
1 CENÁRIO ATUAL DO SETOR DE SANEAMENTO

A promulgação da Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, que estabelece as diretrizes na-
cionais para o saneamento básico, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de
21/06/2010, trouxe novos desafios para o setor. O princípio da universalização do acesso
aos serviços públicos de saneamento básico, em especial aos de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário, deve ser posto em prática a partir do planejamento prévio do
titular dos serviços e da regulação. A prestação dos serviços pela empresa de saneamento
deve atender às demandas da sociedade com eficiência, eficácia, qualidade e equilíbrio
econômico-financeiro.
Na mesma linha da lei nacional, a política estadual de saneamento básico - Lei nº 11.172,
de 01/12/2008 - institui como princípio a regionalização da prestação dos serviços em eco-
nomia de escala, ressaltando-se que a Embasa desempenha papel de prestadora regiona-
lizada com atendimento em 366 municípios baianos. A lei estabeleceu, como um dos seus
princípios, o fortalecimento da Embasa, imbuindo-a no papel de principal executora da re-
ferida política. 
A política estadual de saneamento básico estimula a cooperação federativa para a presta-
ção desses serviços públicos e para sua regulação e fiscalização por meio de consórcios
públicos e de convênios de cooperação entre entes federados. Em relação à prestação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o convênio de cooperação
pode autorizar que o município celebre contrato de programa diretamente com a Embasa.
Neste sentido, já foram firmados 71 convênios com municípios baianos operados pela Em-
basa, incluindo os 06 municipios com os quais a Embasa já possui contrato de programa.

2 PERFIL DA EMPRESA

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa, é uma sociedade de economia
mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado, tendo como acionista majo-
ritário o governo do Estado da Bahia. Presta serviços de fornecimento de água tratada, co-
leta e tratamento de esgoto sanitário reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento
sustentável, em consonância com a macro estratégia do governo do estado, a universali-
zação do acesso ao saneamento.

Tabela 1- Composição dos acionistas

2.1  GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os órgãos de deliberação superior da Embasa, definidos no estatuto social, são a Assem-
bleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. O Conse-
lho 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.

2.2  ÁREA DE ATUAÇÃO

A Embasa é uma das executoras da política de saneamento básico do Estado da Bahia, ver-
tentes abastecimento de água e esgotamento sanitário, e atua nas prioridades de governo
definidas dentro do “Programa Água para Todos - PAT”. Presta serviço em 366 municípios
onde atende as ações pactuadas no Plano Municipal de Saneamento Básico, contribuindo
para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de
modo sustentável. 
São operados 431 sistemas de abastecimento de água, distribuídos em 366 dos 417 mu-
nicípios do estado (87,77% dos municípios do estado), dos quais 119 são sistemas inte-
grados (atendem diversas localidades pertencentes a um ou mais municípios) e 312 são
locais. Em relação ao esgotamento sanitário são operados 94 sistemas que atendem a 122
localidades, em 96 municípios do estado. 
A Embasa descentraliza suas ações por meio das 19 Unidades Regionais sendo 13 Uni-
dades no interior do Estado e 6 Unidades na Região Metropolitana de Salvador, além de 243
Escritórios Locais, responsáveis pela operação, manutenção, faturamento e cobrança dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e interação direta com os usuá-
rios, comunidade e titulares nos 366 municípios onde a empresa atua. 

3 ESTRATÉGIAS E VISÃO DE FUTURO

O Planejamento Estratégico 2012-2015 da Embasa chegou ao final do seu ciclo solidifi-
cando a metodologia de gerenciamento das estratégias para o alcance dos resultados atra-
vés da execução dos projetos estruturantes, da medição do desempenho dos indicadores
corporativos e setoriais e com a participação efetiva do corpo diretivo, gerencial e técnicos
na disseminação da importância deste processo.
Em alinhamento com as mudanças do macro e micro ambiente, a Embasa finalizou em de-
zembro de 2015 a revisão do seu Plano Estratégico para o período 2016-2019. Esta revi-
são se deu através de trabalho participativo de um grande percentual de colaboradores.
Constatou-se que a Embasa está inserida em um cenário que requer novas estratégias e
novos arranjos institucionais para lidar com os riscos e direcionar as correções de rumo. O
fruto principal deste trabalho em equipe foi o novo Planejamento Estratégico 2016-2019,
onde a Embasa tem grande expectativa da melhoria sistêmica.

4 O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - PAT 

O Programa Água para Todos do governo do estado tem como objetivo proporcionar o aten-
dimento ao direito humano fundamental de acesso à água, em qualidade e quantidade, prio-
ritariamente para consumo humano, numa perspectiva de segurança alimentar e de
melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo e nas cidades, sendo a prin-
cipal executora de suas ações a Embasa, que, desde 2007, vem ampliando os índices de
atendimento à população baiana.
As intervenções do PAT contemplam 1.324 ações em 349 municípios, sendo 534 obras em
abastecimento de água, 187 em esgotamento sanitário, perfuração de 454 poços, elabora-
ção de 145 projetos e quatro ações de desenvolvimento institucional, totalizando cerca de
R$ 4,95 bilhões em recursos de investimento aplicados e R$ 1,94 bilhão a serem aplicados,
assegurados nos termos de compromisso em vigor.
No ano de 2015 houve investimento de R$ 501 milhões referente a realizações de obras de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

4.1  EMPREENDIMENTOS EM DESTAQUE NO ANO DE 2015

Com objetivo de contribuir para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário na Bahia, a Embasa vem ampliando os índices de aten-
dimento à população baiana, por meio da ampliação da capacidade dos sistemas existen-
tes, bem como através da implantação de novos sistemas em localidades ainda não
atendidas pelos serviços.
A seguir estão relacionados os principais empreendimentos concluídos e em andamento
no exercício de 2015 (Quadros 1 e 2), executados com recursos onerosos e não onero-
sos, de diversas fontes, tais como Orçamento Geral da União - OGU, Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CO-
DEVASF, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço - FGTS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, além de recursos da própria Embasa. Os valores informados dos inves-
timentos representam a totalidade dos recursos envolvidos em cada empreendimento du-
rante toda a sua vigência, ou seja, incluem valores repassados pelos órgãos financiadores
e as parcelas de contrapartida e recursos extras da Embasa.

4.1.1  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 atender
à demanda por água, que apresenta aumento histórico devido ao crescimento da ocupa-
ção urbana nas áreas atendidas pela empresa. Com as extensões da rede distribuidora,
nas cidades e na zona rural, foi possível levar água de qualidade para a população não
atendida. 
No ano de 2015 foram concluídas obras de abastecimento de água que totalizam investi-
mentos de R$ 26 milhões e beneficiaram uma população de 889,7 mil habitantes, e en-
contra-se em andamento, uma carteira de 21 (vinte e uma) obras de Sistemas de
Abastecimento de Água, envolvendo recursos totais de cerca de R$ 543,25 milhões. Os
empreendimentos em questão têm previsão de conclusão nos próximos dois anos de 2016
e 2017 e permitirão levar água tratada a uma população de cerca de 1,7 milhão de habi-
tantes.
Merece destaque o início da execução das obras de ampliação do Sistema Integrado de
Abastecimento de Água de Mairi, empreendimento que tem como fonte de recursos
OGU/FUNASA, no valor total de R$ 34 milhões, tendo sido priorizada a etapa emergencial,
e o início da construção da barragem do Rio Colônia no município de Itapé, a qual teve a
ordem se serviço emitida em dezembro de 2015, destacando-se como importante obra es-
truturante para a região, com valor de investimento de R$ 41,2 milhões (fonte OGU e Te-
souro do Estado) e previsão de conclusão em 2017.

Quadro 1 - Empreendimentos em destaque concluídos e em andamento 
no exercício de 2015

4.1.1.2  Investimentos com recursos do FUNCEP

A Casa Civil, SEDUR e Embasa firmaram, em março de 2014, o Termo de Cooperação Téc-
nica e Financeira nº 001, que tem por objetivo a realização de ações de infraestrutura so-

cial voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda em locali-
dades 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 com re-
cursos financeiros oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
– FUNCEP, no montante de R$ 50.094.383,96, e com prazo de vigência atual até
31/12/2016. Esse Termo previa inicialmente o fornecimento de água a 133 localidades de
43 municípios, a maioria localizada no semiárido baiano. A Embasa, por sua vez, expandiu
o número de beneficiados, recebendo autorização no final de dezembro/2015 para ampliar
a área de atuação do programa, passando de 43 para 64 municípios prevendo beneficiar
uma população de 80 mil habitantes, 25% a mais que o inicialmente previsto.
As obras foram licitadas, contratadas e tiveram as ordens de serviço emitidas a partir de
junho/2014 cujo desembolso até dezembro do mesmo ano foi da ordem de R$13,5 milhões.
Em 2015 a Embasa deu continuidade às ações previstas no referido Termo, sendo que dos
R$ 50 milhões aprovados houve a utilização de R$28,3 milhões, sendo R$14,8 milhões só
em 2015.
Os municípios contemplados estão indicados na Figura - 1

Figura 1 - Municípios contemplados no Programa

4.1.2  Esgotamento sanitário

Os recursos aplicados em sistemas de esgotamento sanitário permitem aumentar a capa-
cidade das unidades de tratamento de esgoto e disposição final, ou ainda estender redes
coletoras em localidades não atendidas, de modo a beneficiar a parcela da população que
não tinha acesso ao serviço.
Em 2015 foram realizados empreendimentos que representam um valor aplicado de R$
35,1 milhões e beneficiarão 20,8 mil habitantes.
Após a conclusão do conjunto de dez obras de esgotamento sanitário ora em andamento,
prevista para 2016, estima-se que será beneficiada pelas intervenções uma população total
de 443 mil habitantes. O investimento correspondente totaliza R$ 487 milhões.

Quadro 2 - Empreendimentos em destaque concluídos e em andamento 
no exercício de 2015
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O ano de 2015 foi marcado por uma conjuntura econômica mais desfavorável do que a
inicialmente prevista, aliada às condições climáticas adversas, onde cerca de 60% do
estado sofreu com longos períodos de estiagem, especialmente a região sudeste, de-
mandando da Embasa uma série de ações que garantissem a sua prestação de serviços
e sustentabilidade. 
Apesar das adversidades o desempenho econômico-financeiro da Embasa alcançou, em
2015, um crescimento de 7,6% na sua Receita Operacional Bruta, em relação ao ano an-
terior. O crescimento foi decorrente do aumento nos volumes faturados de água e esgoto,
bem como dos incrementos tarifários médios de 7,8% (junho/2014) e 9,97% (junho/2015).
Entretanto, o resultado do exercício apresentou um lucro de R$ 59,0 milhões, inferior em
6,7% aos R$ 63,3 milhões do exercício anterior. 
A necessidade de investimento foi premente. A companhia investiu no exercício o mon-
tante de R$ 501 milhões, 11% superior a media dos últimos 14 anos. 
Importantes obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram concluí-
das, envolvendo recursos da ordem de R$ 145 milhões e que beneficiaram 929 mil ha-
bitantes no Estado. A Embasa ainda possui uma carteira de obras em andamento que
corresponde a R$ 928,7 milhões, que beneficiará uma população de 1,9 milhão de ha-
bitantes. As obras a iniciar em 2016, equivalem a um investimento global de R$ 506,4 mi-
lhões, beneficiando uma população de 1,1 milhão de habitantes.
Mesmo diante do cenário nacional de retração econômica e escassez de recursos fi-
nanceiros, a Embasa deu continuidade às ações para elevar o atendimento da popula-
ção com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e manter a
prestação dos serviços com eficiência e qualidade.
Investimentos em ampliações e melhorias de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Salvador - RMS resultaram na im-
plantação de 21.893 novas ligações de água e 26.641 novas ligações de esgoto.

O desafio de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população do vasto in-
terior do estado da Bahia estende-se à operação e manutenção dos Sistemas de Abas-
tecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. O trabalho desenvolvido no interior
resultou, no ano de 2015, na execução de 100 mil novas ligações de água e 56 mil novas
ligações de esgoto, bem como na implantação de 35 novos sistemas de abastecimento
de água. Ademais, 20 outras obras de ampliação e melhorias operacionais foram exe-
cutadas com investimentos, na ordem de R$ 113,1 milhões em 60 municípios, benefi-
ciando cerca de 1,5 milhão de habitantes.
Algumas ações na área de gestão de pessoas merecem ser evidenciadas. Ao final de
2015, o número de empregados efetivos da Embasa era de 4.878 empregados, distri-
buídos entre a RMS e interior, e para o desenvolvimento e valorização da força de tra-
balho algumas práticas foram implementadas, a exemplo da criação do novo Plano de
Cargos, Salários e Carreira – PCSC e da realização da 1ª Avaliação de Desempenho
por Competência – ADC. As ações de combate às desigualdades de gênero e raça den-
tro da empresa contribuíram para que a Embasa recebesse o Selo Pró-Equidade de Gê-
nero e Raça, da Presidência da República.
As ações voltadas para a saúde e segurança do trabalho tiveram destaque. Foram rea-
lizados investimentos na ordem de R$ 7,8 milhões, merecendo ressaltar a elaboração do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e do Programa de Controle Mé-
dico e Saúde Ocupacional - PCMSO, treinamentos em segurança, adequação de infra-
estrutura física, discussões semanais sobre o tema e acompanhamento mensal das
ocorrências de acidentes e de gravidades. Ademais, foi realizado concurso público com
9 vagas para recomposição do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho – SESMT.
Diante da necessidade de estruturar a empresa a fim de atender as crescentes deman-
das foi iniciada, em 2015, a implementação de dois importantes instrumentos de gestão
que impactarão toda a empresa de forma significativa. Entre os meses de julho e de-
zembro ocorreu a revisão do Planejamento Estratégico para o quadriênio 2016-2019.

Foi concebido um modelo de gestão personalizado para a Embasa, utilizando algumas
ferramentas já conhecidas e utilizadas pela empresa, a exemplo do Balanced Scorecard

- BSC e Gerenciamento pelas Diretrizes - GPD, integrando-as e adaptando-as de forma
a se dispor do que cada uma oferece de melhor. Na ocasião, também o planejamento se-
torial foi elaborado. Além do mapa estratégico, com seus objetivos, indicadores e proje-
tos estruturantes, foram construídos os painéis de indicadores, com suas respectivas
metas, de cada uma das sete diretorias que compõem a organização. A partir de 2016,
a execução, monitoramento e ações corretivas de tudo que foi planejado serão cruciais
para o alcance da Visão estabelecida para 2019, e para tanto foram instituídas práticas
intensivas de gestão da estratégia que estão sendo disseminadas em todas as áreas e
níveis da empresa.
Em paralelo à elaboração do Planejamento Estratégico 2016-2019, foi iniciado o projeto
de implementação da Gestão por Processos. O tempo previsto para a execução do pro-
jeto é de um ano e meio e o seu objetivo principal é o de integrar a estratégia organiza-
cional com a operação e as necessidades dos clientes e partes interessadas,
promovendo o desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada à colaboração
entre as áreas, o aprimoramento dos processos críticos, o aumento de maturidade na
gestão, a melhoria contínua nos resultados, a visibilidade das ações gerenciais e a ade-
quação dos recursos através da reestruturação e dimensionamento de pessoal. Todas
essas etapas estão sendo desenvolvidas a partir de ferramentas e práticas adequadas
a Embasa.
Ambas as iniciativas instituem mudanças estruturantes na empresa e contam não só
com o patrocínio da alta administração como com o envolvimento de todos os colabo-
radores.
A Diretoria Executiva da Embasa parabeniza e agradece a toda força de trabalho pelo
empenho despendido para o alcance dos resultados, assim como agradece ao Governo
do Estado, à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento e aos municípios par-
ceiros pelo trabalho realizado em prol da melhoria da qualidade de vida da população.
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VALOR NOMINAL POR AÇÃO: R$ 7,08

ACIONISTAS
QUANTIDADE DE AÇÕES

EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO SUMÁRIA

1 - OBRAS SAA CONCLUÍDAS EM 2015

POPULA-
ÇÃO BENE-

FICIADA

VALOR TOTAL 
DO INVESTI-
MENTO (R$)

AÇÃO

Campo Formoso

Ipuaçu

Irecê - Serviços 
complementares

Itiruçu

Piripá - Implantação 
de adutora comple-
mentar do SAA

Salvador - Reser-
vaçãodo R14 e 
recomposição da 
flexibilidade das linhas 
tronco do Reserva-
tório R7

Tremedal - Adutora 
Belo Campo/Tre-
medal

Amélia Rodrigues

Barragem do rio 
Colônia / Itapé - Cons-
trução da barragem 
do rio Colônia

Caetité/Maniaçu - 
Sistema Adutor do 
São Francisco

Camaçari - PAC II

Cândido Sales - am-
pliação do SAA

Castro Alves

Feira de Santana - 
Norte

Licínio de Almeida/ 
Tauape

Mairi

Marcolino Moura / Rio 
de Contas

Morpará

Salvador - Melhoria 
operacional do setor 
de abastecimento do 
reservatório R23

Santa Brígida

Santo Estevão

Saubara - Ampliação 
do SIAA

Sátiro Dias

Senhor do Bonfim

Tanhaçu - ampliação 
do SAA

Zona Fumageira 
(SIAA Cruz das 
Almas, SIAA de 
Muritiba)

1.876.164,61 

6.863.738,26 

5.692.522,63 

2.185.323,47 

2.494.511,63 

3.435.821,00 

3.297.652,69 

25.845.734,29 

41.105.422,19 

61.952.390,75 

42.350.283,25 

41.199.325,18 

15.455.994,01 

3.423.733,58 

54.356.554,27 

9.127.892,61 

34.068.302,55 

1.916.363,20 

3.824.618,94 

71.704.796,54 

1.271.027,48 

28.355.465,23 

19.877.897,04 

2.640.159,67 

60.878.013,58 

1.669.442,48 

21.056.530,48 

516.234.213,03 

542.079.947,32 

5.600

6.048

331.291

1.030

7.554

533.925

4.298

92.435

218.924

33.314

255.668

10.021

4.532

307.513

11.520

78.732

4.596

8.004

231.169

9.958

115.955

42.405

7.192

128.666

11.092

120.935

Execução das obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Campo Formoso.

