Após ter

indeferida liminar que pedia urgência no julgamento da ADIN, a ação continua trami-

tando no STF. 

Por outro lado, a EMRMS, no ano de 2015, ganhou força em função da promulgação

da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metró-

pole. O Art. 1º define que esta Lei estabelece diretrizes gerais para o planejamento,

gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropoli-

tanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o

plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança in-

terfederativa a exemplo de planos setoriais interfederativos, além de critérios para o

apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do de-

senvolvimento urbano.

Desse modo, a Entidade Metropolitana da RMS mantém sua condição legal, fato re-

conhecido por onze dos treze municípios da Região Metropolitana de Salvador, pelo

Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa da Bahia. É importante ressaltar

que a Entidade Metropolitana abre a perspectiva do atendimento à população com

mais eficiência por meio da instituição de ente com administração centralizada, que

planeje as políticas públicas sobre um território definido e que coordene a execução

de obras e serviços de interesse comum de toda a área.

Legislação

A promulgação da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre nor-

mas gerais de contratação de consórcios públicos, e da Lei n.º 11.445 de 5 de janeiro

de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, deram início

a um novo cenário e trouxeram novos desafios para os agentes institucionais que de-

senvolvem ações de saneamento básico no Brasil.

A Política Estadual de Saneamento Básico - Lei nº 11.172 de 1º de dezembro de 2008,

instituiu a regionalização da prestação dos serviços e estimulou a cooperação fede-

rativa, por meio de convênios de cooperação para prestação de serviços públicos de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, através dos contratos de programa,

entre os municípios e a EMBASA. Em 2012 foram assinados os seis primeiros con-

tratos de programa entre a EMBASA e os municípios de Barreiras, Brejolândia, Ca-

nápolis, Santana, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho com prazos de 30 anos

para prestação dos serviços contratados de abastecimento de água e esgotamento

sanitário. 

Conforme preconiza a Lei Nacional de Saneamento Básico, uma das condições de va-

lidade dos contratos é a existência de plano de saneamento básico, cuja elaboração

é de responsabilidade do titular dos serviços. Os planos de investimentos e os proje-

tos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano. Os serviços

de saneamento básico prestados pela Companhia deverão ser adaptados às dispo-

sições da lei, ficando sujeitos à regulação e à fiscalização pela Comissão de Regula-

ção dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia - CORESAB,

criada no bojo da Lei nº 11.172, posteriormente sucedida pela Agência Reguladora de

Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA como advento da Lei 12.602, de

29 de novembro de 2012, a quem compete atualmente, aprovar os reajustes e revi-

sões das tarifas. O controle social passou a ser exercido pela Câmara Técnica de Sa-

neamento Básico, órgão assessor do Conselho Estadual das Cidades da Bahia -

ConCidades/BA que também se pronunciará sobre os reajustes e as revisões tarifá-

rias.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas con-

tábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva

da Companhia em 23 de março de 2018.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e so-

mente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela

Administração na sua gestão.

3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda fun-

cional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró-

ximo, exceto quando indicado de outra forma.

4 Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julga-

mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da

Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-

sultados reais podem divergir dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de uma forma contínua. As revisões das es-

timativas são reconhecidas prospectivamente.

a. Julgamentos

A Administração da Companhia não identificou situações que tenham gerado jul-

gamentos críticos sobre as políticas contábeis adotadas no exercício corrente que

apresentem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nestas demons-

trações financeiras.

b. Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre incertezas relacionadas, premissas e estimativas que pos-

suem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis

de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão

incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa 9 - Reconhecimento e mensuração das provisões para redução

ao valor recuperável do contas a receber;

• Nota explicativa 10 - Premissas utilizadas na projeção dos fluxos de caixa des-

contado para determinação do ativo financeiro decorrente da concessão;

• Nota explicativa 13 - Intangível (expectativa de vida útil remanescente e valor re-

cuperável dos ativos atrelados à concessão); 

• Nota explicativa 17 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contingên-

cias:

Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;

e

• Nota explicativa 32 - Mensuração de obrigações de benefícios definidos: princi-

pais premissas atuariais. 

c. Mensuração do valor justo

Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensu-

ração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração

de valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui responsabilidade

geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo, incluindo os

valores justos de Nível 3 com reporte diretamente ao Diretor Financeiro.

A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos

e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de cor-

retoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de

avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de

que tais avaliações atendem os requisitos dos CPC, incluindo o nível na hierarquia

do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.

Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na

apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo

ou passivo.

5 Base de mensuração

A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente

a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

6 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente com

aquelas apresentadas no exercício anterior, exceto quando indicado de outra forma.

a. Receita operacional

A receita é reconhecida pelo regime de competência e é mensurada pelo valor

justo da compensação recebida ou a receber. Adicionalmente, a receita é reduzida

por impostos de vendas, devoluções, abatimentos e outras provisões similares.

(i) Prestação de serviços
A receita do faturamento de água e esgoto para todos os usuários é efetuada

mensalmente de acordo com o calendário de leitura de medição, que representa

o seu consumo. A receita não faturada corresponde ao valor estimado de con-

sumo entre a data da leitura e o término do mês em que o serviço foi prestado.

(ii) Contratos de concessão de serviços 
A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de

concessão de serviços é reconhecida baseada no estágio de conclusão da obra

realizada, consistente com a política contábil da Companhia para o reconheci-

mento de receita sobre contratos de construção, conforme abaixo. Receitas de

operação ou serviço são reconhecidas no período no qual os serviços são pres-

tados pela Companhia. Quando a Companhia presta mais de um serviço em um

contrato de concessão de serviços, a remuneração recebida é alocada por refe-

rência aos valores justos relativos dos serviços entregues. 

(iii) Contratos de construção
A receita proveniente dos contratos de construção é reconhecida de acordo com

o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção, segundo o método de porcentagem de

conclusão. O percentual concluído é definido conforme estágio de execução com

base no cronograma físico - financeiro de cada contrato. 

b. Subvenções e assistências governamentais

São reconhecidas quando há razoável segurança de que foram cumpridas as con-

dições estabelecidas pelo governo e de que serão auferidas. São registradas

como receita no resultado durante o período necessário para confrontar com a

despesa que a subvenção ou assistência governamental pretende compensar. 

Quando a Companhia recebe benefícios não monetários, o bem e o benefício são

registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo

da vida útil esperada do bem, em prestações anuais iguais.

c. Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e va-

riações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio

do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método

dos juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajus-

tes de desconto a valor presente das provisões, perdas em alienação de ativos

disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados

pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável

(impairment) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de

empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou pro-

dução de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método

de juros efetivos. 

d. Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda fun-

cional da Companhia pela taxa de câmbio nas datas de cada transação. Ativos e

passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda fun-

cional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de va-

riações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são

reconhecidos na demonstração de resultado. Ativos e passivos não monetários

adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas

taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor

justo quando este é utilizado. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de Reais)

 Reserva de capital Reserva de lucro

   Adiantamento     Reserva
   para futuro     especial para   Ajustes de
  Capital aumento Auxílio Incentivos Reserva Reserva para dividendos Ações em Reserva de avaliação Lucros

Saldos em 1° de janeiro de 2016    4.043.860    69.314    15.932    348.765    3.893    69.571    4.440    (1.111)   587.844    295    -  5.142.803 
             
Aumento de capital com:             

Adiantamento para futuro aumento de capital 22.a   53.349    (53.349)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Reserva de capital 22.a   4.207    -    (4.207)   -    -    -    -    -    -    -    -    - 

Auxílio para obras recebidos    -    -    7.772    -    -    -    -    -    -    -    -    7.772 
Adiantamento para futuro aumento de capital  22.b   -    58.532     -    -    -    -    -    -    -    -    58.532 

Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos    -    -    -    -    -    -    -    -    (68.516)   -    68.516    - 
Lucro líquido do exercicio    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    99.446    99.446 
Distribuição proposta:             

Constituição de reserva legal    -    -    -    -    6.882    -    -    -    -    -    (6.882)   - 
Constituição de reserva para investimentos    -    -    -    -    -    122.919    -    -    -    -    (122.919)   - 
Dividendo proposto aos acionistas minoritários    -    -    -    -    -    -    (33)   -    -    -    -    (33)
Constituição de reserva especial para dividendos obrigatórios 22.c   -    -    -    -    -    -    7.846    -    -    -    (7.846)   - 

Outros resultados abrangentes 22.e   -    -    -    -    -    -    -    -    -    (5.298)   -    (5.298)
            

Saldos em 31 de dezembro de 2016    4.101.416     74.497     19.497     379.080    10.775     192.490     12.253     (1.111)    519.328     (5.003)    -     5.303.222 
            

Aumento de capital com:
Adiantamento para futuro aumento de capital 22.a   58.532    (58.532)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    - 
Reserva de capital 22.a   1.574    -    (1.574)   -    -    -    -    -    -    -    -    - 

Capital dividendos GE 22.a   12.253    -    -    -    -    -    (12.253)   -    -    -    -    - 
Auxílio para obras recebidos    -    -    12.150    -    -    -    -    -    -    -    -    12.150 
Auxílio para obras recebidos (transferência para convênios)    -    -    (6.198)   -    -    -    -    -    -    -    -    (6.198)
Adiantamento para futuro aumento de capital  22.b   -    50.564    -    -    -    -    -    -    -    -    -    50.564 

Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos    -    -    -    -    -    -    -    -    (68.491)   -    68.491    - 
Lucro líquido do exercício    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    179.907    179.907 
Distribuição proposta:

Constituição de reserva legal    -    -    -    -    8.957    -    -    -    -    -    (8.957)   - 
Constituição de reserva para investimentos    -    -    -    -    -    159.961    -    -    -    -    (159.961)   - 
Dividendo proposto aos acionistas minoritários    -    -    -    -    -    -    (27)   -    -    -    -    (27)
Constituição de reserva especial para dividendos obrigatórios 22.c   -    -    -    -    -    -    10.211    -    -    -    (10.211)   - 

Outros resultados abrangentes 22.e   -    -    -    -    -    -    -    -    -    (3.454)   -    (3.454)
            

Saldos em 31 de dezembro de 2017    4.249.555    66.529    23.875    372.569    19.732    352.451    10.184    (1.111)   450.837    (8.457)   -    5.536.164

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



e. Benefícios a empregados

(i) Obrigações de aposentadoria
Os custos associados a benefícios concedidos a empregados, incluindo o plano de

complementação de aposentadoria e pensão com a FABASA - Fundação de As-

sistência Social e Seguridade da Embasa, são reconhecidos à medida que as con-

tribuições são incorridas. Os passivos atuariais e os custos e despesas deles

decorrentes, são registrados de acordo com o CPC 33 (R1) - Benefícios a Empre-

gados.

Plano de Benefício Definido: Plano que complementa 80% do salário real médio dos

últimos anos de atividade em relação ao benefício atribuído à previdência oficial.

Plano de Contribuição Definida: Tem como característica a paridade nas contri-

buições entre patrocinadora e empregados. Teve parte de sua cobertura lastreada

em contrato firmado entre a Companhia e a FABASA estando o mesmo integral-

mente quitado.

(ii) Participação de empregados no resultado
A apuração do Programa de Participação nos Resultados (PPR) é realizada com

base em um conjunto de indicadores, sendo três empresariais (Índice de Eficiên-

cia Operacional - IEO; Acréscimo de Ligações de Água - ALA; e Acréscimo de Li-

gações de Esgoto - ALE) e cinco operacionais (Arrecadação de Particulares -

ARR; Despesas de Exploração - DEX; Águas Não Faturadas - ANF; Índice de

Conformidade da Água - ICA e Nota da Avaliação Externa - NAE).

O valor destinado ao PPR, será o equivalente a um percentual do Resultado Opera-

cional de Caixa Ajustado - ROCA, do ano base de 2017, definido como o caixa lí-

quido oriundo das atividades operacionais, conforme demonstrativo do Fluxo de Caixa

- Método Indireto, da Companhia, auditado e publicado, com os seguintes ajustes:

a) Acréscimo do valor da PPR pago em 2017; e

b) Subtração do valor dos pagamentos dos empréstimos e financiamentos, no ano

base de 2017, exceto aqueles vinculados ao pagamento das amortizações  de

empréstimos  para capital de giro.

O percentual do “ROCA” irá variar em função do resultado geral de alcance das

metas dos indicadores, da seguinte forma:

Resultado geral dos indicadores ROCA

120% 8,20%

100% 7,20%

80% 6,20%

Os valores intermediários serão obtidos por interpolação linear.

f. Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são cal-

culados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre

o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro

tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compen-

sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%

do lucro real do exercício.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos

de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o im-

posto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados

à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio lí-

quido ou em outros resultados abrangentes.

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre

o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar

com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a

pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo

fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou

recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele

é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.

Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos crité-

rios forem atendidos.

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças

temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de de-

monstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ati-

vos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de

imposto de renda e contribuição social diferida.

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que

se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, ba-

seando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço.

Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios

forem atendidos.

g. Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização e o custo

médio ponderado de aquisição classificados no ativo circulante e aqueles desti-

nados a investimentos estão classificados no ativo imobilizado pelo custo histórico,

que não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzi-

das de provisões para perdas, quando aplicável.

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, bem como os

custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisi-

ção de materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens se-

melhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.

h. Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou cons-

trução, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de deprecia-

ção acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável

(impairment). 

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O

custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: (i) Custo de materiais

e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e

condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma preten-

dida pela Administração; (iii) Custos de desmontagem e de restauração do local

onde estes ativos estão localizados; e (iv) custos de empréstimos sobre ativos

qualificáveis. 

O software comprado, que seja parte integrante da funcionalidade de um equipa-

mento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis,

elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela dife-

rença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado),

são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado. 

(ii) Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefí-

cios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Compa-

nhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.

(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do

exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terre-

nos não são depreciados. 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados

e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do

dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Construções 25 anos

Máquinas e equipamentos 10 anos

Móveis e utensílios 10 anos

Veículos 4 a 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a

cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos re-

sultados com o valor contábil e são reconhecidos em outras (receitas) despesas

operacionais líquidas, na demonstração do resultado.

i. Intangível

Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou construção,

incluindo a margem de construção, os juros e demais encargos financeiros capi-

talizados durante o período de construção, neste último caso, para os ativos qua-

lificáveis quando aplicável. Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente,

demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para uso ou venda

pretendido.

(i) Contratos de concessão de serviços
O direito de cobrar dos usuários pelos serviços prestados de abastecimento de

água e esgotamento sanitário é reconhecido como ativo intangível, em linha com

a interpretação ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 

Os bens afetos aos contratos de concessão com o poder concedente são regis-

trados no ativo intangível, os quais representam o valor residual da receita de

construção, condição para operacionalização desses contratos e possibilitando a

cobrança das tarifas pela utilização dos serviços ao público.

Para os estoques aplicados no processo de construção de ativos, o custo de apli-

cação desses itens é reconhecido como “Contratos de construção” (intangível) do

período (mês) em que a respectiva baixa é reconhecida.

Os valores dos ativos intangíveis foram reconhecidos pela diferença entre o valor

presente líquido dos ativos construídos ou adquiridos para fins de prestação dos

serviços de concessão e o valor contábil dos ativos financeiros reconhecidos. 

A Companhia efetua transferências do ativo intangível para o ativo financeiro à

medida que tem o direito contratual incondicional de receber caixa, ou outro ativo

financeiro do município. Os contratos de concessão representam um direito de

cobrar aos usuários os serviços públicos prestados, via tarifação controlada pela

Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA), pelo

período de tempo estabelecido nos contratos de concessão.