Execução dos serviços do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água 
de Ipuaçu.

Execução das obras complementares 
da 1ª e 2ª etapa do Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água de Irecê.

Execução das obras do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água 
de Itiruçu.

Execução das obras de implantação 
de adutora complementar do SAA de 
Piripá.

Ampliação da Capacidade de Reserva-
ção do R-14 situado no bairro de Águas 
Claras e Recomposição da flexibilidade 
do R-7 (Cabula), compreendendo na 
construção da Linha Tronco da Av. Luiz 
Eduardo Magalhães.

Execução das obras de implantação 
de adutora do SIAA de Vitória da 
Conquista, envolvendo: a execução das 
obras, o comissionamento da adutora, 
a pré operação, a partida e a operação 
assistida do sistema implantado e o for-
necimento de materiais e equipamentos, 
exclusive aqueles que serão fornecidos 
pela EMBASA.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Amélia Rodrigues.

Construção da Barragem do Rio 
Colônia, no município de Itapé,  

 envolvendo execução das obras, 
elaboração do projeto executivo e o for-
necimento de materiais e equipamentos.

Execução das obras do Sistema 
Integrado de Abastecimento de Água de 
Caetité / Maniaçu.

Execução dos serviços de ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água de 
Camaçari - PAC II.

Execução das obras de implantação do 
Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água de Cândido Sales, Lagoa do 
Timóteo, Quaraçu, Lagoa Grande e 
Outros.

Execução dos Serviços de extensão de 
rede nas localidades de Sítio do Meio, 
Tosta, Sapezinho, Borges, Igrejinha 
e Cardeais, no município de Castro 
Alves - USA.

Execução das obras de Ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água de 
Feira de Santana - Setor Norte, com for-
necimento de materiais e equipamentos.

Execução das obras de ampliação do 

de Licínio de Almeida / Tauape.

Execução das Obras de Ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 

Sistema Integrado de Abastecimento de 

Água

Água

de Mairi.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água de 

Sistema de Abastecimento de Água de 

Rio de Contas e implantação de adutora 
de água tratada em Marcolino Moura.

Execução das obras de ampliação do 

Morpará.

Ampliação e Melhoria Operacional do 
Setor de Abastecimento do Reservatório 
R23 - SIAA Salvador.

Execução das Obras de Ampliação 
e Melhorias do Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água de Santa Brí-
gida, Km 40, Riacho, Colônia, Oliveira, 
Marrancó, Minuim e Morada Velha.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Santo Estêvão.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Acupe, Saubara e outros.

Execução das Obras de Ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água de 
Sátiro Dias.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento de 
Água de Senhor do Bonfim.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Abastecimento de Água de 
Tanhaçu.

Execução das obras de Ampliação do 
Sistema Integrado de Abastecimento 
de Água da Zona Fumageira (Cruz das 
Almas/ Muritiba e localidades).

SIAA

SIAA

SIAA

SAA

SAA

SAA

SAA

SIAA

SAA

SAA

SAA

SIAA

SIAA

SAA

SIAA

SIAA 

SAA

SAA

SIAA

SIAA

SIAA

SIAA

SAA

SIAA

SAA

SIAA

TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO ANO 2015 >>>>

TOTAL GERAL OBRAS >>>>

TOTAL OBRAS CONCLUÍDAS ANO 2015 >>>>

2 - OBRAS SAA EM ANDAMENTO

EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO SUMÁRIA

1 - OBRAS SES CONCLUÍDAS EM 2015

POPULA-
ÇÃO BENE-

FICIADA

VALOR TOTAL 
DO INVESTI-
MENTO (R$)

AÇÃO

Cachoeira e locali-
dades

Jequié - Obras do 
SES da penitenciária

Maragogipe

Barreiras

Camaçari - PAC I

Camaçari - PAC II

Candeias - Sede

Caravelas

Conde 

Feira de Santana - 
Bacia do Jacuípe

Feira de Santana - 
Bacia do Subaé 

Ipiaú 

Muritiba - Comple-
mentação das bacias 
A/F (PAC 1)

Rio do Antonio

Teixeira de Freitas (2ª 
etapa)

Vera Cruz e locali-
dades

  11.136.081,34 

800.000,00

 

  65,294.451.32  

  09,375.090.53  

  
113.224.539,45

 

  87.170.466,47

 

  20.772.982,71

 

  49.116.936,47

 

  17.959.273,55

 

  19.509.888,41

  18.513.276,92 

  34.679.789,19 

  22.964.803,82 

  1.507.425,63 

  7.439.739,90 

  75.774.750,00 

  46.812.750,57  

 
515.446.623,09  

550.537.196,99 

12.665

970

7.209

91.200

64.733

24.534

45.535

11.696

10.724

20.976

56.993

18.911

3.690

4.626

70.065

38.878

Execução das Obras de Ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Cachoeira e Implantação dos Sistema 
de Esgotamento Sanitário das Localida-
des de Belém, Santiago do Iguape, São 
Francisco do Paraguaçu e Capoeiruçu 
com Fornecimento de Materiais e 
Equipamentos, Inclusive Execução 
dos Serviços para Implementação do 
Projeto de Trabalho Técnico Social.

Execução das obras de Implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da 
Penitenciária de Jequié.

Ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Maragogipe (Sede) e 
localidades de Nagé, Coqueiros e São 
Roque do Paraguaçu.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Barreiras, com fornecimento de 
materiais e equipamentos, inclusive o 
fornecimento de todos os insumos e 
equipamentos necessários à execução 
dos serviços de assistência Social para 
implementação do Projeto de Trabalho 
Técnico Social.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento do  Sistema 
de Esgotamento de Camaçari - PAC I

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento do  Sistema 
de Esgotamento de Camaçari - PAC II

Execução das obras de implantação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Candeias com fornecimento de 
materiais e equipamentos, inclusive o 
fornecimento de todos os insumos e 
equipamentos necessários à execução 
dos serviços de assistência social para 
implementação do projeto de trabalho 
técnico social.

Execução das obras de implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Caravelas.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento de Conde

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Feira de Santana - Bacia do Jacuípe 
- PAC II.

Execução das obras de ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Feira de Santana - Bacia do Subaé - 
PAC II.

Implantação do Sistema de Esgotamen-
to Sanitário de Ipiaú, com fornecimento 
de materiais e equipamentos.

Muritiba - Obras de complementação 
do Sistema de Esgotamento das Bacias 
A/F - PAC 1

Execução das obras de implantação do 
SES do Rio do Antônio

Execução das obras de ampliação do 
SES de Teixeira de Freitas - 2ª etapa

Execução das obras de ampliação do 
SES Vera Cruz (Sede) e localidades de 
Barra do Gil, Barra do Pote, Conceição, 
Coroa e Barra Grande

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

SES

TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO ANO 2015 >>>>

TOTAL GERAL OBRAS >>>>

TOTAL OBRAS CONCLUÍDAS ANO 2015 >>>>

2 - OBRAS SES EM ANDAMENTO

* situação em 15.jan.2016

Obras concluídas

Área de atuação da Embasa

Obras em licitação

Obras em andamento

Obras a licitar

LEGENDA

Senhor do Bonfim

Cansanção

Queimadas

Capim Grosso

São José do Jacuípe

Gavião

Conceição do Coité

Serrinha

Lamarão

Nova Fátima

Riachão do Jacuípe

Pé de Serra

Pintadas

Ipirá

Candeal

Muritiba

Presidente Tancredo Neves

Governador Mangabeira

Cabaceiras do Paraguaçu

Sapeaçu

Nazaré

Muniz Ferreira

Valente

Retirolândia

Castro Alves

Conceição do Coité

Rafael Jambeiro

Santo Antônio de Jesus

Santa Teresinha

Santa Cruz da Vitória

Jucuruçu

Ibirapitanga

Santa Luzia

Nova Itarana

Itagibá

Dário Meira

Ibiassucê

Lagoa Real

Jaguaquara

Marcionílio Souza

Botuporã

Itaberaba

Canápolis

Santana

Serra Dourada

Brejolândia

Ipirá

Barreiras

Souto Soares

Mulungu do Morro

Riachão das Neves

Bonito

Formosa do Rio Preto

Bairro Alto

Canarana

Uibaí

Itaguaçu da Bahia

Mirangaba

Poções

Vitória da Conquista

Aracatu

Brumado

Condeúba



5 DESEMPENHO EMPRESARIAL

Em 2015, foram implantadas no estado da Bahia 120,5 mil novas ligações de água e 83 mil
novas ligações de esgoto. Considerando o período de 2007 a 2015, foram executadas 1,09
milhão de ligações de água 587,9 mil ligações de esgoto, o que equivale a mais de 1,2 mi-
lhão de imóveis conectados à rede de água e mais de 724 mil ligados à rede de esgoto. No
período, verificou-se que houve acréscimo de 47% no número de ligações de água e mais
de 118% em ligações de esgoto. 

Figura 2 - Ligações de Esgoto 

Figura 3 - Ligações de Água

São atendidas com abastecimento de água cerca de 3,77 milhões de residências, destas,
aproximadamente 1,46 milhão são servidas com esgotamento sanitário.
Como reflexo da melhora na gestão dos processos de operação, foi reduzido em 20,20% o
índice de perdas por ligação de 2005 para 2015, fruto de um esforço contínuo da empresa.

Figura 4 - Índice de Perdas por Ligação

O desempenho empresarial da Embasa também é demonstrado através dos indicadores de
desempenho do Planejamento Estratégico 2012-2015, o qual utilizou a metodologia do Ba-

lanced Scorecard – BSC, possibilitando analisar se as ações estruturantes definidas no pla-
nejamento estão gerando os resultados esperados, assim como repensar formas de
melhoria contínua dos processos organizacionais, sendo importantes fontes de informação
para o processo de tomada de decisão.
Vale destacar que as metas dos indicadores estratégicos representam um pacto com os
gestores e empregados responsáveis de cada área da Embasa. 

Tabela 2 - Indicadores de avaliação do Planejamento Estratégico

* Indicador calculado com referência ao valor acumulado nos 12 meses.

5.1  REGULAÇÃO

Conforme determina a Lei 11.445/2007, a Agersa, no exercício da função de regulação, tem
como um dos objetivos definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e finan-
ceiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a efi-
ciência e eficácia dos serviços.
Ocorreu no ano 2015 tão somente a aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de
9,97%, aprovado pela Agersa através da Resolução nº 001/2015.

6 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Nessa perspectiva é possível verificar se a estratégia da organização está contribuindo para
a sua sustentabilidade e, com isso, para a concretização dos objetivos voltados à socie-
dade.

6.1  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 na tabela a seguir, mas a Ad-
ministração entende que não se coadunam com a análise histórica do desempenho eco-
nômico-financeiro da entidade.

Tabela 3 - Receitas e Custos de Construção

A receita operacional bruta de serviços atingiu 2,417 bilhões de reais, 7,6% superior ao
2,246 bilhões alcançado em 2014. A receita operacional líquida de serviços alcançou 2,198
bilhões de reais, 7,2% acima do 2,050 bilhões de reais registrado no exercício anterior. Con-

tribuíram para esse resultado o incremento de 1,16% no volume faturado de água e 4,37%
no volume faturado de esgoto, totalizando um aumento global de 2,11%, resultante do fa-
turamento das novas ligações executadas no período e de ações visando aumentar o nível
e a eficiência da hidrometração, além dos incrementos tarifários médios de 7,80% e 9,97%,
com vigência, respectivamente, a partir dos meses de junho/2014 e junho/2015, e que se
refletiram no faturamento dos meses subsequentes.
No gráfico a seguir, mostrando a evolução da receita operacional bruta e líquida de servi-
ços, os valores da receita operacional líquida de serviços dos anos de 2008 a 2010 foram
ajustados, para refletir um novo critério de demonstração do crédito presumido do ICMS a
que a Empresa tem direito. Anteriormente incluído na rubrica “Outras receitas (despesas)
operacionais”, passou a figurar em “Impostos sobre vendas”.

Figura 5 - Evolução da Receita operacional de Serviços

Os custos dos serviços apresentaram um incremento de 12,2%, motivado pelos seguintes
fatores principais:

a) O reajuste salarial de 8,34% (reposição da inflação medida pelo INPC, sem ganho
real) a partir de maio/2015;

b) As promoções por mérito, previstas no Plano de Cargos, Salários e Carreira, que
ocorreram em 2015, com efeito retroativo a setembro/2014;

c) O aumento acentuado de gastos com energia elétrica (da ordem de 30%) e servi-
ços de terceiros.

Para fins de apresentação gráfica da evolução dos custos dos serviços ao longo de um pe-
ríodo maior, são apresentados tanto seus valores totais quanto sem a depreciação do imo-
bilizado e a amortização do intangível, com o intuito de retirar o impacto da reavaliação do
ativo imobilizado ocorrida a partir de setembro de 2006, com efeito pleno em 2007.

Figura 6 - Evolução dos Custos de Serviços 

A margem bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita operacional líquida, sem
considerar a receita e custos de construção) teve acentuada a tendência decrescente ob-
servada a partir de 2012, fruto de acréscimos maiores dos custos dos serviços do que da
receita operacional líquida.

Figura 7 - Evolução da Margem Bruta Ajustada 

Quanto às despesas comerciais, houve um aumento de 6,7% em relação a 2014, devido
principalmente ao incremento das perdas por inadimplência (7,2%). Excluindo-as do total,
o resultado é um acréscimo de apenas 4,2%.
O gráfico seguinte mostra a evolução do percentual de perdas por inadimplência em relação
à receita operacional líquida dos serviços (isto é, sem considerar a receita de construção).

Figura 8 - Evolução do % Perdas por Inadimplência / ROL

As despesas administrativas diminuíram 4,1% em relação ao exercício anterior.
Observando-se seu comportamento em período mais longo, cabe ressaltar a participação
da depreciação – já comentada no trecho sobre os custos dos serviços, tendo a influência
da reavaliação do ativo imobilizado – e, mais significativamente, das provisões para ques-
tões judiciais, o que justifica a apresentação da evolução das despesas administrativas tam-
bém sem a influência desses dois itens.
Desconsiderando a depreciação e as provisões para questões judiciais, observa-se uma
relativa estabilidade das despesas administrativas, de 2012 a 2014. Os principais fatores
responsáveis pelo seu acentuado crescimento de 2009 a 2011 foram:

a) A implantação em 2009 do Plano de Cargos, Salários e Carreiras, homologado pelo
Ministério do Trabalho;

b) A contratação de concursados a partir de 2010;
c) O início de pagamento em 2010 da remuneração regulatória ao órgão regulador do

saneamento básico.

Em 2015, ainda desconsiderando a depreciação e as provisões para questões judiciais, ob-
servou-se um crescimento de 3,1%, atribuído principalmente às despesas com pessoal.
O resultado do exercício apresentou um lucro de R$ 59,0 milhões, inferior em 6,7% (R$ 4,2
milhões) aos R$ 63,3 milhões do exercício anterior, principalmente pela influência das des-
pesas financeiras líquidas, fortemente impactadas pela variação cambial do dólar ameri-
cano, mitigada pela subvenção federal (incentivo SUDENE, destinado a investimentos),
conforme mostrado na tabela seguinte.

Tabela 4 - Resultado do Exercício

Figura 9 - Evolução do Resultado Líquido

O EBITDA que representa o resultado operacional antes das despesas financeiras líquidas,
dos impostos sobre o lucro, das depreciações e amortizações, refletindo a geração opera-
cional de caixa, alcançou no período o valor de 433,1 milhões de reais, apresentando um
decréscimo de 1,3% em relação ao exercício anterior (438,8 milhões de reais), tendo a mar-
gem EBITDA (relação entre o EBITDA e a receita operacional líquida) passado de 21% para
20%. Conforme já registrado, o EBITDA e a margem EBITDA estão sendo apresentados
desconsiderando os efeitos da receita e custos de construção.
A tabela a seguir mostra a evolução desse indicador nos últimos anos.

Tabela 5 - Evolução do EBTIDA

Os índices de endividamento da Empresa continuam em patamares razoáveis, a despeito
dos novos financiamentos contratados com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
Na tabela representativa da evolução do endividamento, foi acrescentado à Dívida One-
rosa o Passivo Financeiro a Pagar – PPP (de curto e longo prazos), decorrente da altera-
ção na forma de contabilização do Contrato de Concessão Administrativa do Sistema de
Disposição Oceânica do Jaguaribe, a partir de 2014. Isso influenciou os valores dos indi-
cadores, em relação aos anteriormente informados, de 2011 a 2013. Houve também a re-
classificação do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital do Passivo Não Circulante
para o Patrimônio Líquido (integrando a Reserva de Capital)

Tabela 6 - Evolução do Endividamento

O exercício de 2015 foi encerrado com um patrimônio líquido de R$ 5,2 bilhões (R$ 5,1 bi-
lhões em 2014).
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 relação entre as entradas de recursos (oriundos da prestação de serviços de água
e esgoto, dos rendimentos de aplicações financeiras e do ressarcimento de despe-
sas) e os gastos desembolsáveis com recursos próprios (exceto investimentos, serviço
da dívida de financiamentos, programa de participação nos resultados, incentivo à
aposentadoria e pagamentos 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 Saneamento 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 re-
visão orçamentária efetuada em setembro/2014, fixou internamente uma meta superior,
de 1,369.
A meta estabelecida na elaboração do orçamento de 2015 foi de 1,299. Conforme pode
ser observado no gráfico a seguir, a meta foi superada, uma vez que o IEO atingiu 1,331.

Figura 10 - Evolução do IEO

6.2  INVESTIMENTOS REALIZADOS

Os investimentos no exercício de 2015 atingiram o montante de aproximadamente R$501
milhões. Deste valor, 57% foram oriundos de recursos próprios e 43% financiados através
de recursos externos. Os valores investidos neste ano superaram em 11% a média dos in-
vestimentos dos últimos 14 anos (2001-2014).  Do montante investido, R$225 milhões foram
aplicados em abastecimento de água (45%), R$253 milhões em Esgotamento Sanitário
(50%) e R$23 milhões em Desenvolvimento Institucional (5%). (Todos os valores atualiza-
dos pelo IPCA).
A evolução dos investimentos nos últimos nove anos (2007-2015) conforme apresenta o
gráfico a seguir:

Figura 11 - Evolução dos Investimentos

1 Investimentos apurados pelo regime de caixa e não incluem despesas capitalizáveis e juros de

financiamento no período de carência.

Conforme mencionado, os investimentos realizados pela Embasa são provenientes de
recursos próprios e terceiros, sendo que estes envolvem capital oneroso e não one-
roso. Em geral, os recursos onerosos são captados através dos agentes financeiros
Caixa Econômica Federal – CEF e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, enquanto que os recursos não onerosos são oriundos principalmente
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC através do Orçamento Geral da
União – OGU. 
Os valores investidos neste ano foram aplicados em obras de implantação, ampliação e
melhoria de sistemas de abastecimento de água (sistemas de produção, tratamento e dis-
tribuição de água) e de esgotamento sanitário (coleta, transporte, tratamento e disposição
final dos efluentes), assim como ações de educação ambiental que acompanharam a exe-
cução das obras. Dentre os municípios beneficiados com os investimentos supracitados,
destacam-se: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Caetité, Barreiras, Itabe-
raba, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Cachoeira, Senhor do Bonfim, Brumado,
Vera Cruz, Muritiba, Candeias, Camaçari.

7 GESTÃO DE PESSOAS

Ao final do exercício de 2015 o corpo de empregados efetivos da Embasa era composto por
4.878 empregados, subordinados às disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas -
CLT e outras normas que regulam determinadas profissões. 
A lotação dos empregados é descentralizada, consoante se nota na tabela a seguir.

CONTINUA

CONTINUAÇÃO

Capital Autorizado: R$  5.664.000.000,00
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RESULTADOS DOS INDICADORES 
Tema do 

Planejamento 
Estratégico  
2012-2015 

INDICADOR Meta 2014 2014 Meta 2015 2015 

Ampliação do 
atendimento 

Atendimento de água  
na área de atuação* (%) 

77,29 87,54 89,02 88,65 

Atendimento de esgoto  
na área de atuação* (%) 

33,78 32,97 35,42 34,46 

Acréscimo de ligações  
de água(un) 

125.000 135.078 135.000 120.514 

Acréscimo de ligações  
de esgoto (un) 

122.000 93.899 100.000 82.977 

Equilíbrio Econômico 
Financeiro 

Índice de eficiência 
operacional 

1,369 1,384 1,299 1,330 

Índice de eficiência 
empresarial acrescido de 
investimentos 

Índice de eficiência 
empresarial 

Índice de redução do saldo 
de contas a receber 

13,11 14,36 13,28 14,51 

Índice de arrecadação (%) 90,00 86,44 82,27 86,00 

Receita Operacional  
( x 1000. 000) 

2.276,16 2.245,74 2.457,40 2.416,80

Dex por faturamento 0,76 0,69     

Águas não faturadas (%) 25,00 25,10 25,00 24,40 

Índice de perdas por ligação 
* l /(dia.lig) 

250,00 275,10 239,10 272,80 

0,9                 0,9               1,0              1,0 

1,1    1,1   1,0              1,0 

em R$ mil
DISCRIMINAÇÃO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Receita de Construção 398.292 528.218 549.582 639.392 397.085 645.191 453.567

Custos de Construção (398.292) (528.218) (543.700) (632.234) (393.001) (636.758) (447.507)

Receita de Construção

Líquida 0 0 5.882 7.158 4.084 8.433 6.060

Evolução da Receita Operacional de Serviços
(milhões de R$)

Evolução dos Custos dos Serviços
(milhões de R$)
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Evolução do % Perdas por Inadimplência / ROL
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em milhões de reais

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 151,0 162,8 (11,8)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas (80,1) (11,7) (68,4)

9,57)8,78()9,11(odiuqíL LLSC e RI
)2,4(3,360,95latoT

4,62)2,321()8,69(etnerroC LLSC e RI
)1,0(4,533,53odirefiD LLSC e RI

Subvenção Federal (incentivo SUDENE) 49,6 0,0 49,6

2,74,527,23avita laibmac oãçairaV
)5,28()1,25()6,431(avissap laibmac oãçairaV

V )3,57()7,62()9,101(adiuqíl laibmac oãçaira

2014 Variação2015

Evolução do Resultado Líquido
(milhões de R$)

(398,9)

154,2

26,8
77,4

53,2 47,9

(144,1)

338,0

162,1
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147,8

96,3

63,3
59,0
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EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dívida Onerosa / EBITDA  ( x ) 4,12 3,15 1,87 3,49 1,10 1,03 1,69 2,04 2,17 2,24 2,39
Dívida Líquida   ( milhares de R$ ) 483.270 413.584 241.334 224.079 141.249 342.043 690.987 932.246 987.526 1.077.402 1.080.109
Dívida Líquida / EBITDA  ( x ) 3,69 2,99 1,34 1,79 0,44 0,91 2,10 2,43 2,30 2,46 2,49
Dívida Curto Prazo / Dívida Total  ( % ) 12,7% 11,0% 8,5% 8,7% 8,2% 7,3% 9,7% 8,7% 9,5% 11,3% 14,0%
Passivo Total / Ativo Total  ( % ) 32,7% 30,7% 27,9% 29,2% 24,9% 23,8% 28,3% 28,8% 30,6% 30,6% 30,6%

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EBITDA  (R$ x 1.000) 433.128 438.786 428.435 383.581 328.576 377.654 321.107 125.289 180.163 138.524
% de Acréscimo -1,3% 2,4% 11,7% 16,7% -13,0% 17,6% 156,3% -30,5% 30,1% 5,7%
Margem EBITDA 20% 21% 23% 22% 22% 28% 27% 12% 21% 18%

Evolução do IEO
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META REALIZADO

Investimentos - Valores em R$ milhões - Indexados pelo IPCA 
- Base: Dez/2015
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Tabela 7 - Número de empregados

Através da adesão ao benefício do Prêmio Aposentadoria houve o desligamento de 93 em-
pregados. 

7.1  CONCURSO PÚBLICO 

Em 2015, houve a realização de Concurso Público para provimento de 09 vagas, sendo: 03
na função de Médico do Trabalho, 02 na função de Enfermeiro do Trabalho e 04 na função
de Técnico em Segurança do Trabalho, para recomposição do SESMT

7.2  PROGRAMA DE ESTÁGIO

O processo de dimensionamento de vagas de estágio obedece às exigências da Lei de Es-
tágio, do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Embasa e o Ministério Público
do Trabalho e da Norma Interna em vigor, principalmente, quanto à formação do orientador,

que deve ser compatível com a do estagiário, e a adequação das atividades propostas.
Para o ano de 2015 foram dimensionadas 168 vagas de estágio, sendo que destas, 152
vagas foram preenchidas. 

7.3  PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

Existem na Embasa duas modalidades do Programa: Administrativa e Operacional, com jo-
vens atuando nas unidades da capital e do interior. Foram ofertadas ao todo 268 vagas,
sendo 168 na capital e 100 no interior e contratado 251 jovens em 2015.  

7.4  REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRAS - PCSC 

O Plano de Cargos, Salários e Carreiras foi revisado e validado pelo Conselho de Adminis-
tração para implantação em 2016.  A revisão foi necessária para que o PCSC possa retra-
tar o contexto atual da Empresa. A trilha de carreira e a tabela salarial também foram
revisadas e adequadas.

7.5  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIA - ADC

Em outubro/15, foi realizado o 2º ciclo da Avaliação de Desempenho por Competência,
com o objetivo de diagnosticar, analisar e proporcionar melhorias no desempenho indivi-
dual e coletivo dos empregados, além de estimular a cultura do feedback, possibilitando
uma maior interação entre gestor (avaliador) e empregado(avaliado). Participaram do pro-
cesso 4.371 empregados e o resultado da avaliação será considerado para a promoção
por mérito em 2018. 

7.6  SELO PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E RAÇA

No mês de novembro/2015, a Embasa recebeu o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, re-
sultado de sua participação na 5ª edição do programa de mesmo nome promovido pela Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM). O Selo
Pró-Equidade é o reconhecimento de uma gestão que busca combater as desigualdades de
gênero e raça no ambiente de trabalho.

7.7  SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A Embasa realizou a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) e elaboração dos Laudos de
Insalubridade das Unidades da Embasa das Regiões Norte, Sul, Salvador e RMS. Com o
PPRA, PCMSO e os demais documentos atualizados, a empresa continuará desenvolvendo
ações de promoção a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Complementar a este
trabalho, também foi realizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), documento estabelecido pelo art nº 58 da 8213, de 24 de julho de 1991 que dispõe
sobre os planos de beneficio da previdência social que tem o objetivo de identificar a exposi-
ção aos agentes físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde
ou a integridade física do trabalhador, para fins de concessão da aposentadoria especial.
Em ação conjunta com a Universidade Corporativa Embasa (UCE), o Departamento de
Saúde e Segurança do Trabalho (GPS), através da Divisão de Segurança do Trabalho
(GPST), definiu todo o escopo, público alvo, periodicidade e requisitos básicos dos treina-
mentos da área de Segurança do Trabalho para atendimento as Normas Regulamentado-
ras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), visando sua execução pela UCE. 

CONTINUA

CONTINUAÇÃO

Capital Autorizado: R$  5.664.000.000,00
Capital Integralizado: R$  4.043.859.952,80EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA  /  CNPJ: 13.504.675/0001-10

EMPREGADOS 
PRÓPRIOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de 
Representação da 
Região/Nº Total de 

Empregados

Capital e RMS 2.479 2.810 2.847 2.707 2.637 2.699 55%

Região Norte 762 950 1.202 1.175 1.095 1.174 24%

Região Sul 720 921 1.058 989 1.303 1.005 21%

TOTAL 3.961 4.681 5.107 4.871 5.035 4.878 100%

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

 rolaV  sonretnI siaicoS serodacidnI - 2 (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
A %03,1%25,8984.33%73,1%72,8766.53oãçatnemil
Encarg %86,4%37,03217.021%77,4%37,82639.321soiróslupmoc siaicos so
Previdência privada 17.957 4,16% 0,69% 15.274 3,89% 0,59%
Saúde 56.090 13,00% 2,16% 40.315 10,26% 1,56%
Seg %41,0%98,0305.3%90,0%45,0513.2ohlabart on edúas e açnaru
Educação 426 0,10% 0,02% 629 0,16% 0,02%
Cultura 118 0,03% 0,00% 63 0,02% 0,00%

%41,0045%20,0%51,0446lanoissiforp otnemivlovnesed e oãçaticapaC 0,02%
A %15,0%43,3041.31%85,0%05,3021.51laicoS aicnetsiss

25,4247.71%89,0%78,5223.52sodatluser uo sorcul son oãçapicitraP % 0,69%
Outros 3.638 0,84% 0,14% 2.736 0,70% 0,11%
Total - Indicadores sociais internos 281.983 65,37% 10,86% 249.386 63,48% 9,67%

rolaV     sonretxE siaicoS serodacidnI - 3  (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Cultura 100 0,17% 0,00% 350 0,55% 0,01%

%00,0%00,00%00,0%00,00otnemaenas e edúaS
Esporte 119 0,20% 0,00% 133 0,21% 0,01%
Combate à fome e seg %00,0%00,00%00,0%00,00ratnemila açnaru
Outros 7.052 11,95% 0,27% 6.753 10,68% 0,26%

%41,0%56,5675.3%10,0%93,0032sonretxe siaicos socincét sotnevE
Total das contribuições para a sociedade 7.501 12,71% 0,29% 7.514 11,88% 0,29%
Tributos (excluídos encargos sociais) 326.780 553,74% 12,59% 308.202 487,22% 11,95%
Total - Indicadores sociais externos 334.281 566,45% 12,88% 315.716 499,10% 12,24%

rolaVsiatneibmA serodacidnI - 4  (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 960 1,63% 0,04% 2.173 3,44% 0,08%
Investimentos em programas e/ou proj %01,0%82,4607.2%71,0%43,7333.4sonretxe sote
Total dos investimentos em meio ambiente 5.293 8,97% 0,20% 4.879 7,71% 0,19%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o 
consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na 
utilização de recursos naturais, a empresa

41025102lanoicnuF oproC od serodacidnI - 5
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
definidos por:

(  ) direção ( X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) direção (X) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos por:

(  ) direção e 
gerências

(X) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as) + 
Cipa

( ) direção e 
gerências

(X) todos(as) 
empregados(as)

( ) todos(as) + 
Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se 
envolve

(X) segue as 
normas da OIT

(  ) incentiva e 
segue a OIT

(  ) não se 
envolverá

(X) seguirá as 
normas da OIT

( ) incentivará e 
seguirá a OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
( X ) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
(  ) direção (  ) direção e 

gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 
responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são 
considerados

(X) são sugeridos (  ) são exigidos (  ) não serão 
considerados

(X) serão 
sugeridos

(  ) serão 
exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho 
voluntário, a empresa:

(  ) não se 
envolve

( X) apóia (  ) organiza e 
incentiva

(  ) não se 
envolverá

(X) apoiará ( ) organizará e 
incentivará

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

7 - Outras Informações

9,36%

4.878
1

126

57
11,58%

432

Em 2015: 1.123.053

2015 Valor

2.334
1.308

28,73%
828

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%          
(  ) cumpre de 0 a 50%   ( X ) cumpre de 76 a 100%

1.344
29,46%

844

2.578.532
63.257

392.845

2.375
55

(  ) não possui metas    (  ) cumpre de 51 a 75%          
(  ) cumpre de 0 a 50%   ( X ) cumpre de 76 a 100%

)siaer liM( rolaV 4102)siaer liM( rolaV 5102

-

60
Metas 2016

-
41

5.035

11,8

28,99  %  governo      43,18  %  colaboradores(as)     
___% acionistas     22,57  % terceiros  5,25% retido

Em 2014: 1.028.490

36,11  %  governo       42,46  %  colaboradores(as)     
___% acionistas     15,30  % terceiros  6,13  % 
retido

2.596.300
59.013

431.384

BALANÇO SOCIAL ANUAL 2015

Destacam-se os seguintes reconhecimentos externos no exercício:

REVISTA VALOR 1000

REVISTA EXAME - MELHORES E MAIORES 

REVISTA MELHORES DA ISTOÉ DINHEIRO

REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL 

TROFÉU TRANSPARÊNCIA - ANEFAC/ FIPECAFI/ SERASA EXPERIAN 

8  RECONHECIMENTOS EXTERNOS - 2015

1ª do N/NE e a 5ª maior empresa do
setor de saneamento do Brasil

19ª maior prestadora 
de serviços

208ª na classificação geral

5ª colocada entre as empresas 
de água e saneamento do país

226ª colocada no ranking nacional

5ª em receita operacional líquida

3ª em investimentos programados

Umas das mais transparentes do
Brasil – categoria capital fechado

Laureada pelo 5º ano 
consecutivo

Transparência e qualidade das
informações financeiras e contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de Reais)

 Nota 2015 2014

Receita operacional  23  2.198.007   2.050.314 
Receita de construção 13  398.292   528.218

Receita operacional líquida   2.596.299 2.578.532

Serviços prestados 24  (1.482.076)  (1.321.398)
Custo de construção 13  (398.292)  (528.218)

Custo dos serviços prestados   (1.880.368)  (1.849.616)

Lucro bruto   715.931   728.916

(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas 25  (340.030)  (354.524)
Comerciais 26  (219.733)  (205.962)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 27  (5.162)  (5.648)

  (564.925)  (566.134)
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras e impostos   151.006   162.782

Receitas financeiras 28  140.637   104.298 
Despesas financeiras 28  (220.747)  (116.045)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas   (80.110)  (11.747)

Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social   70.896   151.035

Imposto de renda e contribuição social - corrente 29  (96.790)  (123.182)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 22.d  35.343  35.404 
Subvenção federal 22.c  49.564   -

Resultado do exercicio   59.013   63.257

Quantidade de ações   571.166.660   564.597.355

Resultado por ação  0,00010 0,00011 

Ativo

Circulante

Não circulante

 Nota 2015 2014

Caixa e equivalentes de caixa 7 77.381 53.856
Recursos vinculados 8 88.840 78.795
Contas a receber de clientes 9 470.658 465.598
Estoques 15.602 16.280
Impostos a recuperar 18.610 13.036
Outras contas a receber 41.517 35.609

Total do ativo circulante

Total do ativo não circulante

 712.608 663.174

Contas a receber de clientes 9 124.187 119.304
Ativo financeiro 10 1.498.612 1.408.692
Depósitos judiciais 11 516.532 444.481
Despesas antecipadas - Seguro garantia 693 249
Investimentos 108 108
Imobilizado 12 168.572 174.887
Intangível 13 4.442.709 4.487.876

6.751.413 6.635.597

Total do ativo 7.464.021 7.298.771

Passivo Nota 2015 2014

Fornecedores e empreiteiros  14 70.783 120.109
Empréstimos e financiamentos 15 126.576 90.200
Debêntures 15.1 14.248 13.844
Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.1 59.283 44.473
Salários e férias a pagar  44.794 38.920
Provisão para perdas em processos judiciais 17 145.543 161.619
Provisão para participação de empregados - PPR 31 21.545 24.890
Convênios a comprovar 18 12.736 11.522
Passivo financeiro a pagar PPP 19 21.772 24.285
Outras contas a pagar 20.896 16.524

Total do passivo circulante  538.176 546.386

Empréstimos e financiamentos 15 847.683 823.920
Debêntures 15.1 45.149 55.175
Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.1 143.731 109.792
IRPJ e CSLL a recolher 16.2 131.612 113.000
Tributos diferidos 22 296.923 332.266
Provisão para perdas em processos judiciais 17 26.695 12.324
Passivo financeiro a pagar PPP 19 102.062 123.834
Convênios a comprovar 18 148.247 113.480

1.742.102 1.683.791

Capital social 4.043.860 3.997.349
Reserva de capital 85.246 74.648
Reserva de lucros 467.609 339.988
Ações em tesouraria   (1.111)   (1.111)
Reserva de reavaliação 587.844 656.452
Ajustes de avaliação patrimonial 295 1.268

Total do patrimônio líquido

Total do passivo não circulante

 22   5.183.743 5.068.594

Total do passivo e patrimônio líquido  7.464.021 7.298.771

2.280.278 2.230.177Total do passivo

Circulante

Não circulante

Patrimônio líquido

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZ EMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



1 Contexto operacional 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa (ou “Companhia”), so-
ciedade de economia mista com sede localizada à Avenida 4ª, n° 420, Centro Ad-
ministrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, constituída pela Lei Estadual nº
2.929/71, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, tem como
objetivo executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário no es-
tado da Bahia. A Companhia opera os serviços de abastecimento de água em 366
municípios, sendo 362 sedes municipais, e opera os serviços de esgotamento sani-
tário em 95 municípios, sendo 86 sedes municipais. 