O ativo intangível tem sua amortização iniciada quando este está disponível para

uso, em seu local e na condição necessária para que seja capaz de operar da

forma pretendida pela Companhia. 

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os be-

nefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, ou o

prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos ati-

vos tem relação com sua vida útil econômica nas quais os ativos construídos pela

Companhia integram a base de cálculo para mensuração da tarifa de prestação

dos serviços de concessão.

A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente

consumido ou baixado, deixando de integrar a base de cálculo da tarifa de pres-

tação de serviços de concessão, o que ocorrer primeiro.

(ii) Licença de software
São registradas com base nos custos incorridos para sua aquisição e colocação

em condições de utilização e são amortizados linearmente pelo prazo da vida útil

estimada de utilização.

(iii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os

benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se re-

lacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente

e marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

j. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente

na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reco-

nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma

das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais

aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direi-

tos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em

uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titulari-

dade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada

ou retida pela Companhia nos ativos financeiros transferidos é reconhecida como

um ativo ou passivo separado.

Os ativos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço

patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um di-

reito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de li-

quidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo

simultaneamente. 

A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes cate-

gorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e em-

préstimos e recebíveis.

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do

resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou seja desig-

nado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são

designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais

investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores jus-

tos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investi-

mentos da Companhia. Os custos da transação são reconhecidos no resultado

conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças

no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no re-

sultado do exercício. 

Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-

preendem as aplicações financeiras.

Aplicações financeiras
Correspondem a investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são pronta-

mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a

um insignificante risco de mudança de valor.

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calcu-

láveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos ini-

cialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado

através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redu-

ção ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem: saldos de caixa

e bancos, contas a receber de clientes, ativo financeiro decorrente da concessão

e outros créditos.

Caixa e bancos
Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Contas a receber de clientes
Referem-se às contas de créditos com usuários, em razão do fornecimento de

água e de serviços de saneamento, bem como, outros serviços prestados e não

faturados até a data do encerramento do exercício. São inicialmente reconhecidas

pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com

base no método da taxa de juros efetiva menos a provisão para redução ao valor

de realização, se necessária. 

Sobre os valores de contas a receber de clientes registrados no ativo não circu-

lante há a incidência de multa e juros.

A provisão para redução ao valor recuperável é fundamentada em análise dos

créditos pela Administração e leva em consideração o histórico e os riscos envol-

vidos em cada grupo de usuários. É constituída em montante considerado sufi-

ciente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber cuja

recuperação é considerada improvável. 

Ativo financeiro decorrente da concessão
Referem-se aos créditos a receber do poder concedente (municípios) quando

a Companhia possui direito incondicional de receber caixa ou equivalente de

caixa ao final da concessão a título de indenização pelos investimentos efe-

tuados e não recuperados por meio da prestação de serviços relacionados à

concessão. Estes ativos financeiros por se tratar de valores transferidos do

Ativo intangível, já estão a valor presente e são calculados com base no valor

líquido dos ativos construídos pertencentes à infraestrutura dos municípios que

serão indenizados. 

Estes direitos são classificados no longo prazo, tendo em vista a expectativa de

realização destes valores.

(ii) Passivos financeiros não derivativos
A Companhia classifica seus passivos financeiros na categoria de outros passivos

financeiros não derivativos.

Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo

valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-

nhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amor-

tizado utilizando o método dos juros efetivos.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedo-

res e empreiteiros, empréstimos e financiamentos, incluindo debêntures, e outras

contas a pagar. 

(iii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercí-

cios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

k. Capital social

(i) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais dire-

tamente atribuíveis à emissão de ações, se houver, são reconhecidos como de-

dução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 

(ii) Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam res-

gatáveis, ou resgatáveis somente à escolha da Companhia.

(iii) Recompra e reemissão de ações (ações em tesouraria)
Quando ações reconhecidas como patrimônio líquido são recompradas, o valor da

contraprestação paga, o qual inclui quaisquer custos diretamente atribuíveis é re-

conhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são

classificadas como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do

patrimônio líquido. Quando as ações em tesouraria são vendidas ou reemitidas

subsequentemente, o valor recebido é reconhecido como um aumento no patri-

mônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação é apresentado como

reserva de capital.

(iv) Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos da Companhia é reconhecida como um passivo nas

demonstrações financeiras, tendo por base o estatuto social da Companhia e a le-

gislação societária brasileira, exceto quando fica evidenciado a ausência de re-

cursos disponíveis à época para a sua distribuição aprovada pelo Conselho Fiscal,

onde no lugar de sua distribuição é constituída reserva especial para este fim no

patrimônio líquido. Os dividendos mínimos ficam ali retidos até que a Companhia

restabeleça condição para que estes sejam distribuídos aos acionistas. Qualquer

valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido na data em que é apro-

vado pela Assembleia Geral Extraordinária ou pago, o que ocorrer primeiro.

l. Redução ao valor recuperável (impairment)

(i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-

liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que

tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor

recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu

após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um

efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados

de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o

não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação

do valor devido à Companhia sob condições de que a Companhia não conside-

raria em outras transações e indicações de que o devedor entrará em processo

de falência.

A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto indivi-

dualmente quanto coletivamente. Todos os recebíveis são avaliados quanto à

perda de valor específico. Todos os recebíveis significativos identificados como

não tendo perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente

quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda

identificada. Recebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por

grupamento conjunto desses títulos com características de risco similares. Sendo

assim, as faixas de inadimplência estão segregadas em clientes particulares e

públicos. Para clientes particulares são constituídas perdas de 100%, para deter-

minados conjunto de títulos e para outros conjuntos são atribuídas ponderações

diferenciadas, que melhor refletem a perda esperada. Para títulos públicos, os

mais expressivos, são municipais, e para esses o critério de provisão é a fiscal.  

Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza

tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação

e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Admi-

nistração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais

são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as

sugeridas pelas tendências históricas.

Uma redução no valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo

custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor pre-

sente dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do

ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta de provisão

contra recebíveis. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de

valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 

(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os esto-

ques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data

de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso

ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.

O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o

valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso,

os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presen-

tes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vi-

gentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos

específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que

não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos

que gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte indepen-

dentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (Unidade Gera-

dora de Caixa - “UGC”). 

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil

de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor

são reconhecidas no resultado. 

m. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui

uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é

provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As pro-

visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

(i) Provisão para perdas em processos judiciais 
Quando aplicável, são registradas e atualizadas até a data do balanço pelo mon-

tante estimado de perda provável, observada a natureza de cada contingência e

apoiada na opinião dos consultores jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a

natureza das provisões para perdas em processos judiciais estão descritos na

nota explicativa nº 17.

(ii) Provisões trabalhistas
Decorre de obrigação legal de registrar os direitos do empregado. No caso da pro-

visão de férias, a Companhia calcula 1/12 do salário base do funcionário a cada

mês até que este atinja 12 meses consecutivos quando então tem direito ao gozo

de férias. Em substituição ao adicional constitucional de 1/3 do valor base de cál-

culo das férias, por força de acordo coletivo, a Companhia calcula 60% de adi-

cional o qual é reconhecido também em bases mensais. No caso do 13º salário a

Companhia calcula 1/12 do salário base do funcionário a cada mês, de janeiro a

dezembro, quando então é efetuado o desembolso.

Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem

prejuízo da remuneração.

n. Demonstração do valor adicionado

A Companhia elaborou de forma voluntária as demonstrações do valor adicionado

(DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor

Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações

financeiras.

o. Novas normas e interpretações ainda não efetivas

Novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exer-

cícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. A Companhia não adotou essas alte-

rações na preparação destas demonstrações financeiras. A Companhia não

planeja adotar estas normas de forma antecipada.

CPC 47 / IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes

O princípio básico deste pronunciamento consiste em que a entidade deve reco-

nhecer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a

clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a entidade espera ter direito

em troca desses bens ou serviços.

Faturamento de Água e Esgoto
A Companhia já atende a este princípio ao reconhecer a receita correspondente

à leitura que é efetuada dentro do mês de faturamento. O período que decorre

entre a data da leitura e o encerramento do mês, é estimado e contabilizado como

receitas não faturadas.

Contratos de Concessão
A Companhia reconhece a receita pela construção de ativos que são atrelados

aos contratos de concessão formalizados com os municípios nos quais atua. Além

do reconhecimento de receita reconhece o custo desta construção, adota porém

a Margem igual a zero. A receita de construção é reconhecida ao longo da exe-

cução da obra, bem como o custo.

A construção ou melhoria dos ativos ligados à concessão não cria um ativo com

uso alternativo para a entidade e a entidade possui direito executável (enforce-

ment) ao pagamento pelo desempenho concluído até a data presente, conforme

legislação que rege os contratos de Concessão, em caso de retomada do serviço

pelo poder concedente.

A Administração avaliou a aplicação desta norma sobre o seu faturamento de água

e esgoto aos clientes bem como a receita de construção e concluiu que não exis-

tirá impacto significativo por já aplicar atualmente determinados procedimentos, aos

seus contratos e transações, que atendem aos requisitos requeridos.

CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Este CPC substitui o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Men-

suração e reúne todos os três aspectos da contabilização de instrumentos finan-

ceiros: classificação e mensuração, perda por redução ao valor recuperável e

contabilização de hedge.

A Administração enquadra os seus ativos financeiros, no modelo de negócios

“mantidos para receber os fluxos de caixa contratuais” e não opera com deriva-

tivos. A norma altera o reconhecimento das perdas por redução ao valor recu-

perável, substituindo o modelo de perdas incorridas, pelo reconhecimento das

perdas esperadas. A Companhia analisou as premissas utilizadas na atual cons-

tituição das perdas, (análise do saldo do contas a receber, estratificado por clas-

ses específicas de inadimplência e aplicação do julgamento de perda para cada

grupo) e concluiu que a sistemática de perdas esperadas, não trará impacto sig-

nificativo, sobre o resultado da Companhia. Embora a Companhia ainda não

tenha feito a matriz de provisão, entendemos que o indicador marcro que poderá

ter impacto na inadimplência seja a taxa de desemprego. 

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10



CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos
Define a nova norma, que os arrendatários devem reconhecer todos os arrenda-

mentos no balanço patrimonial não importando se arrendamento financeiro ou

operacional. Reconhece então o ativo correspondente ao direito de uso do ativo

arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efe-

tuar pagamentos futuros. Podem ser excluídos determinados contratos de curto

prazo ou de pequenos montantes.  

Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demons-

trações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS

16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e

substitui o IAS 17/CPC 06 -"Operações de Arrendamento Mercantil" e correspon-

dentes interpretações. 

A companhia ainda está avaliando os impactos da adoção desta Norma.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em

vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia

7 Caixa e equivalentes de caixa

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de liquidez e de mercado

estão incluídas na Nota explicativa n° 30.

8 Recursos vinculados

Houve liberações de empréstimos relacionados a financiamentos de obras para me-

lhoria da infraestrutura de saneamento do Estado da Bahia, liberações de convênios,

líquido dos pagamentos aos fornecedores no período, além dos recursos aplicados

por conta do incentivo fiscal no Imposto de Renda concedido pela Sudene, para pos-

terior investimento.

A Companhia utiliza as aplicações financeiras para manutenção do valor do dinheiro

no tempo ou então por obrigação contratual de alguns dos convênios celebrados com

outras entidades de direito público ou privado. Dessa forma, os investimentos são em

carteiras de, no mínimo, baixo risco, de acordo com a classificação da ANBIMA.

Os fundos de investimentos aplicados pela EMBASA mantêm uma carteira composta

por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulativa-

mente, em títulos de emissão do tesouro nacional, do Banco Central do Brasil ou em

títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na catego-

ria baixo risco de crédito ou equivalente, bem como mantêm, no mínimo, 95% (no-

venta e cinco por cento) da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades

operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros

dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI.

Poupança é uma categoria de investimento de risco mínimo, assegurados pelo Banco

Central. O aumento dos saldos de poupança deve-se, em essência, à aplicação dos

recursos dos convênios com  a FUNCEP em obras para melhoria da infraestrutura de

saneamento do Estado da Bahia.

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito e de mercado estão

incluídas na nota explicativa n° 30.

9 Contas a receber de clientes

Existem títulos a receber da Companhia dados em garantias de dívidas em 31 de de-

zembro de 2017 e 2016. Ver nota explicativa nº 15.

Os parcelamentos de entidades públicas correspondem a valores vencidos de contas

de fornecimento de água aos municípios, os quais são formalizados por “instrumento

particular de confissão de dívida”, cujos créditos da Companhia são garantidos atra-

vés do repasse de cotas participativas do ICMS, provenientes do tesouro estadual

para os respectivos municípios.

Valores faturados por idade de vencimento

A Companhia analisa o saldo de provisão para redução ao valor recuperável, em

conformidade com a composição de suas contas a receber, considera o risco da

carteira de clientes e procede ao registro de possíveis complementos para garantir

que o saldo seja suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos seus re-

cebíveis. 

A movimentação da provisão para redução ao valor recuperável das contas a receber

de clientes durante os exercícios de 2017 e 2016 está demonstrada como segue:

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito estão incluídas na

nota explicativa n° 30.

10 Ativo financeiro

Refere-se ao montante esperado de direitos oriundos de recebíveis junto ao poder

concedente (municípios) ao final do prazo das concessões. São valores que no reco-

nhecimento inicial tiveram a sua contrapartida no ativo intangível. Não é efetuado cál-

culo a valor presente, por considerar que os valores do intangível já estavam a valor

presente conforme OCPC 05. 

Abaixo demonstramos os valores do ativo financeiro a receber em 31 de dezembro de

2017 e 2016 segregados por município:

A variação ocorrida em 2017 no valor de R$ 260.084, corresponde: R$ 406.850 rela-

tivo à transferência do intangível considerando a incorporação de novas obras neste

período e R$ 146.766 relativo  a reversão  para o intangível, por conta do reconheci-

mento da amortização de contratos vencidos e que efetivamente estão sendo opera-

dos pela Companhia.

Os saldos estão classificados no não circulante em função da ausência de expecta-

tiva de realização dos mesmos no próximo exercício social dada a sua natureza.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, parte dos direitos emergentes da concessão

foram dados em garantias de dívidas da Companhia. Ver nota explicativa n° 15.

11 Depósitos judiciais

Referem-se a depósitos e bloqueios judiciais decorrentes de processos trabalhistas,

cíveis e tributários em que a Companhia é parte integrante (ver nota explicativa n°

17). Estão representados pelos valores originais acrescidos de juros e atualização

(poupança). A movimentação entre 31 de dezembro de 2017 e 2016 é oriunda do re-

gistro de novos bloqueios/depósitos, desbloqueios, baixas e atualizações monetárias,

conforme demonstrado a seguir:

12 Imobilizado

Não existem bens do ativo imobilizado da Companhia dados em garantia de dívidas

em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

13 Intangível

A Companhia opera em serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário em 366 municípios do estado da Bahia. Os itens que compõem este grupo

estão detalhados a seguir:

O valor total de obras em andamento no intangível em 2017 foi de R$ 2.168.861 (R$

2.490.247 em 2016). Este saldo é composto basicamente de: sistemas de abasteci-

mento de água R$ 1.370.296 (R$ 1.454.829 em 2016) e sistemas de esgotamento

sanitário R$ 798.565 (R$ 1.035.418 em 2016) abatidos de algumas contas redutoras

de mesma natureza.

Valor indenizável das concessões versus receita de construção

A receita de construção em concessões públicas de saneamento corresponde ao

custo dos investimentos realizados pelo concessionário, acrescido de uma pequena

margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor das margens reconhecidas, pon-

derou o custo /benefício envolvido nesse reconhecimento - necessidade de controles

sistêmicos por obras e por município (custo) e margem adicional (benefícios) e optou

por considerar margem zero.