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 255 deles. Seis municípios já possuem contratos de
programa, 96 encontram-se com seus respectivos contratos de concessão venci-
dos, 1 tem vencimento com prazo indeterminado e 8 são operados pela Embasa
sem delegação de concessão.

Já foram assinados 73 convênios de cooperação entre o Governo do Estado e Mu-
nicípios, autorizando a gestão associada para a delegação da prestação e da regu-
lação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Destes municípios, 37 estão com os contratos de concessão vencidos ou não pos-
suem delegação de concessão.

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.

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 Compa-
nhia já havia negociado com a gestão municipal anterior os termos do contrato de
programa, faltando apenas a sua assinatura. No entanto, a atual gestão reabriu a ne-
gociação para elaboração do novo contrato de programa. Tendo em vista os contra-
tos do PAC, assinados, com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, para
execução de obras no município de Salvador, totalizando R$ 434 milhões e os pro-
jetos que estão em análise pleiteando novos recursos do OGU e, considerando que
a Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB e os manuais do Ministério das Cida-
des, que tratam do acesso aos recursos não onerosos da União, vedam o acesso a
esses recursos caso a concessão seja realizada de forma onerosa, a Companhia
entende que o contrato de programa a ser assinado com o município deverá ser não
oneroso, de modo a evitar a suspensão dos desembolsos dos recursos dos contra-
tos em andamento, não cabendo, portanto, qualquer provisionamento para sua as-
sinatura. No exercício de 2008, o município assinou, na condição de interveniente,
juntamente com o Governo do Estado da Bahia e a Embasa, diversos 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 interveniência da Em-
basa, assinaram convênio de cooperação entre entes federados, para negociar 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 Es-
gotamento Sanitário foi aprovado através da Lei nº 7.981 de 31 de maio de 2011
que, além de aprovar o plano, autorizava o Município a celebrar contrato de pro-
grama com a Embasa, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, ratifica o
Convênio de Cooperação 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 con-
templando 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 as-
sinatura. 

Outro aspecto que merece ser citado foi a decisão, no ano de 2013, do Supremo
Tribunal 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 titula-
ridade dos serviços públicos de saneamento básico pode ser compartilhada pelo Es-
tado e pelos municípios que a integram. O acórdão reconhece o poder concedente
e a titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado fe-
derado, que estabelecerá as regras para o planejamento integrado, a regulação con-
junta e a prestação dos serviços. 

Em 2014 houve a criação da Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de

Salvador (EMRMS), por meio da Lei Complementar nº 41. Esta autarquia intergo-
vernamental, com caráter deliberativo e normativo, tem por finalidade exercer com-
petências relativas à integração do planejamento e da execução de funções públicas
de interesse comum aos municípios da RMS, onde se inclui o saneamento básico.
Dentre estas competências está a de aprovar objetivos, metas e prioridades de in-
teresse regional, bem como a de apreciar planos, programas e projetos que tenham
impacto regional. Integrante da estrutura de governança da referida Entidade, o Co-
legiado Metropolitano - composto pelo governador e prefeitos da região metropoli-
tana - tem por atribuição aprovar o Plano de Desenvolvimento Metropolitano e planos
setoriais metropolitanos, inclusive o de saneamento básico, além de definir a enti-
dade reguladora responsável pelas atividades de regulação e de fiscalização dos
serviços públicos de interesse comum, bem como estabelecer as formas de presta-
ção destes serviços. Foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) a ADIN nº
5155, com pedido de medida cautelar, alegando ser inconstitucional a Lei Comple-
mentar nº 41/2014 que cria a EMRMS, pois entende-se que essa norma viola o mo-
delo federativo constitucional, uma vez que prevê indevida intromissão do Estado
da Bahia na administração das municipalidades que compõem a RMS. A Advoca-
cia-Geral da União (AGU) se manifestou contrariamente à ADIN nº 5155, entendendo
que a referida 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 tramitando no STF. Desse modo, a Entidade Metropoli-
tana da RMS mantém sua condição legal, fato reconhecido por onze dos treze mu-
nicípios da Região Metropolitana de Salvador, pelo Governo do Estado e pela
Assembleia Legislativa da Bahia.É importante ressaltar que a Entidade Metropoli-
tana abre a perspectiva do atendimento à população com mais eficiência por meio
da instituição de ente com administração centralizada, que planeje as políticas pú-
blicas sobre um território definido e que coordene a execução de obras e serviços de
interesse comum de toda a área.

Em 2015, o município de Salvador foi responsável por 42,02% da receita operacio-
nal bruta da Companhia.

A promulgação da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos, e da Lei n.º 11.445 de 5 de ja-
neiro 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 desenvolvem 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 coopera-
ção federativa, 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 pri-
meiros contratos de programa entre a Embasa e os municípios de Barreiras, Brejo-
lândia, Canápolis, Santana, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho com prazos
de 30 anos para prestação dos serviços contratados de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário. 

Conforme preconiza a Lei Nacional de Saneamento Básico, uma das condições de
validade dos contratos é a existência de plano de saneamento básico, cuja elabo-
ração é de responsabilidade do titular dos serviços. Os planos de investimentos e os
projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano. Os
serviços de saneamento básico prestados pela Companhia deverão ser adaptados
às disposições da lei, ficando sujeitos à regulação e à fiscalização pela Comissão de
Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia - CO-
RESAB, criada no bojo da Lei nº 11.172, posteriormente sucedida pela Agência Re-
guladora 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 rea-
justes e revisões das tarifas. O controle social passou a ser exercido pela Câmara
Técnica de Saneamento Básico, órgão assessor do Conselho Estadual das Cida-
des da Bahia - ConCidades/BA que, também, se pronunciará sobre os reajustes e as
revisões tarifárias.

A revisão ordinária de tarifas, prevista para acontecer em 2015, foi postergada pela
agência reguladora através da Resolução AGERSA nº 001/2015. Segundo esta
mesma resolução o procedimento de revisão tarifária deverá obedecer às etapas
estabelecidas em cronograma próprio a ser publicado pelo órgão regulador. Até de-
zembro de 2015 tal cronograma não havia sido publicado.

Na ausência de uma revisão tarifária, ocorreu no ano 2015 tão somente a aplicação
do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 9,97%, aprovado pela AGERSA através da
Resolução nº 001/2015.

2 Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva em
22 de março de 2016.

3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda fun-
cional da Companhia. Todas as informações financeiras expressas em milhares de
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de
outra forma.

4 Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação das demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Companhia
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. As revisões das es-
timativas são reconhecidas prospectivamente.

a. Julgamentos

Não há julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apre-
sentem efeitos relevantes sobre os valores reconhecidos nas demonstrações fi-
nanceiras correntes e comparativas da Companhia.

b. Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício fi-
nanceiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa n° 10 - Ativo financeiro - Premissas utilizadas na projeção dos
fluxos de caixa descontado para determinação do ativo financeiro decorrente
da concessão;

• Nota explicativa n° 13 - Intangível - Valor recuperável do ativo; 

• Nota explicativa n° 13 -Receita - Reconhecimento de receitas de construção;

• Nota explicativa n° 17 - Provisão para perdas em processos judiciais; e

• Nota explicativa n° 32 - Mensuração de obrigações de benefício definido: prin-
cipais premissas atuariais.

Determinação do valor justo

Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensura-
ção dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração dos
valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui responsabilidade geral
de revisar todas as mensurações significativas de valor justo.

Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apura-
ção dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e
ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de correto-
ras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar valor justo, a equipe de avalia-
ção analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais
avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor
justo em que tais avaliações devem ser classificadas.

5 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com
exceção de certos instrumentos financeiros, os quais foram mensurados pelo valor
justo por meio do resultado.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de Reais)

  2015 2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício   59.013   63.257
Ajustes por
Amortização   273.935  266.952 
Depreciação   8.187  9.052 
Variações monetárias e cambiais e
 juros de ativos e passivos   99.355   29.390 
Resultado na venda/baixa de ativo imobilizado   (404)  302 
Incentivo fiscal ICMS   (6.109)  (9.788)
Redução 75% do IRPJ   (49.564)  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos   (35.343)  (35.404)
(Reversão) provisão para perdas em
 processos judiciais, líquido   51.044  39.079 
(Reversão) provisão para redução ao valor
 recuperável de contas a receber de clientes, líquido  4.660  30.403 
(Reversão) provisão participação de empregados - PPR  21.968  17.741 
Perdas nos processos judiciais    11.928  60.255

   438.670  471.239 

(Aumentos) reduções nos ativos e aumentos
 (reduções) nos passivos
Contas a receber de clientes   41.369  (19.271)
Estoques   678  7.164 
Impostos a recuperar   (5.574)  813 
Outras contas a receber   (5.908)  (1.205)
Depósitos judiciais/Despesas
 Antecipadas-Seguro garantia   (94.970) (133.107)
Fornecedores e empreiteiros   (49.871)  7.332 
Impostos, taxas e contribuições a recolher   101.599  87.426 
Salários e férias a pagar   5.874  1.947 
Passivo financeiro a pagar   (37.203)  (37.060)
Provisão para perdas em processos judiciais   (14.624)  (15.872)
Participação de empregados   (25.313)  (22.665)
Convênios a comprovar   1.367  2.168 
Outras contas a pagar   3.270  205 

Juros pagos   (73.283)  (64.218)

Caixa líquido oriundo das atividades operacionais  286.081 284.896

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recursos vinculados   (10.045)  16.579
Adições ao ativo imobilizado   (1.980)  (6.332)
Venda de ativo imobilizado   600   -
Adições ao ativo intangível   (365.305)  (508.562)

Caixa líquido (usado nas) atividades de investimento  (376.730)  (498.315)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos   48.287  92.299 
Pagamentos de empréstimos e financiamentos   (64.497)  (41.663)
Recursos/subvenções para investimento   126.624   87.925 
Acionistas - Auxílio para obras recebidos   3.760  10.354

Caixa líquido oriundo das atividades de financiamento 114.174  148.915 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 23.525  (64.504)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro   53.856 118.360

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  77.381  53.856

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de Reais)

 Reserva de capital Reserva de lucro
   Adiantamento     Reserva

  para o futuro Auxilio    especial para   Ajuste de Lucros
  Capital aumento para Incentivos Reserva Reserva para dividendos Ações em Reserva de avaliação Prejuízos

Nota social de capital obras fiscais legal investimentos obrigatórios tesouraria reavaliação patrimonial acumulados Total

Saldos em 01/janeiro/2014   3.961.996   50.870   12.173   283.304   -   -   -   -   725.178   3.776   (75.299)  4.961.998
Aumento de capital com:

Adiantam. p/ futuro aumento de capital 22  34.905   (34.905)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Reserva de capital 22  448    (448)  -   -   -   -   -   -   -   -   -

Auxílio para obras recebidas   -   -   10.354   -   -   -   -   -   -   -   -   10.354

Adiantamento para futuro
 aumento de capital 22  -   36.604   -   -   -   -   -   -   -   -   -  36.604

Constit. de reserva de incentivos fiscais 22  -   -   -   9.788   -   -   -   -   -   -   (9.788)  -

Realização da reserva de
 reavaliação, líquido de tributos 22  -   -   -   -   -   -   -   -   (68.726)  -   68.726  -

Ações em Tesouraria adquiridas   -   -   -   -   -   -   -   (1.111)  -   -  -  (1.111)

Resultado do exercício   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   63.257  63.257

Distribuição Proposta:
Constituição de Reserva Legal   -   -   -   -   2.343   -   -   -   -   -   (2.343)  - 
Constituição de Reserva p/ Investimentos    -   -   -   -   -   41.880   -   -   -   -   (41.880)  - 
Constituição de Reserva Especial
 para Dividendos Obrigatórios   -   -   -   -   -   -   2.673   -   -   -   (2.673)  -

Outros resultados abrangentes
Perda atuarial plano de benefício definido   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (2.508)  -   (2.508)

Saldos em 31/dezembro/2014   3.997.349   52.569   22.079   293.092   2.343   41.880   2.673   (1.111)  656.452   1.268   -   5.068.594

Aumento de capital com:
Adiantam. p/ futuro aumento de capital 22  36.604   (36.604)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Reserva de capital 22  9.907   -   (9.907)  -   -   -   -   -   -   -   -   -

Auxílio para obras recebidos 22  -   -   3.760   -   -   -   -   -   -   -   -   3.760

Adiantam. p/ futuro aumento de capital 22  -   53.349   -   -   -   -   -   -   -   -   -  53.349

Constit. de reserva de incentivos fiscais 22  -   -   -   55.673   -   -   -   -   -   -   (55.673)  -

Realização da reserva de
 reavaliação, líquido de tributos 22  -   -   -   -   -   -   -   -   (68.608)  -   68.608  - 

Ações em Tesouraria adquiridas      -   -   -   -   -   -   -   -  -

Resultado do exercício   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   59.013  59.013

Distribuição Proposta:
Constituição de Reserva Legal   -   -   -   -   3.597   -   -   -  

 -   -  
 -  -  (3.597)  - 

Constituição de Reserva p/ Investimentos    -   -   -   -   -    64.250  -   -   (64.250)  - 
Constituição de Reserva Especial
 para Dividendos Obrigatórios   -   -   -   -   -   -   4.101   -   -    (4.101)  -

Outros resultados abrangentes
Perda atuarial plano de benefício definido   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (973)  -   (973)

Saldos em 31/dezembro/2015   4.043.860    69.314  15.932   348.765   5.940   106.130   6.774   (1.111)  587.844   295   -   5.183.743

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em milhares de Reais)

  2015 2014

Resultado do exercício    59.013    63.257

Outros resultados abrangentes
Perda atuarial plano de benefício definido    973    2.508

Resultado abrangente total    59.986    65.765

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de Reais)

 2015 2014

Receitas     2.810.489  2.743.552 
Água, esgoto e serviços    2.416.857    2.245.737 
Provisão para redução ao valor recuperável
 de contas a receber de clientes    (4.660)   (30.403)
Outras receitas    398.292   528.218

Insumos adquiridos de terceiros     (1.546.526) (1.545.030)
Materiais consumidos    (103.607)   (102.508)
Material, energia, serviços de terceiros e outros    (1.168.391)   (1.188.457)
Perda/recuperação de valores ativos    (274.528)   (254.065)

Valor adicionado bruto     1.263.963   1.198.522

Depreciação e amortização    (282.122)   (276.004)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia    981.841   922.518

Valor adicionado recebido em transferência     141.212   105.972 
Receitas financeiras    140.637   104.298 
Aluguéis    575   1.674

Valor adicionado total a distribuir     1.123.053   1.028.490

  2015 2014

Distribuição do valor adicionado    (1.123.053)   (1.028.490)

Pessoal   (484.936) (436.678)
Remuneração direta    (297.634)   (264.929)
Benefícios    (157.592)   (138.074)
FGTS    (29.710)   (33.675)

Impostos, taxas e contribuições     (325.581)   (371.395)
Federais    (331.501)   (380.972)
Estaduais    5.983   9.643 
Municipais    (63)   (66)

Remuneração de capitais de terceiros     (253.523)   (157.160)
Juros    (220.747)   (116.045)
Aluguéis    (32.776)   (41.115)

Remuneração de capitais próprios    (59.013)   (63.257)
Resultado do período    (59.013)   (63.257)

As notas explicativas são parte integrante das 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. Apuração do resultado 

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.

As despesas resultam de decréscimos nos benefícios econômicos futuros, rela-
cionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, ou quando
este é incorrido sem o correspondente aumento do ativo, e que possam ser men-
suradas com confiabilidade.

(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. A receita não
faturada corresponde ao valor estimado de consumo 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 - 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
condições 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,
ajustes de desconto a valor presente das provisões, perdas em alienação de ati-
vos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros men-
surados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor
recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebí-
veis). Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado
através do método de juros efetivos. 

d. Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda
funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das 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 ad-
quiridos 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. 

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
Assistência Social e Seguridade da Embasa, são reconhecidos à medida que as
contribuições são incorridas. Os passivos atuariais e os custos e despesas deles
decorrentes, são registrados de acordo com o CPC 33 (R1) - Benefícios a Em-
pregados.

Plano de Benefício Definido: Plano que complementa 80% do salário real médio
dos últimos anos de atividade em relação ao benefício atribuído à previdência ofi-
cial.