Os resultados dos serviços de construção realizados pela Companhia durante os exer-

cícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, apurados conforme ICPC 01 (R1)

e CPC 17 (R1), estão demonstrados a seguir:

14 Fornecedores

Este grupo registra as obrigações com fornecedores de materiais e serviços contra-

tados pela Companhia no curso normal dos negócios.

15 Empréstimos e financiamentos

a. Termos da dívida

Os termos e condições dos empréstimos e financiamentos em aberto são:

a. BID

Natureza

Refere-se ao saldo de financiamento de US$ 47.809 mil. Financiamento com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, mediante parcelas semestrais

vencíveis até o ano de 2021.

Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem como mutuário o Governo

do Estado da Bahia e como fiador a União. De acordo com convênio firmado

entre a Companhia e o Governo do Estado, a primeira fica obrigada a reem-

bolsar os recursos objeto do financiamento, nas mesmas condições financeiras

estabelecidas no contrato mencionado. Em 19 de dezembro de 2002, ao con-

vênio, na sua cláusula quinta, foi acrescentado o parágrafo segundo, com a se-

guinte redação:

“(...) Caso a co-executora não reembolse ao Estado da
Bahia as parcelas por este amortizadas com o BID, no prazo
de 30 dias, contados a partir da data do seu efetivo paga-
mento, estas serão obrigatoriamente convertidas a partir de
1º de janeiro de 2003 em adiantamento para futuro aumento
de capital, para posterior conversão em ações, desvincu-
lando-se, no momento do efetivo reconhecimento deste
adiantamento, da variação em função da taxa de câmbio
prevista no contrato do BID”.

Cumprindo o disposto no parágrafo terceiro, inciso I, do segundo termo aditivo ao

convênio firmado entre o Governo do Estado da Bahia e a Empresa Baiana de

Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, aditado em 15 de agosto de 2006, a Com-

panhia transferiu R$ 12.000 para o tesouro estadual a título de reembolso, rela-

tivo à parte dos pagamentos efetuados em 2006, conforme obrigações do contrato

878/OC-BR, assim como, em 2009, cumprindo o disposto no parágrafo terceiro,

inciso I, do terceiro termo aditivo ao convênio firmado entre o estado da Bahia e

a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, aditado em 27 de

abril de 2009, a Companhia transferiu R$ 24.710 para o tesouro estadual a título

de reembolso, relativo à parte dos pagamentos efetuados em 2009.

Movimentação

Não ocorreram novas contratações de financiamentos no ano de 2017, sendo a

variação negativa de R$ 42.396, justificada pela amortização do principal e juros

de R$ 50.564, bem como pela variação cambial passiva de R$ 289 e juros de R$

7.879 incorridos no exercício.

b. CEF
A Companhia mantém os seguintes contratos com a Caixa Econômica Federal -

CEF.

b.1 CEF - Recursos lastreados em FGTS

Natureza

A Companhia firmou contratos de financiamentos lastreados em recursos do

FGTS, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, cujas características estão abaixo

definidas: 

• Contrato n.º 0182.264-14/06, com interveniência do Governo do Estado da Bahia

e o Município de Salvador, no valor de R$ 22.322, com juros à taxa anual (nomi-

nal) de 6,5% a.a., taxa de administração (nominal) de 2,0% a.a. e a taxa de risco

de 1,7% a.a., destinado à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de

Salvador, adensamento e ligações em diversas bacias, no âmbito do Programa

saneamento para todos;

• Contrato n.º 0182.266-33/07, com interveniência do Governo do Estado da Bahia,

no valor de R$ 18.000, com juros à taxa anual (nominal) de 6,0% a.a., taxa de ad-

ministração de 2,0% a.a. e taxa de risco de 0,5% a.a., destinado a ações de de-

senvolvimento institucional em diversos sistemas de abastecimento de água do

estado da Bahia, no âmbito do Programa saneamento para todos.

• Os contratos abaixo relacionados foram pactuados de 2008 a 2012 com interve-

niência do Governo do Estado da Bahia e diversos Municípios, com juros à taxa

anual (nominal) de 6,0% a.a., taxa de administração (nominal) de 2,0% a.a. e a

taxa de risco de 0,5% a.a., destinados a ações de Esgotamento Sanitário e Abas-

tecimento de Água, no âmbito do Programa saneamento para todos.

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

 2017 2016

Disponibilidades (a) 2.910  2.830
 194.901  111.597

197.811  114.427

(a) As disponibilidades estão compostas por caixa e contas correntes bancárias.
(b) Representada por aplicações em Fundos de Investimentos e CDB, emitidos pela Caixa 
Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, com taxas de juros que acompanham 
direta ou indiretamente a variação da taxa de juros do CDI, com liquidez diária, conforme 
a seguir demonstrado:

 Tipo de  Taxa média  Taxa média
 aplicação 2017 (%) a.a. 2016 (%) a.a.

Banco do Brasil (i) 129.098 72.393  13,72
Bradesco  (i)  19  18 12,82

CEF (ii)  42.646  39.186  14,00

  194.901  111.597

Legenda:
(i) Fundo de investimento. 

CEF (i)  23.138  

9,92
9,8 
9,61 

10,56 
  

  2017  2016

Bancos contas vinculadas (a) 15.122  8.692
 121.677  113.410

136.799  122.102

(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Aceleração do
Crescimento - PAC, compostas por valores oriundos do Orçamento Geral da União - OGU,
na forma de contratos de repasse destinados a investimentos em sistema de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
(b) Representadas, basicamente, por aplicações em Fundos de Investimentos e vinculados
a projetos/convênios, emitidos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e
Bradesco, com taxas de juros que acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa
de juros do CDI, com liquidez diária, conforme a seguir demonstrado:

 Tipo de  Taxa média   Taxa média
 aplicação 2017 (%) a.a. 2016 (%) a.a.

Bradesco (i) 318 298  10,91
CEF  (i)  9.962  13.291  11,13
CEF  (ii)  942 892  8,30
Banco do Brasil (i)  73.927 71.117  13,53
Banco do Brasil (ii)  36.528 27.812  8,30

7,94
7,69
6,16
9,87
6,16

 121.677  113.410

Legenda:
(i) Fundo de investimento. 
(ii) Poupança.

 2017 2016

Valores faturados 438.037  425.801

- Clientes particulares  119.439  121.135
- Entidades públicas  121.897  112.255

Sub-total  679.373  659.191

Valores a faturar (b)  145.647  102.811

 825.020  762.002

(-) Provisão para redução ao valor recuperável (234.051) (218.936)

 590.969  543.066

Circulante 491.293  442.642
Não circulante 99.676  100.424

(a) Parcelamentos decorrentes de acordos realizados pela área comercial da Companhia 
sobre o saldo devedor de faturas de contas a receber de clientes em atraso.
(b) Saldo decorrente de produtos e serviços consumidos até 31 de dezembro de 2017 e 
ainda não faturados.

 2017 2016

MAF Projetos e Obras 4.571 3.734
Policard Systems e Serviços S.A. 3.697 -
ITRON Soluções para Energia e Água 3.164 69
PJ Construções e Terraplanagens Ltda. 2.481 1.664
Seleta Serviços e Construção LTDA. 2.256 190
Lanlink Solução e Comercialização 1.716 -
Serv Electrin Serviços Elétricos  1.445 -
Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. 1.399 113
CCM - Construtora Centro Minas Ltda. 1.366 1.366
AMC Acionamento e Montagem 1.360 -
Companhia de Engenharia Ambiental 1.349 215
IQ Construtora LTDA – EPP 1.123 251
CCP Construções e Locações de Equipamentos 1.108 874
Ambiente Engenharia Ltda 1.096 1.858
Terral Construtora LTDA – EPP 1.081 27
Emprenge Construtora Ltda 1.058 149
Consórcio Rio Colonia - 2.525
Saint-Gobain Canalização Ltda. - 3.226
Quimil Industria e Comercio Ltda. - 1.131
Tigre S.A Tubos e Conexões Ltda. - 1.104
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia-COELBA - 4.560
Fabasa - Fundação de Assistência Social  - 1.561
Outros (saldo “pulverizado” abaixo de R$ 1 milhão) 23.130 18.109
Encargos sobre Financiamento de faturas (*) 6.543 5.877

Total  59.943 48.603

(*) Refere-se ao valor de atualização monetária (0,5% a.m.) dos títulos vencidos de 
fornecedores que questionam o pagamento após os 8 (oito) dias que prevê a lei estadual
para realizar o pagamento e/ou estão com seus pagamentos em atraso.

 2017 2016

Vencidos até 30 dias 67.239  74.496
Vencidos de 31 a 60 dias 40.365  45.302
Vencidos de 61 a 90 dias 29.053  32.438
Vencidos de 91 a 120 dias 27.144  26.595
Vencidos de 121 a 150 dias 25.149  23.977
Vencidos de 151 a 180 dias 22.337  23.521
Vencidos de 181 a 360 dias  20.512  15.275
Vencidos acima de 360 dias  206.238  184.197

 438.037 425.801

 2017 2016

Saldo inicial (218.936) (150.268) 
Constituição (25.325) (83.903) 
Recuperação 5.666 6.525 
Reversão de perdas 4.508 8.644
Reversão para contas a receber 36 66

(234.051) (218.936)

Município 31/12/2017 31/12/2016

Feira de Santana 197.081 159.413
Vitoria da Conquista 135.762 129.012
Irecê 132.541 63.209
Teixeira de Freitas 99.153 102.926
Candeias 98.705 29.311
Camaçari 72.793 69.910
Guanambi 56.522 48.035
Paulo Afonso 53.583 56.406
Porto Seguro 48.311 50.429
Santo Estevão 45.505 7.794
Salvador 43.398 39.248
Maragogipe 41.796 11.607
Capim Grosso 40.324 700
Jequié 39.930 44.437
Caetité 36.719 17.895
Muritiba 35.629 37.595
Ipiaú 32.084 3.806
Brumado 31.343 31.214
Itamarajú 31.080 33.593
Itaparica 30.145 21.029
Outros (saldo “pulverizado” abaixo de R$ 30 milhões) 943.637 1.028.388

2.246.041 1.985.957

  2017 2016

Saldo em 1º de janeiro  543.070 516.532 
Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a) 182.210 69.121 
Rendimentos 16.627 28.573
Baixas por perdas processos judiciais/resultado (36.893) (39.090)
Baixas por pagamentos processos perdidos (31.885) (22.135)
Provisão para perdas em processos judiciais (420) (9.931)
Saldo em 31 de dezembro  672.709 543.070

(a) Desse montante, destacam-se R$ 45.864 (R$ 14.794 em 2016) decorrentes de 
antecipações de IRPJ, depositadas em juízo, por conta da ação da Companhia junto à 

apuração de tais contribuições. Vide detalhe na Nota nº 16(b).

     Bens
 Terrenos e Máquinas e   operacionais Bens de Obras em
 construções equipamentos Veículos Outros (i) s/ consessão terceitos andamento Total
Custo

Saldo em 31/12/2015 52.328  46.267 16.815 13.750  28.623  42.108  57.891  257.782

Transferências (ii) 20 294 -  1  -  -  (315)  - 
Adições - 2.331  -  482  2  -  -  2.815 
Baixas (206) (56)  -  (97)  (6)  -  -  (365)

Saldo em 31/12/2016 52.142  48.836  16.815  14.136  28.619  42.108  57.576 260.232

Transferências (ii) 3.334 148 - - - - (3.995) (513)
Adições - 2.024 - 506 45 - - 2.575
Baixas - (1.431) - (467) (53) - - (1.951)

Saldo em 31/12/2017 55.476 49.577 16.815 14.175 28.611 42.108 53.581 260.343

Depreciação
Saldo em 31/12/2015 (13.175) (34.736) (16.783) (10.146) (14.370) - - (89.210)
  
Adições (1.461) (3.865) (27) (890) (1.510) - - (7.753)
Baixas 113 55  96 1 - - 265

Saldo em 31/12/2016 (14.523)  (38.546)  (16.810)  (10.940)  (15.879) -  -  (96.698)

Transferências (ii)  - - -

-

 - - - - -
Adições (1.483) (3.737) (2) (679) (1.509) - - (7.410)
Baixas - 1.422 - 454 49 - - 1.925

Saldo em 31/12/2017 (16.006) (40.861) (16.812) (11.165) (17.339) - - (102.183)
Saldo líquido 31/12/2017 39.470 8.716 3 3.010 11.272 42.108 53.581 158.160
Saldo líquido 31/12/2016 37.619 10.290 5 3.196 12.740 42.108 57.576 163.534

(ii) Bens Outros: Móveis e utensílios e bens de baixo de valor.
(ii) Transferências provenientes do ativo intangível em função da natureza dos investimentos.

   AVP.   Licença
Sistema de E.S.J. - E.S.J. - Bens Obras em software

 água/esgoto PPP PPP administrativos andamento SAP Total
Custo

Saldo em 31/12/2015 3.642.134  472.603  (213.425)  44.672  2.366.967  -  6.312.951

Transferências/contas 272.087 - - - (272.087) - -

Saldo em 31/12/2016 3.774.585 472.603 (213.425) 44.782 2.490.247 - 6.568.792

Saldo em 31/12/2017 4.184.435 472.603 (213.425) 45.389 2.168.861 - 6.657.863

Amortização

Saldo em 31/12/2015 (2.304.450)  (86.644) 39.128 (8.288)  -  -  (2.360.254)

Saldo em 31/12/2016 (2.588.839)  (105.548) 47.665 (17.236)  -  -  (2.663.958)

Saldo em 31/12/2017 (2.915.030) (124.452) 56.202 (26.327) - - (3.009.607)
   

 2017 2016

Receita de construção 424.770  395.314
Custo de construção (424.770)  (395.314)

   -  -

Instituição

BID (a)

CEF (b.1)

CEF (b.2)

CEF (b.3)

BNDES (c)

BNB (d)

Total

Circulante
Não circulante

Vencimento

2021

2018 a
2035

2019 a
2020
2023

2020 a
2027

Taxa de juros

3,31% a.a.

6,0% a.a. 
6,5% a.a.

CDI + 1,8% 
a.a. 2,40% a.a.
3% a.a.

TJLP 2,71% 
a.a.1,55% a.a.

Garantias

Fiança da 
República 
Federativa do 
Brasil
Penhor 
dos direitos 
emergentes 
da concessão
Caução de 
duplicatas
Caução de 
duplicatas

Moeda

Dólar

Reais

Reais

Reais

Reais

2017

158.154

396.374

70.114

6.211

142.768

(250)

773.371

129.503
643.868

2016

200.550 

392.702 

106.427 

7.341 

165.704

-

872.724 

128.228
744.496

Cessão 
fiduciária de 
parcela da 
receita tarifária 
mensal no valor 
de R$ 15.900, 
corrigida 
anualmente 
pelo IPCA. 
Adicionalmente, 
conta reserva 
de R$ 2.100 
para carência e 
R$ 5.800 
posteriormente.
Tarifa de 
Análise de 
Crédito



A título de contrapartida, a Companhia obriga-se a participar dos investimentos

com 10%, nos contratos n.º s 0182.264-14/06; 0182.266-33/07; 0228.583-66/07,

0228.697-31/07, 0347.534-81/12, 0376.790-02/12, 0376.791-16/12 e 0376.793-

34/12, no total de R$ 24.625; 10,02% no contrato nº 0346.876-08/12, de R$ 1.814

e 5 % para os demais contratos no valor total de R$ 22.772. Os prazos de carên-

cia variam de 14 a 38 meses, os desembolsos variam de 10 a 34 meses e as amor-

tizações em 60 a 240 meses, sendo o primeiro e segundo prazos a partir da

assinatura do contrato e o terceiro a partir do término do período de carência. 

Como garantia de pagamento dos financiamentos e das demais obrigações con-

tratuais, a Companhia ofereceu o penhor dos direitos emergentes da concessão,

caucionando os direitos creditórios referentes à arrecadação da receita tarifária

obtida, em virtude da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água

e esgotamento sanitário.

As liberações dos recursos dos contratos acima mencionados, em 2017 monta-

ram em R$ 23.089 (R$ 51.617 em 2016).

Movimentação

A variação ocorrida no exercício de R$ 3.672 decorre de novas liberações no valor

de R$ 23.089 além de pagamentos do principal e juros no total de R$ 51.214, bem

como reconhecimento de juros e atualização monetária incorridos no período, no

valor de R$ 36.857, além de devolução de recursos no total de R$ 5.060.

b.2 CEF - Capital de GIRO

• Contrato n.º 03.3351.763.0000001/03, no valor de R$ 100.000, com juros à taxa

anual (nominal) de 100% da taxa média diária dos Certificados de Depósitos In-

terbancários (CDI), acrescida de 2,4% a.a.

• Contrato n.º 03.3351.763.0000002/94, no valor de R$ 59.000, com juros à taxa

anual (nominal) de 100% da taxa média diária dos Certificados de Depósitos In-

terbancários (CDI), acrescida de 1,8% a.a.

Os empréstimos junto à Caixa Econômica Federal têm o início das amortizações,

respectivamente, em setembro de 2014 e maio de 2016, mediante parcelas men-

sais vencíveis até o ano de 2020 e 2019.

As liberações dos recursos dos contratos acima mencionados alcançaram a tota-

lidade até dezembro de 2013. 

Movimentação

Em 2012 e abril de 2013 ocorreram contratações de empréstimos do tipo Cédula

de Crédito Bancário, caracterizados como Crédito Especial Setor Público, Capital

de Giro. O saldo final em dezembro de 2017, de R$ 70.114 foi influenciado pelo re-

conhecimento de juros incorridos no valor de R$ 11.051, pagamento de principal

e juros de R$ 47.364 e o redutor referente a custos de transação pagos e ainda não

amortizados.

b.3 CEF - FINAME

Natureza

Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou contratos de financiamento junto à

Caixa Econômica Federal - CEF (FINAME) para aquisição de máquinas e equipa-

mentos, lastreados com recursos do BNDES, equivalente a 90% do investimento,

com as características abaixo definidas:

• Contrato n.º 3351.352.0000001/31, valor do investimento R$ 8.538, sendo o valor

do crédito R$ 7.685, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000002/12, valor do investimento R$ 750, sendo o valor

do crédito R$ 675, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000003/02, valor do investimento R$ 10.470, sendo o valor

do crédito R$ 9.423, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000004/84, valor do investimento R$ 547, sendo o valor

do crédito R$ 492, com juros à taxa  de 3% a.a.

Os financiamentos junto à Caixa Econômica Federal têm prazo final para amorti-

zações em 15 de junho de 2023.

Movimentação

Saldo dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal - CEF, através das li-

nhas de crédito do BNDES - FINAME, contratadas em junho de 2013. A variação

negativa  ocorrida no exercício, de R$ 1.130, decorre do pagamento do principal e

juros no total de R$ 1.333, bem como do reconhecimento de juros incorridos no

exercício, no valor de R$ 203.

c. BNDES - FAT

Natureza

A Companhia firmou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial - BNDES, contrato de financiamento mediante abertura de crédito, em 28 de

maio de 2009 e 20 de junho de 2012, com as seguintes características:

• Contrato n.º 09.2.0230.1, à conta de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos especiais e do Fundo de Participa-

ção PIS/PASEP, no valor de R$165.480, com juros de 2,71% ao ano, acima da

taxa de longo prazo - TJLP destinado à ampliação e modernização dos sistemas

de abastecimento de água de Cruz das Almas, Irecê, Senhor do Bonfim e Serrinha

e à ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário de Itamaraju.

A amortização ocorre em 150 parcelas mensais e sucessivas, e teve início em 15

de janeiro de 2012. 

Movimentação

• A variação negativa de 2017 atingiu R$ 12.902, com o seguinte detalhamento: paga-

mento de principal e juros R$ 21.958, custos de transação (-) R$ 167 e juros incorri-

dos/variação monetária e custos de transação incorridos,  no valor total de  R$ 9.223.

• Contrato n.º 12.2.0525.1, à conta de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-

dor - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos especiais e do Fundo de Participa-

ção PIS/PASEP, no valor de R$ 85.170, com juros de 1,55% ao ano, acima da taxa

de longo prazo - TJLP destinado à ampliação dos sistemas de abastecimento de

água - SAA de Amélia Rodrigues, Andorinha e Santo Estevão e à ampliação do sis-

tema de esgotamento sanitário - SES de Caravelas. A amortização ocorrerá em 90

e 144 parcelas, mensais e sucessivas, tendo início em 15 de fevereiro de 2015 e

15 de agosto de 2015, para os SAA e SES, respectivamente.

A variação negativa de 2017 se elevou a R$ 10.034, com o seguinte detalhe: pa-

gamento  de principal e juros no valor de R$ 14.859, custos de transação (-) R$ 99

e  juros incorridos,  variação monetária e custos de transação incorridos  R$ 4.924.

Como garantia de pagamento do financiamento e das demais obrigações contra-

tuais, a Companhia firmou contrato de cessão fiduciária de direitos, vinculando par-

cela da sua receita mensal e direitos emergentes da prestação de serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, no município de Salvador e de-

mais municípios aos quais estão vinculadas as obras financiadas.

d. BNB

Natureza

Em 16 de dezembro de 2016, a EMBASA assinou um novo contrato de financia-

mento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A (BNB) no valor de R$ 504.763,

sendo R$ 397.636 o valor financiado e R$ 107.127 o valor da contrapartida com re-

cursos próprios.

Esse contrato possui um prazo total de 15 anos (4 anos de carência e 11 anos de

amortização). Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Finan-

ciamento do Nordeste - FNE e destina-se para aplicação na: (i) Reversão da bar-

ragem de Santa Helena para o reservatório do Rio Joanes (1º Etapa); (ii) Ampliação

do sistema produtor/adutor de Feira de Santana; (iii) Implantação de reservação do

Tomba; e (iv) Aquisição de hidrômetros.

Movimentação

No ano de 2017, não ocorreram liberações de recursos. Foi efetuado o pagamento

relativo a tarifa de avaliação de crédito R$ 250, definido como custo de transação.

O contrato foi assinado em 2016, entretanto só haverá liberações em 2018, logo

após assinatura do Contrato de garantias.

Movimentação de empréstimos e financiamentos 

A movimentação dos empréstimos e financiamentos encontra-se demonstrada

abaixo:

15.1 Debêntures

Os termos e condições das debêntures em aberto são:

a. Natureza
A Companhia, visando à contratação de recursos junto ao Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social - BNDES destinados exclusivamente ao projeto de

aquisição e implantação de Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP, bem

como à compra e à instalação de hidrômetros nas suas áreas de concessão, subme-

teu à apreciação e votação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de

março de 2010, proposta de celebração de contrato de promessa de subscrição de

1.000 (mil) debêntures simples e nominativas, em emissão privada e outros pactos, não

conversíveis em ações da emitente sendo todas com garantia real, consubstanciada

na cessão fiduciária de parcela de sua receita tarifária, em caráter irrevogável e irre-

tratável, perfazendo o total de R$ 80.442, sendo aprovada por unanimidade. 

Foram emitidas em 2011 as debêntures de primeira e segunda série e em

2012/2013, as debêntures de terceira série.

Movimentação

Saldo de operações de emissão de debêntures (1ª, 2ª e 3ª séries) contratadas com

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, não conver-

síveis em ações e outros empréstimos. A variação negativa do período no valor de

R$ 12.738, decorre do reconhecimento dos juros incorridos e variação monetária

no valor de R$ 4.493, custos de transação (-) R$ 64 e do pagamento de principal

e juros de R$ 17.167.

A movimentação das debêntures encontra-se demonstrada abaixo:

b. Cronograma de amortização da dívida
Em 31 dezembro de 2017, os financiamentos classificados no não circulante têm

os seguintes vencimentos:

c. Quebra de cláusulas contratuais restritivas (covenants)
A Companhia detém financiamentos bancários e debêntures junto ao BNDES no

montante de R$ 178.304 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 213.978 em 2016), dos

quais R$ 139.429 (R$ 175.684 em 2016) estão classificados no passivo não cir-

culante, que, de acordo com os termos dos contratos, será pago em parcelas com

vencimento finais entre os anos de 2020 e 2027. Contudo, os contratos contêm

uma cláusula contratual restritiva que estabelece que, ao final de cada trimestre,

a margem EBITDA da Companhia não pode ser inferior a 20% da receita opera-

cional líquida. Caso contrário, a EMBASA deve constituir em um prazo de 90 (no-

venta) dias, contados a partir da comunicação por escrito do BNDES, reforço de

garantia considerado satisfatório a critério do BNDES. Na hipótese desta condição

não ser atendida, poderá ocorrer vencimento antecipado do contrato.

Apesar da Companhia não ter cumprido, nos termos dos contratos celebrados, o limite

estabelecido em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o BNDES e a EMBASA já estavam

no processo de negociação da padronização dos recebíveis reforçando a garantia

atual, sendo que, em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia obteve do BNDES um wai-

ver pelo não atingimento do covenant para 31 dezembro de 2017. Adicionalmente,

desde 2016 as partes já vinham discutindo a remodelagem das garantias contratuais

que ainda estão em fase final de aprovação. O Banco propôs a substituição das co-

venants com o objetivo de padronizar àquelas utilizadas no setor de saneamento, ex-

cluindo a Margem EBITDA por entender, segundo área técnica do BNDES, que não

demonstra a capacidade de pagamento da Companhia. Por esses motivos, a Com-

panhia manteve as dívidas classificadas em curto e longo prazos, conforme previsão

em contrato, sem considerar a quebra de cláusulas restritivas contratuais, por consi-

derar improvável a possibilidade de antecipação da respectiva dívida, bem como por

não haver problemas de continuidade operacional para o futuro previsível.

Covenants de contratos com o BNDES/Debêntures

Índice Limite 

EBITDA /Despesas Financeiras Igual ou maior que 1,5

Margem EBITDA Igual ou maior que 20%

Dívida Líquida/EBITDA Igual ou menor que 3

EBITDA/Serviço da Dívida Igual ou maior que 1,5

Memória de cálculo das Covenants, de acordo com o descrito no contrato:

A apuração das covenants, conforme contratos do BNDES, deverá ocorrer anual-

mente com base nas demonstrações financeiras anuais auditadas, apresentadas

até 30 de abril de cada ano.

16 Impostos, taxas e contribuições a recolher

a. Impostos, taxas e contribuições

Movimentação dos reparcelamentos nos exercícios de 2016 e 2017

b. Imposto de renda e contribuição social a pagar

O saldo registrado em 31 de dezembro de 2017 de R$ 216.968 (R$ 167.542 em

2016), refere-se ao IRPJ devido, decorrente de ação da Companhia junto à Fa-

zenda Federal pleiteando imunidade tributária. Os  valores são depositado em juízo

desde setembro de 2013.

A parcela referente ao curto prazo refere-se a Contribuição Social e que não faz

parte da discussão de imunidade descrita abaixo.

Imunidade tributária
A Companhia atualmente busca junto aos órgãos competentes a imunidade do Im-

posto de Renda, fundamentado nos pré-requisitos necessários para tal enquadra-

mento, quais sejam:

• A Companhia deter quase 100% de suas ações ordinárias sob o domínio de

Ente público, restando apenas 0,01% em poder dos acionistas minoritários;

• Prestar serviços públicos essenciais;

• Inexistir concorrência na sua área de atuação (caráter exclusivo); e

• Não distribuir seus lucros, exceto aos acionistas minoritários, revertendo os re-

sultados positivos para capitalização da própria Companhia, em benefício do

serviço público prestado. 

Dessa forma, a Companhia entende que se enquadra em tais requisitos, inclusive

de acordo com assessores jurídicos externos no tema da Imunidade Tributária Re-

cíproca, julgada pelo Supremo Tribunal Federal para sociedade de economia mista

e sua aplicabilidade no serviço de água e esgoto. 

Nesse sentido, a EMBASA ajuizou ação requerendo o reconhecimento da referida

imunidade tributária no âmbito da União, do Estado e dos Municípios. 

Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25, a Assessoria Jurídica da Com-

panhia que acompanha a causa avaliou como remota a possibilidade de perda

para a Embasa, mas mantém a prática de depositar em juízo os valores que seriam

devidos. O efeito em 2017 no resultado foi de R$ 125.175 (R$ 74.463 em 2016).

A Imunidade Tributária acima descrita não contempla a Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido que é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

17 Provisão para perdas em processos judiciais

A Companhia possui processos cíveis, tributários, trabalhistas e ambientais, todos

em virtude do curso normal das operações, nos montantes de R$ 253.305 em 31

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

Contrato Sistema Valor do contrato

3351.352.0000001/31 FINAME 7.685
3351.352.0000002/12 FINAME 675
3351.352.0000003/02 FINAME 9.423
3351.352.0000004/84 FINAME 492

Total acumulado  18.275

Instituição

BNDES

Circulante
Não circulante

Vencimento

2020

Taxa de juros

LTJLP + 2,71% a.a.

Garantias

Debêntures

Moeda

Reais

2017

35.536

14.296
21.240

2016

48.274

14.414
33.860

Linha
Produto
Modalidade
Número de Emissões
Valor Total
Número de Debêntures
Valor Nominal Unitário
Série
Número de debêntures
Valor da série

Prazo de subscrição

Carência
Amortização

Pagamento de juros

Custo de captação

Garantias

Segunda
300
R$ 24.133
15/05/2020
121 parcelas 
mensais
37 meses
07 parcelas 
anuais
Anualmente 
durante o período 
de carência e de 
amortização

IPCA + Taxa de 
Referência (*) + 
2,71%

Terceira
400
R$ 32.177
15/04/2020
120 parcelas 
mensais
30 meses
90 parcelas 
mensais
Trimestralmente 
durante o prazo 
de carência e 
mensalmente 
durante o período 
de amortização
TJLP + 2,71%

Primeira
300
R$ 24.133
15/04/2020
120 parcelas 
mensais
30 meses
90 parcelas 
mensais
Trimestralmente 
durante o prazo 
de carência e 
mensalmente 
durante o período 
de amortização
TJLP + 2,71%

Saneamento ambiental
Subscrição de valores mobiliários em oferta privada
Debêntures simples
1 emissão em 3 séries
R$ 80.442 
1.000
R$ 80

arrecadação mensal no valor de R$ 15.900, corrigida 
anualmente pelo IPCA. Adicionalmente, será exigida conta 
reserva no valor de R$ 2.100 no período de carência e no 
valor de R$ 5.800.