Plano de Contribuição Definida: Tem como característica a paridade nas contri-
buições entre patrocinadora e empregados. Teve parte de sua cobertura las-
treada em contrato firmado entre a Companhia e a FABASA estando o mesmo
integralmente 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 Efi-
ciência Operacional - IEO; Acréscimo de Ligações de Água - ALA; e Acréscimo
de Ligações de Esgoto - ALE) e cinco operacionais (Arrecadação de Particula-
res - ARR; Despesas de Exploração - DEX; Águas Não Faturadas - ANF; Índice
de Conformidade da Água - ICA e Nota da Avaliação Externa - NAE). 

O valor da provisão para PPR constante nestas demonstrações financeiras foi o
mesmo adotado na elaboração do orçamento de 2016, que teve por base a pro-
posta da Embasa de vincular o valor máximo a ser distribuído aos empregados
a um percentual do denominado Resultado Operacional de Caixa Ajustado -
ROCA, igual ao caixa líquido oriundo das operações do exercício de 2015, acres-
cido da PPR paga nesse mesmo exercício e subtraído dos pagamentos de em-
préstimos e financiamentos (exceto os referentes a capital de giro).

f. Imposto de renda e contribuição social
Os tributos sobre a renda são calculados com base no lucro ajustado conforme
estabelece a legislação tributária sendo que para o imposto de renda a alíquota
é de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$
240, enquanto a contribuição social é calculada à alíquota de 9%. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos decorrem de diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e os correspondentes valores usados para fins
de tributação que neste caso especifico referem-se a reavaliação de ativos.

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 histó-
rico, que não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização,
deduzidas 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
aquisição de materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes 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, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recu-
perável (impairment) acumuladas. 

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.O
custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui:

• O custo de materiais e mão de obra direta;

• Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessá-
rios para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Admi-
nistração;

• Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos
estão localizados; e

• Custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. 

O software comprado, que seja parte integrante da funcionalidade de um equi-
pamento é capitalizado como parte daquele equipamento.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são re-

gistradas como itens individuais (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

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que
benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.
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 instala-
dos e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos interna-
mente, 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 se-
guintes:

Construções 25 anos
Máquinas e equipamentos 10 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Veículos de 4 a 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos
como mudança de estimativas contábeis.

Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em outras (receitas) despe-
sas operacionais líquidas, na demonstração do resultado.

i. Intangível

(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
aplicação desses itens é reconhecido como “Contratos de construção” (intangí-
vel) do período (mês) em que a respectiva baixa é reconhecida.

Os valores dos ativos intangíveis foram reconhecidos pela diferença entre o valor
justo 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 pres-
tação 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
futuros benefícios econômicos incorporados no ativo específico aos quais se re-
lacionam. Todos os outros gastos são reconhecidos no resultado conforme in-
corridos.

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 di-
reitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro
em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titu-
laridade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja
criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um
ativo ou passivo individual.

Os ativos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes ca-
tegorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e
empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso
seja classificado como mantido para negociação ou seja designado 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 justos de acordo
com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Com-
panhia. Os custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorri-
dos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais
levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no
resultado 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 cal-
culáveis 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 redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem: sal-
dos 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 reconheci-
das 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 en-
volvidos em cada grupo de usuários. É constituída em montante considerado su-
ficiente 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 efetuados 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 passi-
vos financeiros não derivativos.

Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo
valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o re-
conhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo
amortizado 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) Capital social

Ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais di-
retamente atribuíveis à emissão de ações, se houver, são reconhecidos como de-
dução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Ações
preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatá-
veis, ou resgatáveis somente à escolha da Companhia.

(iv) Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

k. 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 in-
dividualmente 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 coletiva-
mente 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 si-
milares.

Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza
tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recupera-
ção e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da
Administração 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 presente dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efe-
tiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em
conta de provisão contra recebíveis. Quando um evento subsequente indica re-
versão 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 es-
toques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada
data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperá-
vel. 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 pre-
sentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições
vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os ris-
cos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ati-
vos 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
independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (Uni-
dade Geradora de Caixa - “UGC”). 

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contá-
bil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de
valor são reconhecidas no resultado. 

l. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia pos-
sui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas 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
provisão 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 cálculo das férias, por força de acordo coletivo, a Companhia calcula
60% de adicional 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.

m. 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
legislação societária brasileira, exceto quando fica evidenciado a ausência de
recursos 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 Com-
panhia restabeleça condição para que estes sejam distribuídos aos acionis-
tas.Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido na data
em que é aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária ou pago, o que ocor-
rer primeiro.

n. Demonstração do valor adicionado

A Companhia elaborou de forma voluntária as demonstrações do valor adicio-
nado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das de-
monstrações financeiras.

o. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
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Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efeti-
vas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016 e não foram adotadas
na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser rele-
vantes para a Companhia estão mencionadas a seguir. A Companhia não planeja
adotar estas normas de forma antecipada.

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros

A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instru-
mentos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para
o cálculo da redução ao valor recuperável de ativos financeiros e novos requisi-
tos sobre a contabilização de hedge. 

Sob o IFRS 9, ativos financeiros são classificados e mensurados baseados no
modelo de negócio no qual eles são mantidos e as características de seus flu-
xos de caixa contratuais. Ainda introduz modificações adicionais em relação a
passivos financeiros. 

A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.
A Companhia está avaliando os efeitos que a IFRS 9 vai ter nas demonstrações
financeiras e nas suas divulgações.

IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes

A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a
contraprestação que ela espera receber em troca do controle desses bens ou
serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada sobre
o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS e U.S. GAAP
quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após
1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida pela IFRS. A norma po-
derá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos
cumulativos. A Companhia está avaliando os efeitos que a IFRS 15 vai ter nas
demonstrações financeiras e nas suas divulgações. A Companhia ainda não es-
colheu o método de transição para a nova norma nem determinou os efeitos da
nova norma nos relatórios financeiros atuais. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento con-
tábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a estas nor-
mas.

7 Caixa e equivalentes de caixa

(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 li-
quidez diária, conforme a seguir demonstrado:

Legenda:
(i) Fundo de investimento 
(ii) Certificado de Depósito Bancário – CDB

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito e de mercado
estão incluídas na Nota explicativa n° 30.

8 Recursos vinculados

(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Acele-
ração do Crescimento - PAC, compostas por valores oriundos do Orçamento
Geral da União - OGU, na forma de contratos de repasse destinados a investi-
mentos em sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

(b) Representadas, basicamente, por aplicações em Fundos de Investimentos e vin-
culados a projetos/convênios, emitidos pela Caixa Econômica Federal, pelo
Banco do Brasil e Bradesco, com taxas de juros que acompanham direta ou in-
diretamente a variação da taxa de juros do CDI, com liquidez diária, conforme a
seguir demonstrado:

Legenda:
(i) Fundo de investimento 
(ii) Poupança

O acréscimo ocorrido no exercício deve-se, substancialmente, à liberação de recur-
sos provenientes de convênios celebrados com a União e o Governo do Estado,
tendo como objetivos, obras para melhoria da infraestrutura de saneamento do Es-
tado da Bahia.

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 publico ou privado. Dessa forma, os investimentos
são em carteiras de, no mínimo, baixo risco, de acordo com a classificação da AN-
BIMA.

Os fundos de investimentos aplicados pela Embasa mantêm uma carteira composta
por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulati-
vamente, 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 ca-
tegoria baixo risco de crédito ou equivalente, bem como mantêm, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades ope-
racionais 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. A redução dos saldos de poupança deve-se, em essência, à aplica-
ção dos recursos dos convênios com a CODEVASF em obras para melhoria da in-
fraestrutura 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

(a) Parcelamentos decorrentes de acordos realizados pela área comercial da Com-
panhia 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
2015 e ainda não faturados.

(c) Refere-se ao montante de perda estimado pela Administração com base no re-
sultado das análises individual e coletiva de sua carteira de recebíveis.

Existem títulos a receber da Companhia dados em garantias de dívidas em 31 de de-
zembro de 2015 e 2014. Ver nota explicativa nº 15.

Os parcelamentos de entidades públicas correspondem a valores vencidos de con-
tas de fornecimento de água aos municípios, os quais são formalizados por “instru-
mento particular de confissão de dívida”, cujos créditos da Companhia são

garantidos através do repasse de cotas participativas do ICMS, provenientes do te-
souro 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 do seu contas a receber, considera o risco da
carteira de clientes e procede ao registro de possíveis complementos para garan-
tir que o saldo seja suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos seus
recebíveis. 

A movimentação da provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber
de clientes durante os exercícios de 2015 e 2014 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 re-
conhecimento inicial tiveram a sua contrapartida no ativo intangível. Não é efetuado
cálculo a valor presente, por se considerar que os valores do intangível já estavam
a valor presente conforme OCPC 05. 

A variação ocorrida em 2015 no valor de R$ 89.920, corresponde à transferência do
intangível e resulta da incorporação de novas obras neste período.

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, parte dos direitos emergentes da concessão
foram dados em garantias de dívidas da Companhia. Ver Nota explicativa n° 15.

Os saldos estão classificados todo ele no não circulante em função da ausência de
expectativa de realização dos mesmos no próximo exercício social dada a sua na-
tureza.

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de mercado estão incluídas
na Nota explicativa n° 30.

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 2015 e 2014 é oriunda do re-
gistro de novos bloqueios/depósitos, desbloqueios, baixas e atualizações monetá-
rias, conforme demonstrado a seguir:

(a) Desse montante, destacam-se R$ 29.763 decorrentes de antecipações de IRPJ,
depositadas em juízo, (R$ 90.215 em 2014), por conta da ação da Companhia
junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária.

12 Imobilizado

(i) Bens Outros: Móveis e utensílios e bens de baixo valor.
(ii) Transferências provenientes do ativo intangível em função da natureza dos in-

vestimentos.

Não existem bens do ativo imobilizado da Companhia dados em garantia de dívidas
em 31 de dezembro de 2015 e 2014.

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 2015 foi de R$ 2.948.759 (R$
2.766.055 em 2014). Este saldo é composto basicamente de: sistemas de abasteci-
mento de água R$ 1.505.193 (R$ 1.343.214 em 2014) e sistemas de esgotamento
sanitário R$ 1.443.566 (R$ 1.422.841 em 2014) abatidos de algumas contas redu-
toras 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. A Embasa realizou estudos sobre seus contratos de terceirização
de construções de obras, serviços, projetos e fiscalizações, excluídos os valores de
contratos cujas fontes de recursos fossem referentes a subvenções ao poder con-
cedente e sobre essa base reconheceu margem de construção até dezembro de
2013. A partir do ano de 2014, a Companhia, considerando o inexpressivo valor das
margens reconhecidas, ponderou 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
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, apurados conforme ICPC-01
(R1) e CPC-17, estão demonstrados a seguir:

14 Fornecedores e empreiteiros

(*) Refere-se ao valor de atualização monetária dos títulos vencidos de fornecedo-
res (0,5% a.m.).

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) BID

Natureza

Refere-se ao saldo de financiamento de US$ 74.002 mil.

O financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID foi repac-
tuado, tendo sido alterado o início da amortização de setembro de 2002 para se-
tembro de 2004, mediante parcelas semestrais vencíveis até o ano de 2021.

Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem como mutuário o Governo do Es-
tado da Bahia e como fiador a União. De acordo com convênio firmado entre a Com-
panhia e o Governo do Estado, a primeira fica obrigada a reembolsar os recursos
objeto do financiamento, nas mesmas condições financeiras estabelecidas no con-
trato mencionado. Em 19 de dezembro de 2002, ao convênio, na sua cláusula quinta,
foi acrescentado o parágrafo segundo, com a seguinte 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

pagamento, estas serão obrigatoriamente convertidas a

partir de 1º de janeiro de 2003 em adiantamento para fu-

turo aumento de capital, para posterior conversão em

ações, desvinculando-se, no momento do efetivo reconhe-

cimento 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 Companhia trans-
feriu R$ 12.000 para o tesouro estadual a título de reembolso, relativo 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 ter-
ceiro 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 Compa-
nhia 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 2015, sendo a va-
riação de R$ 57.530, justificada pela amortização do principal e juros de R$ 53.349,
bem como pela variação cambial passiva de R$ 101.923 e juros de R$ 8.956 incor-
ridos no exercício. 

CONTINUA

CONTINUAÇÃO
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2015 2014

Disponibilidades (a) 490  920
Aplicações financeiras (b) 76.891  52.936
 77.381 53.856

 Tipo de  Taxa média  Taxa média
Agente financeiro aplicação 2015 (%) a.a 2014 (%) a.a

Banco do Brasil (i) 41.538   13,00  11.977   10,74
Bradesco (i) 17   13,00  15  10,56
CEF (ii) 35.336  13,24  40.944  10,77

  76.891   52.936

  2015 2014

Bancos contas vinculadas (a)  4.631  6.588 
Aplicações financeiras vinculadas (b) 84.209  72.207 

   88.840  78.795

 Tipo de  Taxa média  Taxa média
Agente financeiro aplicação 2015 (%) a.a 2014 (%) a.a

Bradesco (i) 271  10,57 249  5,66
CEF  (i)  4.028  12,45 18.723  7,93
Banco do Brasil (i)  63.850  13,00  31.448  10,98
Banco do Brasil (ii)  16.060   8,07 21.787  7,08
  

  84.209    72.207

  2015 2014

Valores faturados 405.328  405.171 
Parcelamentos / financiamentos (a)
Clientes particulares  122.157  119.868 
Entidades públicas 129.636  102.164

 657.121  627.203 
Valores a faturar (b) 87.992  103.514

 745.113  730.717

(-) Provisão para redução ao valor recuperável (c) (150.268)  (145.815)

  594.845  584.902

Circulante 470.658  465.598
Não circulante 124.187  119.304

  2015 2014

Vencidos até 30 dias 79.505  73.018 

Vencidos de 31 a 60 dias 40.260  38.123 

Vencidos de 61 a 90 dias 28.326  29.095 

Vencidos de 91 a 120 dias 23.923  27.066 

Vencidos de 121 a 150 dias 23.428  24.643 

Vencidos de 151 a 180 dias 22.051  22.920 

Vencidos de 181 a 360 dias  15.084  38.816 

Vencidos acima de 360 dias  172.751  151.490

 405.328   405.171

  2015 2014

Saldo inicial  (145.815)  (115.497) 
Constituição  (36.528)  (52.649) 
Recuperação  9.284  11.734 
Reversão de perdas  22.791  10.597

Saldo final  (150.268)  (145.815) 

  2015 2014

Saldo inicial 444.481  371.477 
Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a)  94.527  132.976 
Rendimentos  27.578  11.333
Baixas por perdas processos judiciais/resultado (11.931)  (22.679)
Baixas por pagamentos processos perdidos (38.125)  (9.922)
Baixa REFIS - Processo 356.909.980 -  (1.128)
(-) Provisão para perdas em processos judiciais 2  (37.576) 

Saldo final  516.532  444.481

     Bens
 Terrenos e Máquinas e   operacionais Bens de Estoque para
 construções equipamentos Veículos Outros(i) s/ concessão terceiros inversões fixas Total
Custo
Saldo em 1°/01/2014 52.100  40.912  17.116 12.437  28.590  42.108  58.261  251.524

Transferências (ii) - 211 -  6   -  -   (4)  213 
Adições -  4.973  10  1.277  72   -   -  6.332 
Baixas - (944)  (32)  (87)  -  -   -  (1.063) 

Saldo em 31/12/2014 52.100   45.152  17.094  13.633   28.662   42.108   58.257  257.006

Transferências (ii) 254 115 -  1 -  -   (369)  1 
Adições -  1.410  -  567   -  -   3  1.980 
Baixas (26)  (410)  (279)  (451)  (39)   -   -   (1.205) 

Saldo em 31/12/2015 52.328  46.267  16.815   13.750   28.623   42.108   57.891  257.782

      Bens
 Terrenos e Máquinas e   operacionais Bens de Estoque para
 construções equipamentos Veículos Outros(i) s/ concessão terceiros inversões fixas Total

Depreciação
Saldo em 1°/01/2014 (10.279)  (27.743)  (15.427) (9.245)  (11.379) - - (74.073)

Transferências (ii)  - - -  -  -  -  -   
Adições (1.453)  (4.159) (1.272) (686) (1.514) -  -  (9.084)
Baixas - 934 32 72  - -  -  1.038

Saldo em 31/12/2014 (11.732)   (30.968)  (16.667)   (9.859)  (12.893)  -   -  (82.119) 

Adições (1.457)  (4.142)   (395)   (714)   (1.515)   -   -   (8.223) 
Baixas 14   374 279  427   38  -   -  1.132 

Saldo em 31/12/2015 (13.175)   (34.736)  (16.783)  (10.146)  (14.370)  -  -  (89.210)

Saldo líquido 31/12/2015 39.153  11.531  32 3.604  14.253  42.108  57.891  168.572
Saldo líquido 31/12/2014 40.368  14.184 427 3.774  15.769 42.108  58.257  174.887
Saldo líquido 1°/01/2014 41.821  13.169 1.689  3.192  17.211  42.108  58.261  177.451

  AVP Bens  Licença
Sistema de E. S. J. - E. S. J. - adminis- Obras em software

água/esgoto PPP PPP trativos andamento SAP Total

Custo

Saldo em 1°/01/2014 3.422.574 472.603 (213.425)  3.294  2.335.070  30.687  6.050.803

Transferências/contas 12.980 - - 3.154  (16.347)  -  (213)
Transferências/ativo
financeiro 14.779 - - -  -  -  14.779

Adições 21.097 - -  965  522.390  -  544.452
Baixas (896) - - -  - -  (896)
Subvenções investi-
mentos - PAC - - - - (75.058)  -  (75.058)

Saldo em 31/12/2014 3.470.534 472.603  (213.425) 7.413  2.766.055 30.687  6.533.867