Origem 2019 2020 2021  2022  Demais anos  Total

BID (Estado da Bahia) 44.509 44.509 22.255 - - 111.273
CEF 44.090 34.859 29.912 31.863 273.937 414.661
BNDES 24.329 24.329 24.330 20.293 24.653 117.934

 112.928 103.697 76.497 52.156 298.590 643.868

BNDES (Debêntures) 13.187 8.053 - - - 21.240

Total 126.115 111.750 76.497 52.156 298.590 665.108

  Auto de Inf.
INSS- RFB  Sesi/Senai  PIS  COFINS  Total

Saldo em 1º de janeiro de 2017 3.237 49 4.452 20.506 28.244
Atualiz selic -jan a dez/17 - 1% 170 34 331 1.525 2.060
Pagamentos de parcelas em 12/2017 (3.207) (83) (1.367) (6.298) (10.955)

Total em 31/12/2017 200 - 3.416 15.733 19.349

Número de Parcelas 82 - 29 29 140
Curto prazo 29 - 1.412 6.502 7.943
Longo prazo 171 - 2.004 9.231 11.406

Total 200 - 3.416 15.733 19.349

(ii) A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado à cobrança
do ISS decorrente da prestação de serviços de esgotamento sanitário, por entender, com
base em opinião de seus assessores jurídicos, não ter tal pretensão amparo legal. Neste
sentido, a Companhia mantém provisionado no passivo não circulante R$ 118.023 (R$
106.542 em 2016), relativos, a autos de infração lavrados pelo Município de Salvador
até 1996 e em processo de julgamento na instância administrativa. Os débitos relativos à
cobrança de ISS, mencionados anteriormente, são referentes aos exercícios de 1997 a 2003.

Adicionalmente, a cobrança de ISS sobre os serviços de esgotamento sanitário e congêneres
foi vetada pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Para a resolução de pendências, a Companhia e o Município de Salvador celebraram,

compensação de débitos existentes entre as partes, oriundos de faturas de água/esgoto e
de ISS e TLF, os quais são objetos de recursos/ações, e cuja compensação ocorrerá na
oportunidade de cada julgamento.

(iii) PIS/COFINS e INSS suspensos - R$ 88.299 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, 
pleiteando a mudança na apuração das referidas contribuições, alterando o regime não 
cumulativo pelo regime cumulativo, em razão da Ação de Imunidade de IRPJ, sendo que tais 
diferenças estão sendo depositadas em juízo; R$ 3.643 relativos a ações tributárias -INSS, 
onde se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não têm 
natureza de prestação de serviços pelo empregado, portanto, sem caráter remuneratório ou 
contraprestacional. Exclusão da base de cálculo da referida contribuição (cota patronal), das 
verbas pagas aos empregados a título de adicional de férias, a título de ajuda transporte pago 
em dinheiro, auxílio filho especial, auxílio funeral, ajuda de custo e os 15 primeiros dias de 
auxílio doença. Pedidos de Tutela de Urgência Deferidos em 11 e 12 /07/2016.

 2017 2016

Saldos em 1° de janeiro 872.724 974.259
Liberações 23.089 52.748
Devoluções  (5.060) (3.623)
Pagamento principal (a) (121.205) (118.295)
Juros incorridos 64.962 75.175
Juros pagos  (b) (66.086) (74.954)
Custo de transação (516) -
Custo de transação incorrido 449 559
Variação monetária 4.725 9.925
Variação cambial (ativa) passiva 289 (43.070)

Saldos em 31 de dezembro 773.371 872.724

Circulante 129.503 128.228
Não circulante 643.868 744.496

(a) Inclui o valor de R$ 42.027 (R$ 48.697 em 2016) relativo ao pagamento do principal ao 
BID, conforme nota explicativa nº 34 - Transações que não envolvem caixa ou equivalentes
de caixa.
(b) Inclui o valor de R$ 8.537 (R$ 9.835 em 2016) relativo ao pagamento de juros ao BID, 
conforme nota explicativa nº 34 - Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de 
caixa.

 2017 2016

Saldos em 1° de janeiro 48.273 59.397
Pagamento principal (13.092) (12.782)
Juros incorridos 3.755 4.877
Juros pagos (4.075) (5.153)
Custo de transação (64) -
Custo de transação incorrido 2 -
Variação monetária 737 1.935

Saldos em 31 de dezembro  35.536 48.274

Circulante 14.296 14.414
Não circulante 21.240 33.860

    2017  2016

Total (a)   891.453 1.023.060

Total (b)   197.811 114.427

Total dívida líquida (a) - (b)    693.642 908.633

Receita operacional líquida I. 2.657.307 2.403.430

Resultado líquido II. 179.907 99.446
Margem líquida   6,77% 4,14%

EBITDA   
III. 169.067 82.713

Total EBITDA   523.753 395.567

Dívida líquida divide EBITDA    1,32 2,30

(EBITDA divide Despesas Financeiras)   5,88 4,42

EBITDA divide Serviço da Dívida   2,56 1,87

Serviço da Dívida (Principal + Juros)   204.458 211.184

  Cumpre o Cumpre o
  Requisito? Requisito?

   2017  2016

Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES,
 AI INSS) e Parcelamento PIS/COFINS (i) 19.349 28.244
PIS/PASEP/COFINS, INSS retido  23.893 29.425
Encargos sociais  24.600 25.198
Antecipação de INSS  - (14.280)

  67.842 68.587

ISS/IPTU/Taxa de Licença para Funcionamento (TLF)  (ii) 150.866 138.545
PIS/COFINS/INSS Exigibilidade Suspenso                         (iii)  91.942 -

  242.808 138.545

  310.650 207.132

Circulante  61.929 69.878
Não circulante  248.721 137.254

(i) A Companhia procedeu com a consolidação do parcelamento de que trata a Lei nº 
11.941/09 no mês de junho de 2011, conforme orientação da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº

base negativa de CSLL utilizados para compensar os encargos de juros e multa da dívida.

a vencer do não circulante para o circulante, em decorrência da referida consolidação do
débito. Em junho de 2015 a Companhia pleiteou parcelamento de PIS/COFINS, relativo
às competências de abril e maio de 2015 e foi acatado pela RFB, com pagamento em 60
parcelas a partir de junho de 2015.

Contrato Sistema Valor do contrato

33.3351.763.0000001/03 Cap. Giro Obras 100.000
33.3351.763.0000002/94 Cap. Giro Obras 59.000

Total acumulado  159.000

Contrato Sistema Valor do contrato

0228.528-85/07 SES Cachoeira 8.383
0228.583-66/07 SES Feira de Santana 29.042
0228.617-60/07 SES Itaparica 7.091
0228.637-09/07 SES Madre de Deus 5.481
0228.656-47/07 SES Muritiba 10.312
0228.697-31/07 SES Salvador 99.190
0228.702-07/07 SES Santo Amaro 9.035
0228.714-40/07 SES São Félix 1.584
0228.715-56/07 SES S. Francisco do Conde 6.832
0228.781-66/07 SES Maragogipe 10.671
0296.121-07/09 SES Barreiras 74.540
0296.124-39/09 SES Lauro de Freitas 161.500
0295.993-30/09 SES Teixeira de Freitas 71.986
0354.339-51/12 SES Araci 475
0346.876-08/12 SES Camaçari 16.291
0347.534-81/12 SAA Camaçari 31.656
0347.536-09/12 SES Jacobina 31.520
0376.778-45/12 SES Conde 12.754
0376.789-75/12 SES Iaçu 14.488
0376.790-02/12 SAA Nova Canaã 3.770
0376.791-16/12 SAA Riacho de Santana 4.229
0376.792-20/12 SES Rio do Antônio 6.111
0376.793-34/12 SAA Saubara 13.420

Total acumulado em 2017/2016  630.361



de dezembro de 2017 (R$ 186.581 em 31 de dezembro de 2016). A Companhia,

com base em análise conjunta com seus assessores jurídicos, constituiu provisões

consideradas suficientes para prováveis desfechos desfavoráveis de processos

em tramitação na esfera judicial.

a. Riscos provisionados

Os processos considerados como de perda provável são classificados no balanço

da Companhia considerando a sua atual fase judicial, sendo registrados no passivo

não circulante quando ainda estão em fase de conhecimento e no passivo circu-

lante quando já se encontram em fase de execução, com expectativa de desem-

bolso de caixa ainda em 2018.

A movimentação do saldo da provisão para perdas em processos judiciais pode ser

demonstrada como segue:

O acréscimo de R$ 66.724 é oriundo de processos cujos valores da execução

foram estabelecidos em juízo, bem como processos em fase de conhecimento que

foram reclassificados para fase de execução, em face de decisões ou despachos

ocorridos durante o período. 

b. Riscos não provisionados

Além dos processos acima mencionados, existem outros em andamento para os

quais, baseado na opinião dos assessores jurídicos da Companhia são classifica-

dos como de risco possível e, em consonância com as principais práticas contá-

beis, não foram constituídas provisões para demandas judiciais.

Os principais processos cujo risco é avaliado como possível em 31 de dezembro

de 2017 e 31 de dezembro de 2016 estão demonstrados a seguir:

Os valores não provisionados, em sua grande maioria, se relacionam com pro-

cessos pendentes de julgamento em primeira instância/recurso ou processos em

que, pela prática processual, fase ou objeto, não é possível atribuir com fidedigni-

dade o risco provável até o julgamento das instâncias superiores e o montante não

pode ser mensurado com confiabilidade. Correspondem a condenações atinentes

à responsabilidade civil contratual ou extracontratual, e podem decorrer de relações

com empresas contratadas pela EMBASA, mediante licitação e posterior Contrato

Administrativo, além de ações civis públicas, envolvendo precariedade no forneci-

mento de água e serviços esgotamento sanitário.

A variação geral nos processos cuja perda foi avaliada como possível, decorre fun-

damentalmente da redução dos processos tributários conforme histórico a seguir:

O processo 10580.726.359/2013-11 IRPJ /CSLL (União) referente a exclusão in-

devida das receitas de subvenção para investimento(governamental de ICMS), re-

lativo aos anos calendários  de 2008 a 2010, tramitou administrativamente e não

foi dada  decisão favorável à Embasa. Valor  original R$ 66.748. A Companhia  in-

gressou  no Judiciário  com a ação anulatória- número  1002108-

18.2017.4.01.3300, tendo o valor sido atualizado para R$ 91.930 (acréscimo em

2017 –R$ 25.182 na perda possível).O juiz concedeu  a suspensão da exigibili-

dade do crédito de IRPJ e CSLL, motivo que levou à transferência de perda pos-

sível  para  perda remota (redução em 2017 na perda possível R$ 91.930).

10580-726.041/2016-75 IRPJ /CSLL (União) referente a exclusão  indevida das re-

ceitas de subvenção para investimento(governamental de ICMS), relativo  aos anos

cadendários  de 2011 a 2012, tramitou administrativamente e não foi dada  deci-

são favorável à Embasa. Valor  original R$ 117.222. A Companhia  ingressou  no

Judiciário   com a ação anulatória número  1002995-02.2017.4.01.3300, tendo o

valor sido atualizado para R$ 127.115. (acréscimo em 2017 – R$ 9.893 na perda

possível). 

O juiz concedeu  a suspensão da exigibilidade do crédito de IRPJ e  não para

CSLL, motivo que levou à transferência de perda possível  para  perda remota do

valor R$ 96.697  relativo  a IRPJ (redução em 2017 na perda possível R$ 96.697). 

18 Convênios a comprovar

19 Passivo financeiro a pagar - PPP

a. Termos da dívida

A Companhia promoveu procedimento licitatório para a contratação de uma PPP (Par-

ceria Público Privada) administrativa objetivando a construção e operação do Sistema

de Disposição Oceânica do Jaguaribe (SDOJ), sagrando-se vencedor o Consórcio for-

mado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. e pela Odebrecht Investimento em In-

fraestrutura Ltda. Em 27 de dezembro de 2006, a Companhia assinou o referido

contrato com a SPE Concessionária Jaguaribe S.A., que por sua vez cedeu direitos e

transferiu obrigações do contrato para a SPE Jaguaribe Construção e Locação S.A.,

sua subsidiária integral, instituída em 29 de abril de 2008 para viabilizar o financia-

mento da obra. Os recursos para a execução da obra foram provenientes de finan-

ciamento contraído diretamente pela Jaguaribe Construções e Locação S.A. junto à

Caixa Econômica Federal (CEF) e lastreado em contas da Companhia contra clientes

(recebíveis). Assim, o pagamento da contraprestação vem sendo realizado por meio

de uma estrutura de cessão de recebíveis (contas de consumidores) da Companhia.

A obra de construção do emissário submarino, que teve um investimento total aproxi-

mado de R$ 473 milhões, teve início em janeiro de 2007 com término em maio de

2011, quando então se deu a entrada em operação do sistema.

Dessa forma, foi efetuado o reconhecimento do ativo da concessão, no montante

dos investimentos realizados contra um passivo financeiros, que significa o valor

garantido pela Companhia à empresa concessionária e que representa o custo de

construção da infraestrutura para a Companhia.

Em 25 de abril de 2017, foi concluída a transação que alienava as ações da Ode-

brecht Ambiental S.A., controladora da Odebrecht Ambiental - Jaguaribe S.A. ao

BR Ambiental Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, adminis-

trado pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. e controlado

pela Brookfield Asset Management, Inc.

b. Cronograma de amortização da dívida

Em 31 de dezembro de 2017, o total da dívida classificada no passivo não circu-

lante possui seguintes vencimentos:

20 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC

A Companhia recebe valores oriundos do Orçamento Geral da União - OGU, para in-

vestimento em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário decor-

rentes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, na forma de contratos de

repasse, sendo a EMBASA a interveniente executora. O saldo acumulado em 31 de de-

zembro de 2017 é de R$ 370.229 (R$ 437.025 em 31 de dezembro de 2016). A movi-

mentação ocorrida em 2017, engloba liberações de R$ 66.948, reclassificações de

recursos do patrimônio líquido de R$ 6.198 e baixas por conclusão de obras não one-

rosas de R$ 139.942.

De acordo com as normas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e os Pronuncia-

mentos Técnicos do CPC, os valores acima descritos foram tratados como subven-

ções para investimento e contabilizados no ativo não circulante, em subconta redutora

do imobilizado, até a conclusão das obras.

Detalhamento dos contratos de repasse - PAC

O montante total investido nas obras do PAC em 2017 foi de R$ 73.146 (R$ 50.982 em

2016).

21 Transações com partes relacionadas

A Companhia identificou como partes relacionadas seus acionistas, demais órgãos

vinculados ao Governo do Estado da Bahia, FABASA, pessoal chave da Administra-

ção e seus familiares conforme definições contidas no CPC 5 (R1). A remuneração do

pessoal chave da administração está descrita na nota 31(a).

Os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem como

as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos naquelas datas,

relativos a operações com partes relacionadas estão a seguir detalhadas:

22 Patrimônio líquido

a. Capital social

O capital autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.664.000, representado por

800.000.000 ações nominativas, sendo 520.000.000 ações ordinárias e

280.000.000 ações preferenciais. 

As ações preferenciais não têm direito a voto, mas oferecem a seus titulares dividen-

dos iniciais, não cumulativos, de até 6% ao ano, sobre o lucro líquido do exercício.

O Governo do Estado da Bahia é o acionista majoritário e possui 99,69% do capi-

tal total da Companhia.

Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril de

2017, foi deliberado o aumento do capital social com a incorporação de adianta-

mentos para futuro aumento de capital e auxílios para obras de R$ 58.532 e R$

1.574 (R$ 53.349 e R$ 4.207 em 2016), respectivamente, além da incorporação da

Reserva de Incentivos Fiscais de R$ 75.780 e capitalização dos dividendos devi-

dos ao Governo do Estado – GE, no valor de R$ 12.253. Em consequência do au-

mento, emitiu-se 13.541.973 ações ordinárias e 7.381.700 ações preferenciais,

todas nominativas, no valor de R$ 7,08 cada.