Transferências/contas 170.482 - -  37.259  (177.055)  (30.687)  (1)
Transferências/ativo
financeiro (89.920) - -  - -  -  (89.920)

Adições 13.232 - -  -  397.590  -  410.822
Baixas (734) - - -  -  -  (734)
Subvenções investi-
mentos - PAC (54.179) - -  -  (37.831)  -  (92.010)

Saldo em 31/12/2015 3.509.415  472.603  (213.425) 44.672  2.948.759  -  6.762.024

Amortização
Saldo em 1°/01/2014 (1.752.320) (48.836) 22.054  (556)  -  -  (1.779.658)

Adições (255.305)  (18.904) 8.537 (1.280) - -  (266.952)
Baixas 619   - - -  -  -  619

Saldo em 31/12/2014 (2.007.006)   (67.740) 30.591  (1.836)   -   -  (2.045.991)

Adições (257.116) (18.904) 8.537  (6.452)  -  -  (273.935)
Baixas 611  - - -  -  -  611

Saldo em 31/12/2015 (2.263.511)   (86.644) 39.128 (8.288)  -  -  (2.319.315)

Saldo líquido 31/12/2015 1.245.904  385.959  (174.297) 36.384  2.948.759  -  4.442.709
Saldo líquido 31/12/2014  1.463.528  404.863  (182.834)  5.577  2.766.055  30.687  4.487.876
Saldo líquido 1°/01/2014 1.670.254  423.767 (191.371) 2.738  2.335.070 30.687  4.271.145

2015 2014

Receita de construção 398.292   528.218
Custos de construção (398.292)  (528.218)

- -

31/12/2015 31/12/2014

Agência Reguladora de Saneamento Bahia 8.018  2.974
Saint-Gobain Canalização Ltda. 5.813  4.310
CCP Construções e Locações de Equipamentos 4.455  2.739
MAF Projetos e Obras 3.420  3.273
Fabasa - Fundação de Assistência Social 2.849  1.299
Engeform Construções e Comério Ltda.  2.655  3.463
Ambiente Engenharia Ltda. 1.980  3.650
Consórcio Gel Mercurius 1.761  2.426
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA 1.621  178
CCM - Construtora Centro Minas Ltda. 1.530  1.530
Porto Fino Empreendimentos Manutenção 1.479  3.627
Prefeitura Municipal de Salvador 1.424  59
PJ Construções e Terraplanagens Ltda. 1.177  2.264
Esac Empreiteira de Mão de Obra Ltda. 1.137  1.931
Enops Engenharia Ltda. 1.011  1.261
C.E.R Engenharia Ltda. 873  1.709
Stemag Engenharia e Construções 404  3.218
Barcino Esteves Construtora 401  4.367
Tigre S.A Tubos e Conexões (Ltda.) 293  1.571
Hydrosistem Engenharia Ltda. 32  1.731
Prominas Brasil Equipamentos Ltda. -  3.418
Emprenge Contrutora Ltda. -  1.697
IBM Brasil - Industria de Maquinas e Serviços Ltda. -  2.002
Mercurius Engenharia S.A. -  1.993
Tubos Soldados Atlantico Ltda. -  1.896
Outros (saldo “pulverizado” abaixo de R$ 1,5 milhão) 23.278  56.839
Encargos sobre financiamento de faturas (*) 5.172  4.684

Total 70.783  120.109

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de Juros 2015 2014

BID (a) Dólar Fiança da Repú-
   blica Federativa
   do Brasil 2021 3,31% a.a. 292.226  234.696
CEF (b.1) Reais Penhor dos direi-
   tos emergentes  6,0% a.a.
   da concessão 2018 a 2035 6,5% a.a. 351.846  337.855
CEF (b.2) Reais Caução de  CDI+1,8% a.a.
   duplicatas 2019 a 2020 2,40% a.a. 135.740  151.741
CEF (b.3) Reais Caução de
   duplicatas 2023 3% a.a. 8.473  9.559
BNDES (c) Reais Cessão fiduciária
   de parcela da re-
   ceita tarifária men-
   sal no valor de
   R$ 15.900, corri-
   gida anualmente
   pelo IPCA. Adicio-
   nalmente, conta re-
   serva de R$ 2.100
   para carência e  TJLP
   R$ 5.800  2,71% a.a.
   posteriormente.  2020 a 2027   1,55% a.a. 185.974  180.269

Total 974.259  914.120

Circulante  126.576  90.200
Não circulante  847.683 823.920



(b.1) CEF

Natureza

A Companhia firmou, nos exercícios de 2006 a 2012, contratos de financiamentos
lastreados em recursos do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, cujas ca-
racterísticas 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 (no-
minal) 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 Sanitá-
rio de Salvador, adensamento e ligações em diversas bacias, no âmbito do Pro-
grama 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 administração de 2,0% a.a. e taxa de risco de 0,5% a.a., destinado a ações
de desenvolvimento 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 inter-
veniência 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
Abastecimento de Água, no âmbito do Programa Saneamento para Todos.

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 mon-
tante total de R$24.625; 10,02% no contrato nº 0346.876-08/12, no montante de R$
1.814 e 5 % para os demais contratos no valor total de R$ 22.772. Os prazos de ca-
rência 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 contra-
tuais, a Companhia ofereceu o penhor dos direitos emergentes da concessão, cau-
cionando os direitos creditórios referentes à arrecadação da receita tarifária obtida,
em virtude da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário.

As liberações dos recursos dos contratos acima mencionados em 2015 foram no
montante de R$ 35.491 (R$ 59.924 em 2014).

Movimentação

A variação ocorrida no exercício de R$ 13.991 decorre de novas liberações no valor
de R$ 35.491 além de pagamentos do principal e juros no total de R$ 43.222, bem
como reconhecimento de juros e atualização monetária incorridos no período, no
valor de R$ 35.459, além de devolução de recursos no total de R$ 13.737.

(b.2) CEF

Natureza

A Companhia firmou, em 13 de agosto de 2012 e 24 de abril de 2013, contratos de em-
préstimos junto a Caixa Econômica Federal com as características abaixo definidas: 

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 totali-
dade 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 2015, de R$ 135.740 foi influenciado pelo reco-
nhecimento de juros incorridos no valor de R$ 21.202, pagamento de principal e
juros no montante de R$ 37.803 e o redutor referente a custos de transação pagos
e ainda não amortizados.

(b.3)  CEF

Natureza

Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou contratos de financiamento junto a
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:

CEF – FINAME

• 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 anual (nominal) 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 anual (nominal) 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 anual (nominal) 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 anual (nominal) de 3% a.a.

Os financiamentos junto a Caixa Econômica Federal têm prazo final para amortiza-
ções em 15 de junho de 2023.

Movimentação

Saldo dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal - CEF, através das linhas
de crédito do BNDES - FINAME, contratadas em junho de 2013. A variação ocorrida
no exercício, no montante de R$ 1.086, decorre do pagamento do principal e juros
no total de R$ 1.357, bem como do reconhecimento de juros incorridos no exercício,
no valor de R$ 271.

(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 Traba-
lhador - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos especiais e do Fundo de Parti-
cipação PIS/PASEP, no valor de R$165.480, com juros de 2,71%  ao ano, acima
da taxa de longo prazo - TJLP destinado à ampliação e modernização dos sis-
temas de abastecimento de água de Cruz das Almas, Irecê, Senhor do Bonfim e
Serrinha e à ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário de
Itamaraju. A amortização ocorre em 150 parcelas mensais e sucessivas, e teve
início em 15 de janeiro de 2012. A variação negativa de 2015 atingiu R$ 11.961,
com o seguinte detalhamento: liberação em 2015 R$ 2.150, pagamento de prin-
cipal e juros R$ 24.183 e juros incorridos no valor R$ 11.154, além da devolução
de recursos no valor de R$ 1.082.

• Contrato n.º 12.2.0525.1, à conta de recursos do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos especiais e do Fundo de Parti-
cipação 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 abasteci-
mento de água - SAA de Amélia Rodrigues, Andorinha e Santo Estevão e à am-
pliação do sistema de esgotamento sanitário - SES de Caravelas. A amortização
ocorrerá em 90 e 144 parcelas, mensais e sucessivas, tendo início em 15 de fe-
vereiro de 2015 e 15 de agosto de 2015, para os SAA e SES, respectivamente.

Movimentação

A variação positiva de 2015 se elevou a R$ 17.667, com o seguinte detalhe: liberado
em 2015 R$ 25.481 (R$ 25.576 em 2014), pagamento de juros no valor de R$ 12.976,
juros incorridos e variação monetária R$ 5.177 e devolução no valor de R$ 15.
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 demais
municípios aos quais estão vinculadas as obras financiadas.

15.1  Debêntures

Natureza

A Companhia, visando à contratação de recursos junto ao Banco Nacional de De-
senvolvimento 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, sub-
meteu 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 pac-
tos, não conversíveis em ações da emitente sendo todas com garantia real, con-
substanciada na cessão fiduciária de parcela de sua receita tarifária, em caráter
irrevogável e irretratável, perfazendo o total de R$ 80.442, sendo aprovada por una-
nimidade. Ainda que contratada no exercício de 2010 a liberação dos recursos ocor-
reram a partir do exercício 2011.

Foram emitidas em 2011 as debêntures de primeira e segunda série e em 2012/2013,
as debêntures de terceira série.

(*) A taxa de referência é fixada no momento da emissão das debêntures.

Movimentação

Saldo de operações de emissão de debêntures (1º, 2ª e 3ª séries) contratadas com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, não conversí-
veis em ações e outros empréstimos. A variação líquida negativa do período, no valor
de R$ 9.623, decorre do reconhecimento dos juros incorridos e variação monetária
no valor de R$ 8.615 e do pagamento de principal e juros de R$ 18.238.

Escalonamento da dívida

Em 31 dezembro de 2015, os financiamentos classificados no não circulante têm os
seguintes vencimentos:

Cláusulas contratuais restritivas - Covenants

A Companhia possui em seus contratos de empréstimos e debêntures cláusulas res-
tritivas que obrigam o cumprimento de garantias especiais, conforme descrito abaixo:

Covenants de contratos com o BNDES/debêntures

Índice Limite 
Índice de cobertura do serviço da dívida Igual ou maior que 1,5 
Margem EBITDA Igual ou maior que 20% 
Dívida Líquida/EBITDA Igual ou menor que 3 

Memória de cálculo das Covenants

(***) No cálculo da dívida líquida foi incluído o passivo financeiro a pagar PPP, re-
ferente à construção e operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe.

(****) No cálculo do EBITDA quanto na margem EBITDA, foram desconsiderados
os efeitos da receita e custo de construção, por não se coadunarem com a análise
histórica do desempenho econômico financeiro da Companhia.

16 Impostos, taxas e contribuições a recolher

16.1  Impostos, taxas e contribuições

a. 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 Con-
junta PGFN/RFB nº 2 de 3 de fevereiro de 2011. Na oportunidade a Companhia
ratificou o montante dos débitos disponibilizados para o parcelamento e infor-
mou os valores referentes ao prejuízo fiscal e à base negativa de CSLL utiliza-
dos para compensar os encargos de juros e multa da dívida. Como
consequência, a Companhia procedeu com ajustes de reclassificação das par-
celas 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.

Movimentação dos reparcelamentos no exercício de 2015:

b. A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado
à cobrança do ISS decorrente da prestação de serviços de esgotamento sani-
tário, 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 o montante de R$ 105.819 (R$ 93.155 em 2014) re-
lativo a autos de infração lavrados pelo Município de Salvador até 1996 e em
processo de julgamento na instância administrativa. Os débitos relativos à co-
brança 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 cele-
braram, em 29 de dezembro de 2004, instrumento de confissão de dívidas e ou-
tras avenças, para 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 julga-
mento.

16.2  IRPJ e CSLL a recolher

O montante registrado em 31 de dezembro de 2015 de R$ 131.612 (R$ 113.000 em
31 de dezembro de 2014), refere-se ao IRPJ devido pela Companhia e depositado
em juízo desde setembro de 2013 até dezembro de 2015, decorrente de ação da
Companhia junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária, além da provi-
são de CSLL a recolher de R$ 1 em 31 de dezembro de 2015.

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$ 172.238 em 31 de
dezembro de 2015 (R$ 173.943 em 31 de dezembro de 2014). A Companhia, com
base em análise conjunta com seus assessores jurídicos, constituiu provisões con-
sideradas suficientes para prováveis desfechos desfavoráveis a processos em tra-
mitação na esfera judicial.

A movimentação do saldo da provisão para perdas em processos judiciais pode ser
demonstrada como segue:

(a) 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; adi-
cionais de periculosidade/insalubridade ou diferenças, já pagos, em determina-
dos 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

São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas nas épo-
cas próprias; confissões de dívidas; desequilíbrio econômico - financeiro do con-
trato; devolução da cobrança da tarifa de esgoto do período em que não havia
legislação estadual autorizando; mandados desegurança; e, execução fiscal en-
volvendo TLF/IPTU/ISS, etc. 

Riscos não provisionados

Além dos processos acima mencionados, existem outros em andamento para
os quais, baseado na opinião dos assessores jurídicos da Companhia e em con-
sonância com as principais práticas contábeis adotadas pela Companhia, não
foram constituídas provisões para demandas judiciais.

Os principais processos cujo risco é avaliado como possível em 31 de dezembro
de 2015 e 2014 estão demonstrados a seguir:

Os valores não provisionados, em sua grande maioria, se relacionam com proces-
sos pendentes de julgamento em primeira instância/recurso ou processos em que,
pela prática processual, fase ou objeto, não é possível atribuir com fidedignidade o
risco provável até o julgamento das instâncias superiores e o montante não pode
ser mensurado com confiabilidade. Correspondem a condenações atinentes à res-
ponsabilidade civil contratual ou extracontratual, e podem decorrer de relações com
empresas contratadas pela Embasa, mediante licitação e posterior Contrato Admi-
nistrativo, além de ações civis públicas, envolvendo precariedade no fornecimento de
água e serviços esgotamento sanitário.

A variação nos principais processos cujos riscos não foram provisionados avaliados
como possíveis em 31 de dezembro de 2015 estão demonstrados a seguir:

• Ministério Público do Estado da Bahia-Processo 0002499-50.2010.805.0079 no
valor de R$ 300.000 permitindo aos consumidores de Eunápolis que paguem as
faturas de consumo de água que lhe são apresentados através de depósitos
numa conta judicial; 

• Ministério Público do Estado da Bahia - Processo 0002481-29.2010.805.0079
no valor de R$ 100.000 para a Embasa, no prazo de 30 dias, iniciar as obras
para implantação do esgotamento sanitário no Município de Eunápolis; e

• Processo de IPTU 0542737-55.2014.8.05.0001 no valor de R$ 22.183 e pro-
cesso de IPTU 0542694-21.2014.8.05.0001 no valor de R$ 27.134. Tipo de ação:
Anulatória; Ré: Fazenda Pública Municipal.

CONTINUA

CONTINUAÇÃO
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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 2015/2014  630.361

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 em 2015/2014  159.000

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 em 2015/2014  18.275

Instituição  Moeda  Garantias  Vencimento  Taxa de Juros  2015  2014

BNDES  Reais  Debêntures  2020  TJLP 2,71% a.a.

  59.397   69.019

Circulante  14.248   13.844

Não circulante 45.149   55.175

Linha Saneamento ambiental
Produto Subscrição de valores mobiliários em oferta privada
Modalidade Debêntures simples
Número de Emissões 1 emissão em 3 séries
Valor Total R$ 80.442 
Número de Debêntures 1.000
Valor Nominal Unitário R$ 80

Série Primeira Segunda Terceira
Número de debêntures 300 300 400
Valor da série R$ 24.133 R$ 24.133 R$ 32.177
Data de vencimento final 15/04/20 15/05/20 15/04/20
Prazo de subscrição 120 parcelas mensais 121 parcelas mensais 120 parcelas mensais
Carência 30 meses 37 meses 30 meses
Amortização 90 parcelas mensais 07 parcelas anuais 90 parcelas mensais
Pagamento de juros Trimestralmente duran-  Trimestralmente du-
 te o prazo de carência  rante o prazo de ca-
 e mensalmente duran- Anualmente durante rência e mensalmente
 te o período de amorti- o período de carên- durante o período de
 zação cia e de amortização amortização
Custo de captação TJLP + 2,71% IPCA + Taxa de TJLP + 2,71%
  Referência (*) + 2,71%
Garantias Real, mediante cessão fiduciária de parcela de sua 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.

     Demais
Origem 2017 2018 2019 2020 anos Total

BID (Estado da Bahia)  52.539 52.539  52.539  52.539  26.269  236.425
CEF 51.835  52.834  40.779 31.091  272.981  449.520
BNDES  23.586  23.586  23.586  23.586 67.394  161.738
 127.960  128.959  116.904  107.216  366.644  847.683

BNDES (Debêntures)  12.543  12.543 12.543  7.520  -  45.149

Total 140.503  141.502  129.447 114.736  366.644  892.832

 2015 2014

Empréstimo e financiamento - Curto prazo 140.824  104.044 
Passivo financeiro a pagar - PPP 21.772  24.285
Empréstimo e financiamento - Longo prazo 892.832   879.095 
Passivo Financeiro a pagar PPP 102.062  123.834 

Total (a) 1.157.490 1.131.258

Disponibilidades 490  920 
Aplicações financeiras  76.891  52.936 

Total (b) 77.381 53.856 
Total dívida líquida (a) - (b) *** 1.080.109  1.077.402 
Receita operacional líquida I. 2.198.007  2.050.314

Resultado líquido II. 59.013  63.257 
Margem líquida   3%  3%

EBITDA
Lucro após despesas receitas operacionais III. 151.006  162.782
(-) Receita de construção (+) Custo de construção ****   -
Resultado financeiro
Depreciação / amortização 282.122  276.004 

Total EBITDA 433.128 438.786 
Margem (EBITDA divide Receita Operacional Líquida) 20%  21%

Dívida líquida/EBITDA 2,49  2,46

Índice de cobertura do serviço da dívida 5,03  6,86 
(EBITDA divide despesas financeiras)
Total despesas financeiras IV 86.169   63.955 

Cumpre o Cumpre o
 Requisito? Requisito?
Índice de cobertura dos serviços da dívida (  1,5) SIM SIM
Margem EBITIDA (  20%) SIM SIM
Dívida líquida/EBITDA (  3) SIM SIM

2015 2014

Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES, 
 AI INSS) e Parcelamento PIS/COFINS (a) 34.546  7.903
PIS/PASEP/COFINS, INSS retido 27.767  23.129
Encargos Sociais 20.934 15.969
Antecipação de INSS (13.668)  (13.006)

69.579  33.995
ISS/IPTU/TLF (b) 133.434  120.270

133.434
 

120.270

203.013  154.265

Circulante 59.282  44.473
Não circulante 143.731  109.792

  Auto de Inf.