Dessa forma, em 31 de dezembro de 2017, o capital social, subscrito e integrali-

zado de R$ 4.249.555 (R$ 4.101.416 em 2016) está representado por 388.466.642

ações ordinárias (374.924.869 em 31 de dezembro de 2016) e 211.752.926 ações

preferenciais (204.371.226 em 31 de dezembro de 2016), todas nominativas e no

valor de R$ 7,08 cada uma, conforme segue:

b.  Reserva de capital

b.1 Auxílio para obras

Representam aportes de recursos pelo Governo do Estado da Bahia para apli-

cação na expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sa-

nitário, cuja incorporação ao capital social depende de deliberação da

Assembleia Geral.

b.2 Adiantamentos para futuro aumento de capital

Referem-se a créditos do acionista majoritário, cuja incorporação ao capital social

depende de deliberação da Assembleia Geral. A movimentação ocorrida no exer-

cício de 2017 está assim demonstrada:

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2017 de R$ 66.529 tem o seguinte

detalhamento:

• Valor de R$ 50.564 correspondente às amortizações do BID (ver nota explica-

tiva n° 34); e

• Valor de R$ 15.965 referente à transferência de dívida do passivo circulante de-

corrente da assunção da dívida do contrato mantido com a empresa Constru-

tora e Pavimentadora Sérvia Ltda.

c. Reserva de lucros

c.1 Incentivo fiscal (ICMS, redução do IRPJ e redução por reinvestimento)
Os valores da reserva de incentivo fiscal ICMS correspondem ao crédito presumido

de ICMS concedido pelo Decreto nº 8.868 de 5 de janeiro de 2004. No exercício

findo em 31 de dezembro de 2017 não teve montante apurado (R$ 2.198 em 2016).

A reserva de redução do IRPJ e redução por reinvestimento, corresponde à contabi-

lização do incentivo fiscal apurado no período de janeiro a dezembro de 2017 no valor

de R$ 69.269 (2016: R$ 28.117), calculado com base no lucro de exploração de água

e esgotamento sanitário. O direito ao benefício fiscal foi obtido pela EMBASA, atra-

vés do Laudo Constitutivo n° 0008/2015, emitido pela Superintendência do Desen-

volvimento do Nordeste- Ministério de Integração Nacional, em 25 de março de 2015.

Condição onerosa atendida: Modernização total do empreendimento na área de atua-

ção da SUDENE; Capacidade Incentivada 100% da capacidade instalada; Período de

fruição: de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024 (10 anos).

Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e Pronunciamento CPC 07 - Subvenções e As-

sistências Governamentais, o valor do incentivo, apurado a partir da vigência da lei,

foi contabilizado no resultado do exercício e posteriormente transferido para reserva

de lucros. 

c.2 Reserva legal
A reserva legal deverá ser constituída mediante 5% (cinco por cento) do lucro lí-

quido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva será consti-

tuída, obrigatoriamente, até que o seu valor atinja 20% do capital social realizado,

quando então deixará de ser acrescida. No exercício findo em 31 de dezembro de

2017 o valor acumulado é de R$ 19.732 (R$ 10.775 em 2016).

c.3 Reserva para investimentos
Para atender a projetos de investimento e expansão, a Companhia poderá, após as

devidas destinações legais, reter o restante do lucro do exercício. Essa retenção de-

verá estar justificada com o respectivo orçamento de capital, ser proposta pela Ad-

ministração e aprovada pela Assembleia Geral.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o valor acumulado atinge R$

352.451 (R$ 192.490 em 2016).

c.4 Reserva especial para dividendos obrigatórios
O estatuto social da Companhia prevê o percentual de 6% (seis por cento), para dis-

tribuição a título de dividendo obrigatório aos acionistas. O valor apurado em 31 de

dezembro de 2016 foi de R$ 10.211 (R$ 7.846 em 2016) e por atender aos requisi-

tos previstos nos § 4° e 5° do art. 202 da Lei das Sociedades Anônimas, a Compa-

nhia optou por constituir a reserva naquele montante. Adicionalmente, foi transferido

para o passivo circulante na rubrica ‘Outras contas a pagar’, a título de dividendos

a pagar, o valor de R$ 27 relativos aos dividendos devidos aos acionistas minoritá-

rios. Os correspondentes valores devidos ao Governo do Estado, estão incluídos na

proposta de capitalização de 2017. O valor acumulado em 31 de dezembro de 2017

nesta reserva é de R$ 10.184 (R$ 12.253 em 2016).

d. Reserva de reavaliação

Conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, a Companhia manteve os saldos da rea-

valiação concluída em 2006. O registro contábil ocorreu em 30 de setembro de 2006,

baseado em laudo de reavaliação, emitido por empresa contratada, devidamente apro-

vado em Assembleia Geral Extraordinária, cuja movimentação está detalhada abaixo:

Posteriormente os bens reavaliados foram reclassificados para o ativo intangível,

pela vinculação aos contratos de concessões.

A reserva de reavaliação é realizada por depreciação/amortização ou baixa dos

bens reavaliados contra lucros acumulados, já deduzidos os respectivos encargos

tributários. 

Os efeitos fiscais na sistemática da reavaliação estão de acordo com o estabelecido

pela legislação fiscal, sendo que ocorrem quando da realização dos referidos bens.

As provisões do imposto de renda e da contribuição social diferidas, registradas no

passivo, são transferidas para o resultado na medida da realização dos ativos cor-

respondentes por depreciação ou baixa. Após apuração do resultado, a parcela de

imposto realizado no ano é transferida de lucros acumulados para reserva de rea-

valiação, realizando assim o saldo presente.

Os saldos de provisão de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de

dezembro de 2017 montam a R$ 203.851 (R$ 290.578 em 31 de dezembro de 2016). 

e. Ajuste de avaliação patrimonial

Corresponde ao ganho (perda) atuarial líquido decorrente do plano de benefício de-

finido mantido pela Companhia com a FABASA, em consonância com o CPC 33

(R1) que alterou a forma de contabilização do resultado atuarial para o patrimônio

líquido, como outros resultados abrangentes. Em 31 de dezembro de 2017, foi apu-

rado um déficit de R$ 3.454 (R$ 5.298 em 2016).

23 Receita operacional

Além do reajuste tarifário concedido nos anos de  2017 e 2016, conforme descrito na

nota explicativa nº 30, o aumento no número de ligações na ordem de 8,09% para os

serviços de esgotamento sanitário e 3,32% para abastecimento de água, guardam em

parte correlação com o aumento na receita operacional da Companhia.

24 Custo dos serviços prestados

25 Despesas gerais e administrativas

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

  1º/01/2017  Adições  Reversões  31/12/2017

Trabalhistas (a) 147.559 71.951 (28.159) 191.351
Cíveis e tributárias (b) 39.022 45.724 (22.792) 61.954

 186.581 117.675 (50.951) 253.305

Circulante 148.965   181.328
Não circulante 37.616   71.977

(a) Trabalhistas
Trabalhistas - São constituídas de reclamações envolvendo: divisor de horas extras; adicional 
de dupla função/motorista usuário; promoção trienal face ao PCCS - Plano de Cargo, Carreira 
e Salário e RIP - Regulamento Interno de Pessoal anterior; adicionais de periculosidade/
insalubridade ou diferenças, já que pagos, em determinados momentos a menor ou 
incorretamente; repouso semanal remunerado sobre as horas extras; e, incorporação do 
anuênio ao salário para apuração das horas extras.

(b) Cíveis e tributárias
Cíveis e tributárias - São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas 

devolução da cobrança da tarifa de esgoto do período em que não havia legislação estadual 

 2017 2016

Trabalhistas 224.107  203.484
Cíveis  961.111  1.007.559
Tributárias 161.767  332.917

 1.346.985  1.543.960

     Demais
 2019 2020  2021  2022 anos  Total

Valor nominal da dívida 36.005 35.702 25.134 24.687 71.086 192.614
(-) Realização dos encargos (20.350) (21.692) (16.232) (16.795) (52.485) (127.554)

 15.655 14.010 8.902 7.892 18.601 65.060

    Repasse

Contrato Sistema 2017 2016

CT nº 218.243-36/2007 SES Salvador 3.578 3.578
CT nº 218.244-40/2007 SES Salvador Ilhas 10.699 11.034
CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.065 5.065
CT nº 218.246-60/2007 SIAA - SSA/ Ilha dos Frades 1.027 24.882
CT nº 223.723-44/2007 SES Camaçari 49.672 43.502
CT nº 223.725-64/2007 SES Bacia Jacuípe - 48.305
CT nº 223.726-78/2007 SES Candeias - 28.646
CT nº 236.763-17/2007 SES Paulo Afonso 2.132 2.132
CT nº 236.764-21/2007 SES Guanambi 33.981 33.981
CT nº 238.135-44/2007 SES Tucano 7.828 7.828
CT nº 238.136-59/2007  SES Itaberaba 2.134 1.544
CT nº 244.211-94/2007 Elaboração Projeto Itaberaba 221 131
CT nº 244.212-07/2007 SES Jequié 271 271
CT nº 244.213-11/2007 Elaboração Projeto Luis E. Magalhães 249 181
CT nº 244.214-25/2007 Elaboração Projeto Paulo Afonso 323 323
CT nº 244.246-09/2007 Elaboração Projeto SAA Campo Formoso 221 221
CT nº 244.248-27/2007 Elaboração Projeto SES C. Coité 236 236
CT nº 244.251-86/2007 SES Eunápolis 251 251
CT nº 244.574-81/2007 SES Cruz das Almas 28.948 28.948
CT Nº 244.717-09/2008 SES Vera Cruz 30.310 26.708
CT n° 251.770-12/2008 SIAA - Conceição Coité 4.600 4.600
CT nº 251.771-26/2008 SIAA Dias D’Ávila 4.559 4.559
CT Nº 251.776-78/2008 SES Porto Seguro 9.098 9.098
CT nº 350.768-71/2011 PAC 2 - SIAA Salvador R4 166 166
CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 15.256 15.256
CT nº 350.773-44/2011 PAC 2 - SIAA Feira de Santana 29.108 28.362
CT nº 350.802-98/2011 PAC 2 - Bacia Rio Colônia 33.405 11.214
CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 29 4.769
CT nº 350.883-74/2011 SES Feira de Santana - B. Subaé 22.962 20.339
CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 7.463 7.463
CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 7.825 6.731
CT nº 351.070-69/2011 PAC 2 - Elaboração Projeto SAA Salvador 379 240
CT nº 351.146-61/2011 PAC 2 - SES Serrinha 296 286
CT nº 394.940-80/2012 PAC 2 - Vitória da Conquista - 30.067
CT nº 394.941-94/2012 PAC 2 - Vit. Conquista - B. Catolé 118 118
CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R7 e R23 44.483 24.073
CT nº 408.654-40/2013 PAC 2 - Simões Filho 47 47
CT nº 408.655-56/2013 PAC 2 - Fsa Leste 13.289 1.870

  370.229 437.025

 2017 2016

CODEVASF (a) 32.262 30.865 
FUNASA (b) 87.586 84.905 
Outros convênios (c) 28.242 18.671

 148.090 134.441

Circulante 16.985 17.471 
Não circulante 131.105 116.970

(a) CODEVASF
Esta operação é resultante basicamente do convênio nº. 0.006.00/2011 celebrado em março 
de 2011 entre a EMBASA e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba -CODEVASF (total do convênio R$ 124.020) e inserido no programa do PAC, 
com interveniência do estado da Bahia, cujo objeto é a implantação do Sistema Adutor 
na Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de 
Malhada, Iuiu, Palmas do Monte Alta, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi, Caetité e outros 

do convênio está previsto para 29/03/2019. Os recursos serão integralmente aportados 
pela CODEVASF, conforme disponibilidade orçamentária, na forma prevista na lei nº 
11.578/11 e do Decreto nº 7.369/2010.

(b) FUNASA
A Companhia, na condição de executora, mantém registrado em seu passivo não circulante 
recursos oriundos dos convênios celebrados entre o Ministério da Saúde, por meio da 
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Governo do Estado da Bahia, através da 
Secretaria da Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS para execução de ações de 
saneamento básico em municípios do Estado da Bahia.

O Projeto Alvorada, celebrado através do Convênio nº 067/2001, concedidos pela FUNASA, 
encontra-se em fase de prestação de contas, sendo este o mais expressivo dos convênios

(c) Outros convênios
Dentro de outros convênios, destacamos o convênio Fundo Estadual de Combate e 

40.567. Em 2017, o saldo se eleva a R$ 45.921, que foi transferido para o ativo Intangível, 
como redutor das respectivas obras em curso. Refere-se ao Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira n° 01/2014, celebrado entre a Casa Civil do Estado da Bahia, a Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR) e a Embasa cujo objetivo é 

população de baixa renda em localidades do estado da Bahia, situadas fora das sedes 
municipais, garantindo acesso à água mediante a implantação e /ou ampliação de sistemas 
de abastecimento de água, conforme previsto no plano de trabalho, necessários ao 

Por se tratar de subvenções ao poder concedente, a Companhia procederá a baixa dos 
valores dos recursos recebidos via convênios, no momento da conclusão das respectivas 
obras, contra o ativo intangível em andamento.

 2017 2016

 82.546 102.062

 Quantidade de ações

 Ordinárias Preferenciais Total %

Governo do Estado da Bahia 388.432.774 209.904.566 598.337.340 99,69%
Minoritários 34.068 1.848.360 1.882.428 0,31%

 388.466.842 211.752.926 600.219.768 100,00%

 2017 2016

Saldo em 1° de janeiro de 74.497  69.314
Amortizações 50.564  58.532 
Integralizações ao capital ocorridas em 2016
 (Nota explicativa nº 22.a)  (58.532)  (53.349) 

Saldo em 31 de dezembro de 66.529  74.497

Saldo em 1 de janeiro de 2016   587.844

Realização da reserva de reavaliação   (103.812)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação   35.296

Saldo em 31 de dezembro de 2016   519.328

Realização da reserva de reavaliação   (103.775)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação   35.284

Saldo em 31 de dezembro de 2017   450.837

 2017  2016

Abastecimento de água 2.110.718 1.926.181
Esgotamento sanitário 763.350 675.847
Serviços acessórios 49.070 42.362
Serviços técnicos especializados 904 1.095
Total das receitas de serviços  2.924.042 2.645.485

COFINS (219.163) (200.678) 
PIS (47.572) (43.547) 
ICMS - (28)
Subvenção governamental (isenção ICMS)  - 2.198

Receita operacional líquida 2.657.307 2.403.430

 2017  2016

Serviços de terceiros (a) (814.290) (744.671) 
Pessoal (463.868) (425.937) 
Amortização/depreciação (341.361) (299.612) 
Materiais (b) (140.004) (123.803) 
Fundo Municipal de Saneamento (4.943) (4.099) 
Outros 6.547 (438)

(1.757.919) (1.598.560)

(a) Representadas substancialmente nos seguintes serviços: Manutenção e operação 
dos sistemas; Energia; Leitura e corte; Técnicos administrativos e vigilância; e Aluguel de 
veículos.

(b) Representadas substancialmente por: Produtos químicos; Água bruta; Combustível/

 Referência 2017 2016

Contas a receber - bruto de clientes (1) 41.299 46.785
Valores a receber de pessoal cedido (2) 5.875 6.178

Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate

Auxílio para obras – GE (6) 5.952 7.772

Patrimônio líquido  72.482 82.269

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(b) da nota explicativa 22-Patrimônio Líquido.

 2017  2016

Pessoal (168.188) (167.136) 
Serviços de terceiros (109.015) (95.257) 
Provisão para perdas em processos judiciais (117.675) (74.265)
Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais (57.738) (55.807)
Depreciação (13.166) (13.128) 
Material (2.176) (3.895) 
Outras (15.196) (7.754 ) 

(483.154)  (417.242)



26 Despesas comerciais

27 Outras despesas operacionais, líquidas

28 Receitas e despesas financeiras

29 Imposto de renda e contribuição social

a. Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social

A apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro debitada no re-

sultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 está demonstrada

como segue:

Os valores devidos de imposto de renda foram depositados em juízo, conforme des-

crito na nota explicativa 11, e da contribuição social foram recolhidos ao longo do

exercício de 2017, pela sistemática de antecipações mensais, conforme previsto na

legislação tributária.

30 Gerenciamento de riscos

A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos fi-

nanceiros:

• Risco de crédito;

• Risco de mercado; e

• Risco de liquidez.

Risco de crédito

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência

de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de in-

vestimentos financeiros. A exposição da Companhia ao risco de crédito é influenciada,

principalmente, pelas características individuais de cada cliente, além de sua condição

social. Como a Companhia possui uma carteira de clientes bastante pulverizada que

corresponde a um grande número de clientes, isto minimiza o risco de crédito em con-

junto com os procedimentos de controle. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota

a prática de constituição de provisão para redução ao valor recuperável, quando apli-

cável, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. No que

tange às instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações com insti-

tuições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de rating.

Risco de mercado

É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como, taxas de juros, des-

cumprimento de clausulas contratuais ou impasses com as prefeituras municipais pos-

sam ensejar em perda da “Concessão” e até problemas/impasses nas revisões tarifárias

com a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA.

Contratos de concessão

Os serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, em seu

âmbito territorial, são de titularidade e competência exclusiva dos municípios. Diante

do verificado, a prefeitura municipal, cujo contrato de concessão dos serviços públicos

de água tratada e esgotamento sanitário encontrarem-se extinto, ou, pela ausência

deste, caracterizar-se como precário (Lei nº 8.987/95 art. 42) e, objetivando regularizá-

lo, deve formular a política pública de saneamento conforme legislação específica. Den-

tre várias ações que deverão ser realizadas pelas prefeituras, salientamos a realização

dos levantamentos, onde o município deverá nomear comissão específica que proce-

derá ao trabalho de levantamento e avaliação necessária à determinação do montante

de eventual indenização à concessionária. O levantamento será feito através da apu-

ração dos investimentos realizados, não amortizados pelas tarifas; pela depreciação

dos bens que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atua-

lidade do serviço concedido, ou seja, reversíveis e pela apuração contábil de todos os

recursos auferidos ao longo da concessão pela concessionária em razão da prestação

dos serviços.

Nestas condições observamos que diante da escassez de água em nossa região, ou

seja, menos atrativo para iniciativa privada e, consequentemente, o baixo desenvolvi-

mento econômico dos municípios, consideramos como remota a possibilidade de não

renovação das concessões.

A EMBASA a cada ano vem melhorando a oferta de água, assim como a melhoria na

prestação de serviços. Única empresa do ramo, não há indícios de qualquer rompi-

mento com algum poder concedente. Além de que, a exploração deste negócio exige

o dispêndio de elevados recursos e conhecimento técnico. O Governo do Estado da

Bahia, através da EMBASA, vem investindo vultosos recursos na ampliação e melho-

rias dos sistemas.

Revisões tarifárias

A EMBASA visando fundamentar a proposta de revisão tarifária encaminhada a Co-

missão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia

- CORESAB contratou  a Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade ligada à

Universidade de São Paulo (USP) para realização de estudos, onde foi constatada a ne-

cessidade de um ajuste tarifário de 66,6%, de uma única vez, no início do exercício de

2011, para viabilizar em 30 anos a universalização dos serviços prestados.

Dado o perfil socioeconômico da maioria da população baiana e considerando a incer-

teza sobre o valor dos investimentos necessários (uma vez que o montante é significa-

tivo assim como o horizonte de tempo para sua aplicação), decidiu-se pela prudência

de estabelecer um percentual de reajuste menor.

Foi então proposta uma revisão extraordinária, com a concessão de um reajuste real de

tarifas de 33,3% (metade do previsto no estudo da FIA), não de imediato, mas ao longo

de quatro anos, o que corresponde a se adicionar ao Índice de Reajuste Tarifário - IRT

calculado pela fórmula estabelecida pela CORESAB (6,19%, em 2011), nos anos de

2011 a 2014, uma parcela de 7,45%, desconsiderando o resíduo oriundo da revisão ta-

rifária de 2009, o que resultou em 13,64%. 

Pensando na ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos ser-

viços, esse reajuste não foi aplicado de modo linear (igualmente distribuído), mas im-

pondo reajustes menores às categorias/subcategorias e faixas de consumo de menor

poder aquisitivo.

O valor de 8,68%, que seria o reajuste linear deste ano, caso não fosse necessária uma

revisão extraordinária, foi adotado como uma espécie de “piso” para o reajuste das di-

versas categorias, subcategorias e faixas de consumo.

A Resolução n° 002/2011, de 30 de março de 2011, da CORESAB, aprovou o reajuste

tarifário extraordinário (média de 13,64%) com vigência a partir de 1º de maio de 2011,

ainda assim situando a EMBASA no rol das empresas nacionais de saneamento com

tarifas mais acessíveis, com relação aos consumos mínimos residenciais.

Em 2012, através de resolução do ente regulador, foi concedido à EMBASA um reajuste

tarifário de 7,58% (IRT) mais 5,31% referente à segunda parcela da revisão extraordi-

nária de 2011, perfazendo um total de 12,89%.

Em 2013, por força da resolução AGERSA nº 05/2013 foi concedido o reajuste de 9,8%,

entrando em vigor a partir dos consumos de junho/2013, sendo o referido reajuste com-

posto de: (7,6% IRT e parcela extraordinária de 7,45% com os redutores 2,11% resul-

tante do desempenho dos indicadores de monitoramento acordado com a EMBASA,

além de um redutor adicional de 3,17% em face de evento imprevisível de estiagem

que assola o estado da Bahia).

Em 2014, por força da resolução da AGERSA nº 05/2013 foi concedido o reajuste de

7,8% entrando em vigor a partir de 6 de junho de 2014, sendo o referido reajuste composto

de: 4,67% IRT a parcela extraordinária (quarta e última parcela referente à revisão ex-

traordinária) de 7,45% com os redutores 2,12% resultante do desempenho dos indicado-

res de monitoramento acordado com a EMBASA além de um redutor adicional de 2,20%

em face de evento imprevisível de estiagem que continua a assolar o estado da Bahia.

Em maio de 2015, através de resolução da AGERSA, foi concedido à EMBASA um rea-

juste tarifário de 9,97% e que passou a vigorar a partir de 6 de junho de 2015.

Em abril de 2016, através da resolução da AGERSA, foi concedido à EMBASA um rea-

juste tarifário de 9,95% e que passou a vigorar a partir de 6 de junho de 2016.

Foi pleiteado pela EMBASA em 2016 um reajuste de tarifas baseado no Índice de Rea-

juste de 10,97%, tendo sido concedido pela AGERSA 9,95%. A Agência justificou o ex-

purgo de 1,02% com base nas perdas físicas e comerciais detectadas em 2015.

Diante da necessidade de correção de distorções existentes que impactam de forma re-

corrente o equilíbrio econômico-financeiro da EMBASA, e conforme determina a Lei Fe-

deral n. 11.445/2007 e a Resolução AGERSA n.º 002/2013, foi solicitada à Agência

Reguladora Estadual revisão extraordinária de tarifas respaldada em estudo realizado

pela Companhia que contemplou uma análise criteriosa quanto à cobrança do consumo

mínimo, a progressividade tarifária e a focalização dos subsídios cruzados envolvidos.

Nesse contexto, foram identificadas as seguintes ameaças ao equilíbrio econômico-fi-

nanceiro da Companhia:

I. A estrutura da tabela tarifária está inadequada ao cenário atual, dadas as alterações

nos padrões de vida das famílias e dos avanços tecnológicos recorrentes;

II. A redução significativa do consumo médio por economia residencial, sendo que

este vem se concentrando na faixa de consumo mínimo (10 m³), impactando dire-

tamente o subsídio cruzado que se apoia no consumo excedente;

III. A baixa sensibilidade dos reajustes tarifários nas receitas da EMBASA, uma vez

que a movimentação do consumo médio residencial para baixo acaba se refletindo

negativamente no caixa da Companhia; e

IV. A postergação da revisão tarifária ordinária prevista em 2015 por ausência de defi-

nição dos critérios para determinação da Base de Ativos Regulatórios pela

AGERSA.

Em 2017, foi homologada revisão tarifária extraordinária da EMBASA, através da re-

solução nº 001/2017 da AGERSA, de 28 de abril de 2017, tendo sido  concedido um

incremento tarifário de 12,76%, de forma escalonada, assim definida:

• Ano 2017 - IRT/ 2017 + 2,89% , que represente 5,91% de IRT +2,89%, totalizando

8,80% de reajuste para 2017;

• Ano de 2018 - IRT/2018 +3,29%; e

• Ano de 2019 - IRT/2019 +3,29%.

O objetivo deste reajuste, é garantir a continuidade dos investimentos já previstos para

atender à excepcionalidade da situação de grave seca e escassez de recursos hídri-

cos.Também foi autorizada  a  Reestruturação da Tabela Tarifária da Embasa, apro-

vando a proposta de: redução do volume mínimo de consumo de 10 m

3

para 6 m

3

,

criação de uma nova faixa de consumo excedente de 7-10 m

3

para todas as subcate-

gorias, manutenção de subsídio para a Tarifa Social e ampliação dos critérios de en-

quadramento.

Risco de taxas de juros

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de

taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação

desse tipo de risco, a Companhia centraliza seus investimentos em operações com

taxas de rentabilidade que acompanham a variação acima do CDI em certificado de de-

posito bancário e fundos renda fixa. Por outro lado seus passivos possuem taxas de

juros prefixadas na contratação, não sofrendo portanto oscilações decorrentes de mu-

danças de políticas públicas ou variações de mercado.

Risco de taxas de câmbio

Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio da moeda estrangeira

sobre o financiamento com o BID. A Administração entende que não existe caixa ex-

posto em moeda estrangeira, em razão das amortizações de principal e juros sobre os

financiamentos do BID serem convertidos em adiantamento para aumento de capital,

conforme nota explicativa n° 34, e por essa razão, não fez coberturas adicionais ao

risco de taxas de câmbio.

Análise de sensibilidade
Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou um cenário remoto de

variação das taxas de câmbio. Tal taxa foi estressada em 5%, servindo de parâmetro

para os cenários possível e remoto, respectivamente.

A tabela abaixo apresenta um resumo dos cenários estimados pela Administração:

Cenário para o Dólar x Real

Se o cenário possível vier a se confirmar, resultará num impacto negativo de R$ 7.912

no resultado da Companhia.

Risco de liquidez

Baseia-se nas dificuldades em que a Companhia poderá encontrar em cumprir com

suas obrigações associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados com pa-

gamentos à vista. A política de gerenciamento de risco de liquidez implica em manter

um nível seguro de disponibilidade de caixa e acessos a recursos imediatos. Dessa

forma, a Companhia somente possui aplicações com liquidez imediata, cujos montan-

tes são suficientes para fazer face a uma eventual exigibilidade imediata dos saldos de

fornecedores que tem vencimento de menos de 1 ano e das garantias concedidas aos

empréstimos e financiamentos, cujo cronograma de vencimento está apresentado na

nota explicativa nº 15. Os demais passivos financeiros da Companhia apresentam ven-

cimento com período inferior a 1 ano.

A tabela a seguir demonstra os passivos financeiros não derivativos da Companhia:

31 Remuneração dos empregados

a. Honorários da Administração

A Companhia efetuou pagamentos a título de remuneração no valor de R$ 3.699

(R$ 3.378 em 2016) à sua Administração, representada pelos membros da Direto-

ria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Administração, pelos serviços prestados

no exercício.

b. Participação dos empregados no resultado

A Administração da Companhia distribui a seus empregados uma remuneração adi-

cional, intitulado PPR - Programa de Participação nos Resultados. A apuração da

PPR é realizada com base em um conjunto de indicadores (vide nota explicativa

6.e subitem(ii)). A movimentação em 2017 e 2016 está apresentada a seguir:

32 Plano previdenciário

A Companhia patrocina o plano de pensão para seus empregados, o qual inclui os pla-

nos de benefício definido e contribuição definida, administrados pela FABASA - Fun-

dação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, entidade fechada de previdência

complementar. O objetivo é complementar os benefícios concedidos pela Previdência

Social, através do recebimento de contribuições dos empregados e da patrocinadora.

No exercício 2017, as contribuições da patrocinadora totalizaram R$ 20.124 (R$ 18.951

em 2016). 

Conforme requerido pelo CPC 33 - Benefícios a Empregados, a Companhia avaliou

atuarialmente, em 31 de dezembro de 2017, o Plano de Benefícios Previdenciários da

FABASA, referente ao plano de benefício definido, por ela patrocinado. Os resultados

desta avaliação foram apurados por atuário independente, que emitiu seu Parecer Atua-

rial em 30 de janeiro de 2018, utilizando-se do método da unidade de crédito projetada,

conforme detalhado abaixo:

Apesar do aumento no déficit técnico do plano nos últimos 3 (três) últimos exercícios,

a Companhia avalia como baixo o risco de potenciais mudanças de contexto que pu-

dessem vir a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia.

As principais premissas atuariais na data do balanço são conforme segue:

Os valores justos dos ativos do plano foram apurados com base nos parâmetros de

mercado existentes no final do exercício.

Demonstramos a seguir a movimentação da provisão atuarial/ativo financeiro da Com-

panhia no exercício:

33 Cobertura de seguros

A Companhia possuía cobertura de seguro de responsabilidade dos administradores,

com cobertura máxima contratada de R$ 15.000. A renovação deste seguro ocorreu

em maio de 2017 e tem vigência de um ano a partir desta data. A Companhia possui

também seguro para eventuais riscos operacionais-incêndio (inclusive decorrente de

tumultos, greves e lock-out), queda de raio, explosão de qualquer natureza e queda de

aeronaves, para a unidade administrativa do CAB, no montante de R$ 14.442, com ven-

cimento da apólice em 30 de julho de 2018. Os demais ativos da Companhia não se en-

contram segurados.

34 Informação adicional à demonstração do fluxo de caixa

Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa

A amortização, incluindo principal e juros, referente ao financiamento externo com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, correspondente ao valor de R$ 50.564

(R$ 58.532 em 2016) foram contabilizadas no exercício de 2017 como crédito de adian-

tamento para futuro aumento de capital do acionista, Governo do Estado da Bahia, con-

forme previsto na cláusula quinta, parágrafo segundo do convênio firmado entre este e

a Companhia.

Reconhecimento de obrigações atuariais/passivo financeiro do plano em 2017 no valor

de R$ 4.211 (R$ 5.605 em 2016).

35 Desapropriações

Os compromissos mais representativos da Companhia com desapropriações ou ser-

vidões ocorreram a partir de 2009, decorrentes da execução de obras relacionadas ao

abastecimento de água e esgotamento sanitário vinculadas ao Programa de Acele-

ração do Crescimento - PAC. Os desembolsos totalizaram em 2017 R$ 1.824 (R$

2.591 em 2016).