 INSS - RFB SESI/SENAI  PIS  COFINS  Total

Saldo em 31/dezembro/2014 7.614 289 - - 7.903
Parcelamento - - 5.433 25.025 30.458
Atualiz. SELIC - jan a dez/15 - 1% 821 6 340 1.565 2.732
Pagamentos de parcelas em 2015 (2.757) (120) (655) (3.015) (6.547)
Saldo em 31/dezembro/2015 5.678 175 5.118 23.575 34.546

Número de Parcelas 106 18 53 53 230
Curto Prazo 2.862 175 1.158 5.334 9.529
Longo Prazo 2.816 - 3.960 18.241 25.017
  5.678 175 5.118 23.575 34.546

  1°/01/2015 Adições  Baixas  Reversões  31/12/2015

Trabalhistas (a)  134.226   5.780   (11.044)   (6.957)   122.005 
Cíveis e tributárias (b) 39.717   63.475   (41.705)   (11.254)  50.233

  173.943   69.255  (52.749)  (18.211)  172.238

Circulante  161.619  145.543 
Não circulante 12.324  26.695

  2015 2014

Trabalhistas 168.488  145.978 

Cíveis  843.429  448.360 

Tributárias  195.086  138.542 

 1.207.003
 

732.880



18 Convênios a comprovar

a. CODEVASF

Esta operação é resultante basicamente do convênio nº. 0.006.00/2011 cele-
brado 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$
118.103) 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 Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi, Caetité e outros da área de in-
fluência do sistema, localizados no estado da Bahia. O prazo de encerramento
do convênio está previsto para 24 de junho de 2016 conforme 5° termo aditivo
do convênio. Os recursos serão integralmente aportados pela CODEVASF, con-
forme 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, o valor de R$ 80.948 (R$ 72.689 em 31 de dezembro de 2014), rela-
tivos aos recursos oriundos dos convênios celebrados entre o Ministério da
Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o governo do es-
tado da Bahia, através da Secretaria da Infra-Estrutura, atual Secretaria de De-
senvolvimento Urbano - SEDUR, 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 celebrados, correspondendo a R$ 47.101 em 2015
(R$ 47.101 em 31 de dezembro de 2014), enquanto os demais totalizam R$
33.847 (R$ 25.588 em 31 de dezembro de 2014).

c. Dentro de outros convênios, destacamos o convênio Fundo Estadual de Com-
bate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP cujo saldo em 31 de dezembro de
2015 é de R$ 39.419 (R$ 14.046 em 2014). 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 a realização de ações de infraestrutura voltado para
a melhoria da qualidade de vida da 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 atingimento das metas
nele fixadas.Os recursos são provenientes do FUNCEP.

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.

19 Passivo financeiro a pagar - PPP

A Companhia promoveu procedimento licitatório para a contratação de uma PPP
(Parceria Público Privada) administrativa objetivando a construção e operação do
Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe (SDOJ), sagrando-se vencedor o
Consórcio formado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. e pela Odebrecht In-
vestimento em Infraestrutura Ltda. Em 27 de dezembro de 2006, a Companhia as-
sinou 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 Cons-
trução e Locação S.A., sua subsidiária integral, instituída em 29 de abril de 2008
para viabilizar o financiamento da obra. Os recursos para a execução da obra foram
provenientes de financiamento 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 aproximado 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 financeiro, que significa o valor ga-
rantido pela Companhia à empresa concessionária e que representa o custo de cons-
trução da infraestrutura para a Companhia.

Escalonamento da dívida

Em 31 de dezembro de 2015, o montante total da dívida classificada no passivo não
circulante 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
dezembro de 2015 é de R$ 631.591 (R$ 597.712 em 31 de dezembro de 2014). A
movimentação ocorrida em 2015 engloba liberações no montante R$ 88.058 e bai-
xas contra obras em andamento, pelas conclusões de obras R$ 54.179. Dentre os
repasses acumulados mais relevantes destacam-se os montantes de R$ 67.947, R$
69.375 e R$ 63.581 referentes aos sistemas SIAA Irecê, SIAA - SSA/I Frades e SES
Vitória da Conquista, respectivamente.

De acordo com as normas contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e os Pro-
nunciamentos Técnicos do CPC, os valores acima descritos foram considerados sub-
venções do poder concedente e contabilizados no ativo não circulante, em subconta
redutora do intangível, até a conclusão das obras.

Detalhamento dos contratos de repasse - PAC

O montante total investido nas obras do PAC em 2015 foi de R$ 88.058 (R$ 66.565
em 2014).

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 Adminis-
tração e seus familiares conforme definições contidas no CPC 5 (R1).

Os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, bem
como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos naquelas
datas, relativos a operações com partes relacionadas estão a seguir detalhadas:

(1) Serviços de água e esgoto: As operações com partes relacionadas são definidas
a preços e condições considerados pela Administração como compatíveis com
os praticados no mercado, excetuando-se a forma de liquidação financeira, que
poderá acontecer através de negociações especiais (encontro de contas);

(2) Valores de pessoal cedido: Os valores a receber de pessoal cedido são relativos
aos saldos pendentes de recebimento, atinentes à cessão de empregados, cujo
ônus da remuneração ficou a cargo dos órgãos cessionários;

(3) Serviços de água e esgoto - parcelamentos/financiamentos: Os parcelamentos
correspondem a valores vencidos de contas de fornecimento de água e esgota-
mento sanitário ao Governo e empresas/ entidades a ele relacionadas. São apro-
priados juros e encargos, que são reconhecidos no resultado à medida em que
incorrem;

(4) Convênio FUNCEP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza:
Correspondem aos valores detalhados no item (c) da nota explicativa 18. Con-
vênios a Comprovar, relativos ao FUNCEP;

(5) Adiantamento para futuro aumento de capital: Correspondem aos valores deta-
lhados na nota explicativa 22-Adiantamento para Aumento de Capital.

(6) Auxílio para Obras -GE (Governo do Estado): Correspondem a valores descritos
no item (b) da nota explicativa 22-Patrimônio Líquido.

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 di-
videndos 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 99,68% do ca-
pital total da Companhia.

Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril de
2015, foi deliberado o aumento do capital social com a incorporação de adian-
tamentos para futuro aumento de capital e auxílios para obras nos montantes
de R$ 36.604 e R$ 9.907, respectivamente. Em consequência do aumento, emi-
tiu-se 4.251.705 ações ordinárias e 2.317.600 ações preferenciais, todas nomi-
nativas, no valor de R$ 7,08 cada.

Dessa forma, em 31 de dezembro de 2015, o capital social, subscrito e integra-
lizado, no montante de R$ 4.043.860 (R$ 3.997.349 em 2014) está representado
por 369.663.437 ações ordinárias (365.411.732 em 31 de dezembro de 2014) e
201.503.223 ações preferenciais (199.185.623 em 31 de dezembro de 2014),
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 so-
cial depende de deliberação da Assembleia Geral. A movimentação ocorrida no
exercício de 2015 está assim demonstrada:

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2015 de R$ 69.314 tem o se-
guinte detalhamento:

• Valor de R$ 53.349 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 e redução do IRPJ)

Os valores da Reserva de 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 2015 o montante apurado foi de R$ 6.109 (R$ 9.788 em 31
de dezembro de 2014).

A reserva de redução do IRPJ, corresponde à contabilização do incentivo fiscal
apurado no período de janeiro a dezembro de 2015 no valor de R$ 49.564, cal-
culado com base no lucro de exploração de água e esgotamento sanitário. O di-
reito ao benefício fiscal foi obtido pela Embasa, através do Laudo Constitutivo n°
0008/2015, emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- Mi-
nistério de Integração Nacional, em 25 de março de 2015. Condição onerosa
atendida: Modernização total do empreendimento na área de atuação da SU-
DENE; Capacidade Incentivada 100% da capacidade instalada; Período de frui-
ção: 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
Assistências 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 cons-
tituída, 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 2015 o valor acumulado é de R$
5.940(R$ 2.343 em 2014).

c.3 Reserva para investimentos

Para atender a projetos de investimento e expansão, a Companhia poderá reter
parte dos lucros do exercício. Essa retenção deverá estar justificada com o res-
pectivo orçamento de capital, ser proposta pela Administração e aprovada pela
Assembleia Geral.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 o valor acumulado atinge R$
106.130(R$ 41.880 em 2014)

c.4 Reserva especial para dividendos obrigatórios

O estatuto social da Companhia prevê o percentual de 6%(seis por cento), para
distribuição a título de dividendo obrigatório aos acionistas. O valor apurado
em 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 4.101(R$ 2.673 em 2014) e por atender
aos requisitos previstos nos § 4° e 5° do art. 202 da Lei das Sociedades Anô-
nimas, a Companhia optou por constituir a reserva naquele montante. O valor
acumulado em 31 de dezembro de 2015 nesta reserva é de R$ 6.774(R$ 2.673
em 2014).

d. Reserva de reavaliação

Conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, a Companhia manteve os saldos da
reavaliação concluída em 2006. O registro contábil ocorreu em 30 de setembro
de 2006, baseado em laudo de reavaliação, emitido por empresa contratada, de-
vidamente aprovado 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 encargos tributá-
rios. 

Os efeitos fiscais na sistemática da reavaliação estão de acordo com o estabe-
lecido pela legislação fiscal, sendo que ocorrem quando da realização dos refe-
ridos 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 ati-
vos correspondentes por depreciação ou baixa. Após apuração do resultado, a
parcela de imposto realizado no ano é transferida de lucros acumulados para re-
serva de reavaliação, realizando assim o saldo presente.

Os saldos de provisão de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31
de dezembro de 2015 montam a R$ 296.923 (R$ 332.266 em 31 de dezembro
de 2014). A diferença corresponde ao imposto incidente sobre a realização da re-
serva de reavaliação.

e. Ajuste de avaliação patrimonial

Corresponde ao ganho/ (perda) atuarial líquido decorrente do plano de benefício
definido mantido pela Companhia com a FABASA, em consonância com o CPC
33 (R1) que alterou a forma de contabilização do ganho (perda) atuarial para o
patrimônio líquido.

23 Receita operacional

(a) O acréscimo no total das receitas de serviços de 7% decorre dos seguintes even-
tos:Reajuste tarifário de 2014, no valor de 7,8%, com efeito a partir de junho de
2014, o qual se refletiu no faturamento dos meses subsequentes e reajuste de
9,97% com efeito a partir de 6 de junho de 2015;Aumento no volume faturado de
água 1,16% e 4,37% de esgoto, com crescimento global de 2,11%.Destaca-se o
melhor desempenho do faturamento de esgoto, com crescimento de 13,05%, en-
quanto o faturamento de água se situou em 5,91% e que decorre do acréscimo
do número de ligações de cada segmento de atividade.

(b) A diferença entre o montante da subvenção e a despesa com ICMS refere-se
ao benefício da isenção concedido a outras operações que geraram débitos fi-
cais de ICMS reconhecidos como despesas operacionais. A redução no valor
do ICMS e subvenção-isenção do ICMS no período de 2015, comparado ao
mesmo período do ano anterior, advém do reconhecimento do ICMS sobre ven-
das ter ocorrido apenas até 13 de maio de 2013 e tal fato decorrer de não ser
mais devido o ICMS sobre distribuição de água, conforme Lei Estadual n°
12.811 de 2013.

24 Custo dos serviços prestados

(a) O incremento nos custos com pessoal no valor de R$ 38.277 (11%) foi influen-
ciado pelo reajuste salarial de 8,34% relativo ao acordo coletivo data base maio
de 2015, além do reconhecimento em 2015 das promoções por mérito decor-
rentes da avaliação desempenho ocorrida em setembro de 2014.

(b) O incremento nos custos de serviço de terceiros no valor total de R$ 122.117
(20,7%) deu-se em razão de:

• Aumento nos gastos com serviços de operação e manutenção de sistemas
(SAA/SES) R$ 41.071;

• Aumento nas despesas de energia R$ 47.090, que cresceu de forma expres-
siva, a despeito da isenção de ICMS sobre o consumo de energia elétrica con-
cedido pelo Governo do Estado (Decreto n° 16.284 de 18 de Agosto de 2015,
produzindo efeitos a partir de 17/06/2015). Sem a isenção, o acréscimo teria
sido maior; e

• Incremento em despesas de corte e cobrança.

25 Despesas gerais e administrativas

(a) Incremento de R$ 15.130, (11%) nas despesas de pessoal, decorrente da mesma
justificava apresentada na nota explicativa 24-Custo dos serviços prestados.

CONTINUA

CONTINUAÇÃO

Capital Autorizado: R$  5.664.000.000,00
Capital Integralizado: R$  4.043.859.952,80EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA  /  CNPJ: 13.504.675/0001-10

  2015 2014

Passivo financeiro a transcorrer 302.283  339.340 
(-) Encargos a transcorrer (178.449)  (191.221)

  123.834  148.119

Circulante 21.772  24.285 
Não circulante  102.062  123.834

     Demais
Origem 2017 2018 2019 2020 anos Total

Valor nominal da dívida 36.562 36.294  36.005  35.702  120.908  265.471
(-) Realização dos encargos  (17.046)  (18.809)  (20.350)  (21.692)  (85.512)  (163.409)

  19.516  17.485  15.655  14.010  35.396  102.062

CT nº 351.739-32/2011 SIAA Irecê (PAC 2) 67.946  67.947 
CT nº 251.769-85/2008 SIAA Euclides da Cunha 2.493  2.179 
CT nº 350.883-74/2011 SES Feira de Santana - B. Subaé 18.292  5.379 
CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 6.605  4.341 
CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 15.256  12.401 
CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 4.769  4.020 
CT nº 350.773-44/2011 PAC 2 - SIAA Feira de Santana 19.513  7.664
CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 5.591  1.225
CT nº 394.940-80/2012 PAC 2 - Vitória da Conquista 30.067  28.786
    631.591 597.712

   Repasse
Contrato Sistema 2015 2014

CT nº 223.725-64/2007 SES Bacia Jacuípe 48.305  48.305
CT nº 218.243-36/2007 SES Salvador 23.078  21.192
CT nº 218.244-40/2007 SES Salvador Ilhas 20.676  21.855
CT nº 223.724-59/2007 SES Vitória da Conquista 63.581  57.895
CT nº 223.726-78/2007 SES Candeias 23.496  17.860
CT nº 236.763-17/2007 SES Paulo Afonso            -  44.450
CT nº 236.764-21/2007 SES Guanambi 33.981  33.981 
CT nº 237.763-32/2007 SES Teixeira de Freitas 8.597  8.597 
CT nº 238.135-44/2007 SES Tucano 7.828  7.828 
CT nº 238.136-59/2007  SES Itaberaba 1.544  1.100
CT nº 244.574-81/2007 SES Cruz das Almas 28.948  23.403
CT Nº 244.717-09/2008 SES Vera Cruz 26.708  17.744
CT Nº 251.775-64/2008 SES Jequié 7.410  7.410 
CT Nº 251.776-78/2008 SES Porto Seguro 9.098  9.098 
CT nº 218.246-60/2007 SIAA - SSA/Ilha dos Frades 69.375  66.218 
CT nº 223.723-44/2007 SES Camaçari 43.502  43.502 
CT n° 251.770-12/2008 SIAA - Conceição Coité 4.600  4.600 
CT n° 251.774-59/2008 SES Itamaraju 4.468  4.468 
CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.065  5.065 
CT nº 238.137-63/2007 SES Sto. Antônio de Jesus 5.771  5.771 
CT nº 244.251-86/2007 SES Eunápolis 184  184 
CT nº 244.254-17/2007 Elab. Proj. SAA Simões Filho -  - 
CT nº 244.246-09/2007 Elab. Proj. SAA Campo Formoso 221  143 
CT nº 290.064-86/2009 SES Sto. Antônio de Jesus 3.874  3.874 
CT nº 350.768-71/2011 PAC 2 -SIAA-Salvador R4 11  0
CT nº 351.070-69/2011 PAC 2 - Elab Proj SAA Salvador 157  0
CT nº 351.146-61/2011 PAC 2 - SES Serrinha 28  0
CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R& e R23 9.843  0
CT nº 408.655-56/2013 PAC 2 - Fsa Leste 15  0
CT nº 251.772-30/2008 SIAA Eunápolis 6.122  6.122 
CT nº 244.212-07/2007 SES Jequié 204  204 
CT nº 244.213-11/2007 Elab. Proj. Luis E. Magalhães 181  178 
CT nº 244.214-25/2007 Elab. Proj. Paulo Afonso 323  212 
CT nº 244.248-27/2007 Elab. Proj. SES C. Coité 236  236 
CT nº 251.771-26/2008 SIAA Dias D’Ávila 3.498  2.144 
CT nº 244.211-94/2007 Elab. Proj. Itaberaba 131  131 