36 Segmentos operacionais

Divulgamos abaixo, o resultado de 2017 e 2016, pelos grandes grupos operacionais da

Companhia, quais sejam água e esgoto:

CONTINUAÇÃO

CONTINUA

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

 2017  2016

Perdas em contas a receber  (179.644) (192.635) 
Pessoal (15.815) (19.532) 
Provisão para redução ao valor recuperável de
 contas a receber de clientes (25.325) (83.903) 
Reversão de provisão 4.508 8.644
Recuperação de PCLD 5.666 6.525
Serviços de terceiros (10.917) (12.405) 
Benefício tarifa social (1.757) (3.655) 
Material (112) (174) 
Depreciação  (159) (114) 
Outras (44) (75) 

 (223.599) (297.324)

 2017  2016

Despesas tributárias  (24.158)  (8.463) 
Outras 590 872 

 (23.568)  (7.591)

 2017  2016

    

 2017  2016

Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social (171.976) (103.054)
Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos 86.727 6.345

 reinvestimento) - Nota 22(c) 69.269 28.117 

 (15.980)  (68.592)

  2017   2016

 IRPJ CSLL  IRPJ  CSLL

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 195.887 195.887 168.038 168.038

Adições (exclusões)
Variação cambial 5.497 5.497 (44.656) (44.656)
Variação Monetária Plano Previdenciário 757 757 307 307
Realização da reserva de reavaliação 103.775 103.775 103.812 103.812
Provisão para redução ao valor recuperável
 do contas a receber 7.934 7.934 67.979 67.979
Subvenção para investimento - Isenção
 ICMS (RTT) - - (2.198) (2.198)
Depreciação IPC x BTNF - 6.907 - 6.910
Impostos suspensos 96.371 96.371 - -
Depreciação retroatriva 21.567 21.567 - -
Margem construção (Adoção Inicial
 Lei 12.973/14) 2.492 2.492 9.587 9.587
Diferenças ativas/passivas (Adoção Inicial
 Lei 12.973/14) (9.150) (9.150) (11.405) (11.405)
Outros 87.981 87.981 19.325 19.325

Base de cálculo 513.111 520.018 310.789 317.699

IR e CSLL antes das deduções (128.254) (46.802) (76.328) (28.591)
Deduções do IR 3.079 - 1.865 -
Redução de 75% do IR – SUDENE 65.347 - 26.216 -
Redução por Reinvestim-SUDENE 3.922 - 1.901 -

Despesa de imposto de renda e
contribuição social (55.906) (46.802) (46.346) (28.591)

Alíquota efetiva 29% 24%  28%  17%

Provável Possível  Remoto
R$ 3,31 R$ 3,48  R$ 3,14

Impactos na posição patrimonial dos saldos atrelados a moeda estrangeira

   Cenários

 Resultado das Valor
 obrigações atreladas exposto
Operação à moeda estrangeira em USD Provável Possível Remota

Financiamento Aumento das taxas
BID frente ao Real 47.809  158.248 166.160 150.335

 31/12/2017  31/12/2016

Fornecedores 59.943 48.603

 1.140.555  1.235.849

 2017  2016
Reconciliação do valor das obrigações atuariais
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do ano 67.796 56.286
Custo do serviço corrente bruto  84 73
Custo dos juros 7.239 6.753
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do Plano 1.700 10.585
Benefícios pagos  (6.066) (5.901)

Reconciliação do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos no início do ano  (58.764) (52.859)
Contribuições do empregador (297) (154)
Contribuições esperadas do empregado (40) (43)
Rendimento esperado dos investimentos (6.228) (6.322)
(Ganho) perda na evolução do Ativo do Plano 1.753 (5.287)
Benefícios pagos  6.066 5.901

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço
Valor presente das obrigações atuariais  70.753 67.796
Valor justo dos ativos do plano  (57.510) (58.764)

Premissas atuariais (% a.a.) 2017  2016

Taxa de desconto em 31 de dezembro 9,80  11,21
Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano
 em 31 de dezembro 9,80 11,21
Aumentos salariais futuros 8,57  8,15
Aumentos futuros de benefícios 4,50  5,00

 Água  Esgoto 2017

Receita operacional  1.893.667 763.640 2.657.307
Receita de construção 300.769 124.001 424.770

Receita operacional líquida 2.194.436 887.641 3.082.077

Serviços prestados (1.352.720) (405.199) (1.757.919)
Custo de construção (300.769) (124.001) (424.770)

Custo dos serviços prestados (1.653.489) (529.200) (2.182.689)

Lucro bruto 540.947 358.441 899.388

Despesas gerais e administrativas (342.859) (140.295) (483.154)
Comerciais (214.522) (9.077) (223.599)
Outras despesas operacionais, líquidas (17.368) (6.200) (23.568)

 (574.749) (155.572) (730.321)

 (33.802) 202.869 169.067

Resultado antes dos impostos 18.663 177.224 195.887

Imposto de renda e contribuição social (10.653) (5.327) (15.980)

Lucro líquido do exercício 8.010 171.897 179.907

 2017  2016

Saldo em 1º de janeiro 24.250  21.545
Pagamento da PPR (26.782) (19.251)
Reversão provisão PPR 2.546 (2.284)
Constituição da provisão PPR 27.361 24.240

Saldo em 31 de dezembro 27.375 24.250

  Ativo

Ganho atuarial - 5.287 5.287
Perda atuarial na evolução da obrigação
 atuarial do plano (10.585) - (10.585)
Custo dos juros (6.753) - (6.753)
Rendimentos dos investimentos - 6.322 6.322
Benefícios pagos 5.901 (5.901) -
Outros (73) 197 124

Ganho atuarial - (1.754) (1.754)
Perda atuarial na evolução da obrigação
atuarial do plano (1.700) - (1.700)
Custo dos juros (7.239) - (7.239)
Rendimentos dos investimentos - 6.228 6.228
Benefícios pagos 6.066 (6.066) -
Outros (84) 338 254



Receitas operacionais, custos e despesas operacionais primárias foram alocados dire-

tamente aos respectivos grupos de água e esgoto. Para as demais receitas, custos e

despesas, foram usados os seguintes critérios de alocação:

• Receitas: foi realizado rateio com base no percentual de faturamento de cada grupo;

• Custos e Despesas foram rateados com base no número de economias existentes

de cada grupo; e

• Receitas e custos de construção foram alocados conforme percentual de rateio do

valor do acréscimo de obras em andamento no período, por grupo.

37 Compromissos futuros

A Companhia entende que terá que adequar os seus planos de investimentos prevendo

os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, de modo com-

patível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais corre-

latos, inclusive se atendo as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços

que estarão compromissados nas renovações futuras dos contratos programas nos pra-

zos a serem estabelecidos, identificando possíveis fontes de financiamento, considerando

inclusive, a revisão dos planos periodicamente em prazo não superior a 4 (quatro) anos.

A Companhia está na iminência de assinar, ainda no primeiro semestre de 2018, o se-

gundo contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) no

valor total de R$ 728 milhões, sendo R$ 591 milhões de recursos financiados e R$ 137

milhões de recursos próprios. Esse contrato terá um prazo total de 15 anos (4 anos de

carência e 11 anos de amortização), com previsão de início de desembolso em 2018.

Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste

- FNE e destina-se para aplicação na Ampliação do SIAA de Itaberaba, Ampliação do

SAA de Campo Formoso, Implantação de AAT no SAA Santanópolis, Ampliação do

SAA do Recôncavo, SIAA Pojuca, Santa Helena II Etapa, Ampliação e Melhorias ope-

racionais do SAA de Salvador - Sistema de Distribuição e Produção, Hidrômetros e

Equipamentos de Esgoto.

38 Eventos subsequentes

a. Reajuste de tarifa
A Companhia está em período de instrução, coletando as informações necessá-

rias para o cálculo do Indíce de Reajuste Tarifário - IRT, para envio posterior à

AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, que

tem até o dia 30 de abril de 2018 para deliberar sobre o assunto e publicar o ato

de reajuste.

b. Waiver pelo não cumprimento de acordo contratual (covenant)
Conforme a nota explicativa 15, a Companhia não cumpriu um dos covenants man-

tidos no contrato de empréstimos com o BNDES relacionada à margem EBITDA da

Companhia que não pode ser inferior a 20% da receita operacional líquida. Apesar

de não ter cumprido, nos termos do contrato celebrado, o limite estabelecido, em 28

de fevereiro de 2018, a Companhia obteve do BNDES um waiver pelo não atingi-

mento do covenant para 31 de dezembro de 2017.

CONTINUAÇÃO

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO: R$  4.249.555.957,44

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

CNPJ: 13.504.675/0001-10

Aos Administradores e Acionistas da

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA

Salvador - BA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Baiana de Águas e Saneamento

S.A. - EMBASA (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-

zembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,

das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,

bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis

significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-

mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa

Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA em 31 de dezembro de 2017, o desem-

penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-

ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na

seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstra-

ções financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-

cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-

mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência

de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de de-

zembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja

apresentação não é requerida às companhias fechadas, foram submetidas a procedimen-

tos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da

Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão

reconciliadas as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme apli-

cável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronun-

ciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas

demonstrações do valor adicionado foram adequadamente preparadas, em todos os as-

pectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são

consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório

dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-

preendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-

nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse re-

latório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a

de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma

relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento

obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se,

com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Ad-

ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-

peito.

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações finan-

ceiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-

trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-

troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela ava-

liação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,

os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-

bil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda

liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-

lista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-

madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-

zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam

influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-

madas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo

da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-

nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-

cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos

evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O

risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que

o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-

nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com

o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-

panhia.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú-

vida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Com-

panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-

ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-

ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-

nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-

tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o

objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance

planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, in-

clusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-

camos durante nossos trabalhos.

Salvador, 27 de março de 2018

KPMG Auditores Independentes

CRC SP-014428/F-7

Eliardo Araújo Lopes Vieira

Contador CRC SP-241582/O-1 T-CE

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, em

cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório Anual da

Administração e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2017, compreendendo: o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Re-

sultado, de Resultados Abrangentes, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo

de Caixa e do Valor Adicionado complementadas por Notas Explicativas. 

Com fundamento nas análises realizadas e no Parecer dos Auditores Independentes,

datado de 27/03/2018, resolvem:

a) Das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017:

Opinar favoravelmente e submeter à apreciação e aprovação dos Acionistas as re-

feridas peças por representarem a efetiva situação econômico-financeira e patri-

monial da EMBASA.

b) Da modificação do Capital Social:

Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral o que segue:

1. Subscrição de 18.925.882 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete

reais e oito centavos), sendo 12.248.988 de Ações Ordinárias no valor de R$

86.722.835,04 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e

trinta e cinco reais e quatro centavos) e 6.676.894 de Ações Preferenciais no valor

de R$ 47.272.409,52 (quarenta e sete milhões, duzentos e setenta e dois mil, qua-

trocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 133.995.244,56

(cento e trinta e três milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e qua-

renta e quatro reais e cinquenta e seis  centavos), para capitalizar os seguintes re-

cursos:  provenientes de Auxílio para Obras – investimentos Governo do Estado,

no valor de R$ 7.899.374,29 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, tre-

zentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos); de Adiantamento para

Futuro Aumento de Capital – Governo do Estado, no total de R$ 50.564.001,29

(cinquenta  milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, um real e vinte e nove

centavos); capitalização de dividendos devidos ao Governo do Estado, relativos ao

ano base de 2017, no valor de R$ 10.183.558,72 (dez milhões, cento e oitenta e

três mil, quinhentos  e cinquenta  e oito reais e setenta e dois  centavos); Reserva

de Incentivos Fiscais – Redução 75% IRPJ,  no valor  R$ 65.348.448,90 (sessenta

e cinco milhões, trezentos e quarenta e oito  mil, quatrocentos e quarenta e oito

reais e noventa centavos) para capitalização por todos os acionistas, proporcio-

nalmente ao número de ações detidas pelos mesmos em 31 de dezembro de 2017,

sendo composto por R$ 65.348.446,48 (sessenta e cinco milhões, trezentos e qua-

renta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)

da Reserva de Incentivos Fiscais – Redução 75% do IRPJ, constituída em 2017 e

R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos), relativo a residual geral não capi-

talizado no ano de 2016, ficando um resíduo contábil de R$ 127,44 (cento e vinte

e sete reais e quarenta e quatro centavos) para futura incorporação, relativos aos

acionistas minoritários e residual geral contábil de R$ 11,20 (onze reais e vinte cen-

tavos) para futura incorporação. Fica à disposição dos acionistas minoritários

30.405 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centa-

vos), sendo 550 Ações Ordinárias no valor de R$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e

noventa e quatro reais) e 29.855 Ações Preferenciais no valor de R$ 211.373,40

(duzentos e onze mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), totali-

zando R$ 215.267,40 (duzentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e

quarenta centavos).

2. A alteração do Capital Integralizado de R$ 4.249.555.957,44 (quatro bilhões, du-

zentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos

e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 4.383.551.202,00

(quatro bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um

mil, duzentos e dois reais), equivalente a 619.145.650 ações, assim distribuídas:

400.715.830 Ações Ordinárias e 218.429.820 Ações Preferenciais, ambas Nomi-

nativas e de valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos);

3. A alteração do texto do art. 5º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte re-

dação:

“Art. 5º - O capital autorizado da sociedade é de R$ 5.664.000.000,00

(cinco bilhões, seiscentos e sessenta e quatro milhões de reais), divi-

didos em 800.000.000 de Ações Nominativas no valor unitário de R$

7,08 (sete reais e oito centavos), sendo 520.000.000 Ações Ordinárias

e 280.000.000 Ações Preferenciais, sem direito a voto, e de R$

4.383.551.202,00 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e três milhões,

quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais) o capital subs-

crito e integralizado”.

c) Da destinação dos Lucros Acumulados:

Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral a proposta de des-

tinação de Lucros Acumulados: Reserva Legal R$ 8.956.364,32 (oito milhões, no-

vecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois

centavos), Retenção de Lucros para Expansão - Reserva para Investimentos R$

159.960.666,70 (cento e cinquenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil,

seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), conforme orçamento de ca-

pital contido no programa de investimentos (art. 196 da lei 6.404/76), e Reserva

Especial para Dividendos Obrigatórios R$ 10.210.255,32 (dez milhões, duzentos e

dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), em conformi-

dade com o previsto nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das Sociedades

por Ações. 

d) Da destinação do saldo da conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios:

Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral, a proposta de

destinação desta reserva, alinhada com o objetivo de garantir a continuidade dos

investimentos já previstos para atender à situação de grave seca e escassez de re-

cursos hídricos, com destinação nos seguintes termos: Capitalização pelo Governo

do Estado R$ 10.183.558,72 (dez milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e

cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos. Distribuição aos acionistas mino-

ritários R$ 26.696,60 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta

centavos).

Salvador, 28 de março de 2018

João Batista Aslan Ribeiro

Eracy Lafuente Pereira

Carlos Palma de Mello

Maria dos Remédios Vilar Teixeira

Everaldo Manoel Luz
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José Ubiratan Cardoso Matos 
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César Silva Ramos 

CPF 615.523.305-59
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Diretor Presidente
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O Conselho de Administração da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o RELATÓRIO ANUAL

E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APURADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017,

ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e considerando o Parecer dos

Auditores Independentes, submetem os referidos documentos e propõem sua aprovação

pela Assembléia Geral dos Acionistas.

Salvador, 28 de março de 2018

 Água Esgoto 2016

Receita operacional 1.732.073 671.357 2.403.430
Receita de construção 229.282 166.032 395.314

Receita operacional líquida 1.961.355 837.389 2.798.744

Serviços prestados (1.189.149) (409.411) (1.598.560)
Custo de construção (229.282) (166.032) (395.314)

Custo dos serviços prestados (1.418.431) (575.443) (1.993.874)

Lucro bruto 542.924  261.946 804.870

Despesas gerais e administrativas (296.242) (121.000) (417.242)
Despesas comerciais (268.826) (28.498) (297.324)
Outras despesas operacionais, líquidas (5.942) (1.649) (7.591)

 (28.086) 110.799 82.713

Resultado antes dos impostos 58.977  109.061  168.038

Imposto de renda e contribuição social (48.700) (19.892) (68.592)

Lucro líquido do exercício 10.277  89.169 99.446