2015 2014

Ativo circulante
Contas a receber de clientes (1) 41.749  67.652 
Valores a receber de pessoal cedido (2) 3.228  2.220 
Parcelamento/financiamento de água e esgoto (3) 15.627  24 
 

60.604 69.896

Ativo não circulante
Parcelamento de água e esgoto (3) 21.359  1 
 

21.359 1

Passivo não circulante
Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate
 e Erradicação da Pobreza (4) 39.419  14.046

Patrimônio líquido
Adiantamento para aumento de
 Capital – Governo do Estado (5) 69.314  52.569 
Auxílio para obras - Governo do Estado (6)  4.207 10.354
 

73.521 62.923

Faturamento de água e esgoto 117.548 122.066

Despesas (reversão despesa) com
 funcionários à disposição 383 (68)

Quantidade de ações

Ordinárias Preferenciais Total %
Governo do Estado da Bahia 369.629.987  199.688.378  569.318.365  99,68%

Minoritários  33.450  1.814.845  1.848.295  0,32%

 369.663.437  201.503.223  571.166.660  100,00%

Saldo em 1° de janeiro de 2015  52.569

Amortizações  53.349 
Integralizações ao capital ocorridas em 2015 (Nota explicativa nº 22.a)  (36.604)

 
Saldo em 31 de dezembro de 2015  69.314

Saldo em 1° de janeiro de 2014  725.178

Realização da reserva de reavaliação  (104.131)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação  35.405

Saldo em 31 de dezembro de 2014  656.452

Realização da reserva de reavaliação  (103.951)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação  35.343

Saldo em 31 de dezembro de 2015  587.844

  
2015 2014

Abastecimento de água  1.780.608  1.681.184 
Esgotamento sanitário  593.701  525.169 
Serviços acessórios 41.546  38.393 
Serviços técnicos especializados 1.003  991

Total das receitas de serviços (a) 2.416.858  2.245.737

COFINS (184.832)  (168.583) 
PIS (40.128)  (36.601) 
ICMS -  (27)

Subvenção governamental (isenção ICMS) (b) 6.109  9.788

Receita operacional líquida  2.198.007  2.050.314

  2015 2014

Serviços de terceiros (b) (711.772)  (589.655) 
Pessoal (a) (399.861)  (361.584) 
Amortização/depreciação (271.271)  (270.447) 
Material (c) (103.607)  (102.508) 
Fundo Municipal de Saneamento (3.624)  (3.333) 
Outros 8.059  6.129

 (1.482.076)  (1.321.398)

  2015 2014

Pessoal (a) (155.890)  (140.760) 
Serviços de terceiros (82.380)  (88.416) 
Provisão para perdas em processos judiciais (b) (51.041)  (76.634) 
Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais (b) (31.999)  (33.634) 
Depreciação  (10.737)  (5.460) 
Material (2.964)  (2.852) 
Outras  (5.019)  (6.768)
      
  (340.030)  (354.524)

  2015 2014

CODEVASF (a)  23.732  21.077 
FUNASA (b)  80.948  72.689 
Outros (c)  56.303  31.236

 160.983  125.002

Circulante 12.736  11.522 
Não circulante 148.247  113.480



(b) Redução nas perdas por baixas de processos cíveis e trabalhistas em função da
diminuiçãodo recebimento das devidas prestações de contas.

26 Despesas comerciais

A variação neste grupo, em relação ao exercício anterior, deve-se, basicamente ao
maior volume de perdas no contas a receber, liquido de recuperações e reversões no
total de R$ 12.331, além de incremento das despesas com pessoal R$ 1.890, pelas
justificativas apresentadas na nota explicativa n° 24 - Custo dos serviços prestados.

27 Outras (despesas) operacionais

28 Receitas (despesas) financeiras

(a) Outras receitas financeiras são compostas de descontos obtidos, juros recebidos
e variações monetárias.

(b) São compostas dos juros de parcelamentos de clientes, juros e acréscimos por
inadimplência, multa por impontualidade e variação monetária.

O incremento ocorrido nas despesas financeiras resulta basicamente da conjuga-
ção do aumento na despesa de variação cambial (R$ 75.269),o aumento nas des-
pesas com juros e encargos sobre financiamentos, passivos financeiros PPP e
tributárias (R$ 22.085), além do reconhecimento de outras receitas financeiras, como
resultado de novos parcelamentos firmados com clientes R$ 9.487 e crescimento
de rendimentos de depósitos Judiciais R$ 16.245.

29 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 2015 e 2014 está demonstrada
como segue:

Os valores devidos de imposto de renda e da contribuição social foram recolhidos ao
longo do exercício de 2015, pela sistemática de antecipações mensais, conforme
previsto na legislação tributária.

30 Instrumentos financeiros

Gerenciamento dos riscos financeiros

Visão geral

A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumen-
tos financeiros:

• Risco de crédito;
• Risco de mercado; e
• Risco de liquidez.

Risco de crédito

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplên-
cia de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou
de investimentos financeiros. A exposição da Companhia ao risco de crédito é in-
fluenciada, 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 conjunto com os procedimentos de controle. Para mitigar esses riscos,
a Companhia adota a prática de constituição de provisão para redução ao valor re-
cuperável, quando aplicável, assim como o acompanhamento permanente das po-
sições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente
realiza operações com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências
de rating.

Risco de mercado

É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como: taxas de juros, des-
cumprimento de clausulas contratual ou impasses com as prefeituras municipais que
possam 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 es-
pecífica. Dentre várias ações que deverão ser realizadas pelas prefeituras, salien-
tamos a realização dos levantamentos, onde o município deverá nomear comissão
específica que procederá ao trabalho de levantamento e avaliação necessária à de-
terminação do montante de eventual indenização à concessionária. O levantamento

será feito através da apuração dos investimentos realizados, não amortizados pelas
tarifas; pela depreciação dos bens que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, ou seja, reversíveis e pela
apuração contábil de todos os recursos auferidos ao longo da concessão pela con-
cessionária 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 desen-
volvimento 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 me-
lhorias 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 cons-
tatada a necessidade de um ajuste tarifário de 66,6%, de uma única vez, no início
do exercício, para viabilizar em 30 anos a universalização dos serviços prestados.

Dado o perfil sócio-econômico da maioria da população baiana e considerando a in-
certeza sobre o valor dos investimentos necessários (uma vez que o montante é sig-
nificativo 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 Tari-
fário - 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 tarifária de 2009, o que resultou em 13,64%. 

Pensando na ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos
serviços, esse reajuste não foi aplicado de modo linear (igualmente distribuído), mas
impondo 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 diversas categorias, subcategorias e faixas de consumo.

A Resolução n° 002/2011, de 30 de março de 2011, da CORESAB, aprovou o rea-
juste tarifário extraordinário (média de 13,64%) com vigência a partir de 1 de maio
de 2011, ainda assim situando a Embasa no rol das empresas nacionais de sanea-
mento com tarifas mais acessíveis, com relação aos consumos mínimos residen-
ciais.

Em 2012, através de resolução do ente regulador, foi concedido à Embasa um rea-
juste tarifário de 7,58% (IRT) mais 5,31% referente à segunda parcela da revisão
extraordinária 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 rea-
juste composto de: 7,6% IRT e parcela extraordinária de 7,45% com os redutores
2,11% resultante 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 extraordinária) de 7,45% com os redutores 2,12% resultante do desempe-
nho dos indicadores de monitoramento acordado com a Embasa além de um redu-
tor 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
reajuste tarifário de 9,97% e que passou a vigorar a partir de 6 de junho de 2015.

Através da mesma resolução, a Agência Reguladora postergou a 1ª Revisão Tarifá-
ria da Embasa, prevista para o ano de 2015. A mesma deverá obedecer às etapas
estabelecidas em cronograma próprio a ser publicado pelo ente regulador. 

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 mi-
tigação desse tipo de risco, a Companhia centraliza seus investimentos em opera-
ções com taxas de rentabilidade que acompanham a variação acima do CDI em
certificado de deposito bancário e fundos renda fixa. Por outro lado seus passivos
possuem taxas de juros prefixadas na contratação, não sofrendo portanto oscila-
ções decorrentes de mudanças 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 ca-
pital, conforme nota explicativa n° 34, e por essa razão, não fez coberturas adicio-
nais ao risco de taxas de câmbio.

Risco de liquidez 

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 Com-
panhia somente possui aplicações com liquidez imediata, cujos montantes são sufi-
cientes 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 apresen-
tado na nota explicativa nº 15.Os demais passivos financeiros da Companhia apre-
sentam vencimento com período inferior a 1 ano.

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 20%, servindo de pa-
râmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente. A tabela abaixo apre-
senta 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$
29.224 no resultado da Companhia.

31 Remuneração dos empregados

Honorários da administração

A Companhia efetuou pagamentos a título de remuneração no valor de R$ 3.486 (R$
3.368 em 2014) à sua Administração, representada pelos membros da Diretoria Exe-
cutiva e dos Conselhos Fiscal e de Administração, pelos serviços prestados no exer-
cício.

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. Ver movimentação
abaixo:

32 Plano previdenciário

A Companhia patrocina o plano de pensão para seus empregados, o qual inclui os
planos de benefício definido e contribuição definida, administrados pela FABASA -
Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, entidade fechada de pre-

vidência complementar. O objetivo é complementar os benefícios concedidos pela
Previdência Social, através do recebimento de contribuições dos empregados e da
patrocinadora. No exercício 2015, as contribuições da patrocinadora totalizaram R$
17.226(R$ 14.567 em 2014).

Conforme requerido pelo CPC 33 - Benefícios a Empregados, a Companhia avaliou
atuarialmente, em 31 de dezembro de 2015, o Plano de Benefícios Previdenciários
da FABASA, referente ao plano de benefício definido, por ela patrocinado. Os re-
sultados desta avaliação foram apurados por atuário independente, que emitiu seu
Parecer Atuarial em 17 de fevereiro de 2016, utilizando-se do método da unidade
de crédito projetada, conforme detalhado abaixo:

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
Companhia no exercício:

33 Cobertura de seguros 

A Companhia possuía cobertura de seguros de responsabilidade dos administrado-
res com vigência de 12 de dezembro de 2014 a 12 de dezembro de 2015, com co-
bertura máxima contratada de R$ 15.000. Não ocorreu a renovação do contrato após
esta data.

Os demais ativos da companhia não se encontram segurados. A Companhia não re-
novou o seguro para a unidade de Tecnologia, por conta da implementação da sala
cofre.

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$
53.349 (R$ 36.604 em 2014) foram contabilizadas no exercício de 2015 como cré-
dito de adiantamento para futuro aumento de capital do acionista, Governo do Estado
da Bahia, conforme previsto na cláusula quinta, parágrafo segundo do convênio fir-
mado entre este e a Companhia.

Reconhecimento de obrigações atuariais/passivo financeiro do plano no montante de
R$ 1.102 (R$ 2.325 em 2014).

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 Ace-
leração do Crescimento - PAC. Os desembolsos totalizaram em 2015 R$ 1.073 (R$
1.129 em 2014).

36 Segmentos operacionais

Divulgamos abaixo, o resultado de 2015, pelos grandes grupos operacionais da
Companhia, quais sejam água e esgoto.

Receitas operacionais, custos e despesas operacionais primárias foram alocados
diretamente aos respectivos grupos de água e esgoto. Para as demais receitas, cus-
tos 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 exis-
tentes 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 Outras informações

Compromissos futuros

A Companhia entende que terá que adequar os seus planos de investimentos pre-
vendo os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização,
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos go-
vernamentais correlatos, inclusive se atendo as metas progressivas de expansão e
de qualidade dos serviços que estarão compromissados nas renovações futuras dos
contratos programas nos prazos a serem estabelecidos, identificando possíveis fon-
tes de financiamento, considerando inclusive, a revisão dos planos periodicamente
em prazo não superior a 4 (quatro) anos.

CONTINUA

CONTINUAÇÃO

Capital Autorizado: R$  5.664.000.000,00
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2015 2014

Receitas financeiras

Rendimento de aplicações financeiras 20.118  18.247 
Outras receitas financeiras (a) 40.788  21.061 
Juros e variações sobre contas a receber (b) 47.076  39.554 
Variação cambial ativa  32.655  25.436

 140.637 104.298

Despesas financeiras

Juros sobre financiamentos/encargos com dívidas diversas (86.169)  (63.955) 
Variação cambial passiva (134.578)  (52.090)

  (220.747)  (116.045)

 (80.110)  (11.747)

 2015  2014

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado do exercício antes
do IRPJ e da CSLL 70.896 70.896 151.035 151.035

Var.Monet.Plano Previdenciário-BD   -  -  (183)  (183)
Ajustes da PPP - ESJ  -  -  20.493 20.493
Despesa de aluguel ESJ - -  (37.060) (37.060)

Resultado antes do IRPJ e da CSLL ajustado 70.896  70.896 134.285 134.285

Adições (exclusões)

Variação cambial 103.548 103.548 43.497 43.497
Var. Monet. Plano Previdenciário-BD 129 129 - -
Realização da reserva de reavaliação 103.951   103.951  104.130 104.130
Provisão para redução ao valor
 recuperável do contas a receber (12.969)   (12.969) 18.638 18.638
Subvenção para investimento - Isenção
 ICMS (RTT) (6.109)  (6.109)  (9.788) (9.788)
Depreciação IPC x BTNF  -  6.910 - 6.910
Margem Construção (Adoção inicial
 Lei 12.973/14) 30.538 30.538 - -
Diferenças Ativas (Adoção inicial Lei 12.973/14) 10.367  10.367  - -
Diferenças Passivas (Adoção inicial
 Lei 12.973/14) (24.285)  (24.285) - -
Outros 8.671  8.671  71.764 71.764

Base de cálculo  284.737   291.647 362.526 369.436
IR e CSLL antes das deduções
Deduções do IR  71.014   26.195   90.608  33.249
 (419) -   (675) -

Despesa com IRPJ e CSLL 70.595 26.195 89.933 33.249

Provável Possível Remoto
R$ 3,95 4,34  R$ R$ 3,59

Impactos na posição patrimonial dos saldos atrelados a moeda estrangeira
   Cenários 
 Redução das obrigações
Operação atreladas a moeda estrangeira Provável Possível Remoto
Financiamento
 Externo BID Redução das taxas frente ao Real 292.226 321.450 265.659

Saldo em 1° de janeiro de 2014  29.814

Pagamento da PPR 2013 (22.665)
Reversão PPR 2013 (7.149)
Constituição da provisão referente da PPR de 2014 24.890

Saldo em 31 de dezembro de 2014 24.890

Pagamento da PPR 2014 (25.313)
Complemento provisão PPR 2014 432 
Constituição da provisão  PPR de 2015 21.536

Saldo em 31 de dezembro de 2015 21.545

  2015 2014
Reconciliação do valor das obrigações atuariais
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do ano 55.580  51.571 
Custo do serviço corrente bruto   47  51 
Custo dos juros 6.329  5.280 
Ganho/perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do Plano (378)  3.597 
Benefícios pagos   (5.292)  (4.919)

Valor das obrigações calculadas no final do ano  56.286  55.580

Reconciliação do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos no início do ano  (53.255)  (51.936) 
Contribuições do empregador (150)  (148)
Contribuições esperadas do empregado (42)  (44) 
Rendimento esperado dos investimentos (6.055)  (5.323) 
Ganho/Perda na evolução do Ativo do Plano 1.351  (723) 
Benefícios pagos   5.292  4.919

Valor justo dos ativos no final do ano  (52.859)  (53.255) 
Conciliação dos valores reconhecidos no balanço
Valor presente das obrigações atuariais  56.286  55.580 
Valor justo dos ativos do plano    (52.859)  (53.255)
(=) Déficit/(Superávit) para planos cobertos 3.427  2.325 
(-) Efeito do limite relativo ao Asset Ceiling -  -

Valor do Passivo/(Ativo) 3.427 2.325

Ativo   
Obrigações  financeiro

atuariais do plano Saldo

Saldos em 31 de dezembro de 2014 (55.580) 53.255 (2.325)
Ganho atuarial 378 - 378
Perda na avaliação dos ativos - (1.351) (1.351)
Custo dos juros (6.329) - (6.329)
Rendimentos dos investimentos - 6.055 6.055
Benefícios pagos  5.292 (5.292) -
Outros  (47) 192 145
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (56.286) 52.859 (3.427)

Premissas atuariais  % (a.a)

Taxa de desconto em 31/12/2015 12,67
Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano em 31/12/2015 12,67
Aumentos salariais futuros 8,16
Aumentos futuros de benefícios 5,00

 Água Esgoto 31/12/2015

Receita operacional  1.602.207 595.800 2.198.007
Receita de construção 259.601 138.691 398.292

Receita operacional líquida  1.861.808 734.491 2.596.299

Serviços prestados  (1.100.106) (381.970) (1.482.076)
Custo de construção (259.601) (138.691) (398.292)

Custo dos serviços prestados (1.359.707) (520.661) (1.880.368)

Lucro bruto  502.101 213.830 715.931

(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas (244.821) (95.209) (340.030)
Comerciais (168.501) (51.232) (219.733)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (4.265) (897) (5.162)

 (417.587) (147.338) (564.925)

Resultado antes das receitas (desp.) financeiras 84.514 66.492 151.006

Receitas financeiras 101.259 39.378 140.637
Despesas financeiras (149.804) (70.943) (220.747)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (48.545) (31.565) (80.110)

Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social 35.969 34.927 70.896

Imposto de renda e contribuição social - corrente (69.689) (27.101) (96.790)
Imposto de renda e contribuição social - diferido  25.447 9.896 35.343
Receita Subvenções Federal  35.686 13.878 49.564

Resultado do exercício 27.413 31.600 59.013

  2015 2014

Perdas no contas a receber  (179.140)  (141.066) 
Pessoal (18.511)  (16.621) 
Provisão para redução ao valor recuperável
 de contas a receber de clientes (36.528)  (52.649)
Reversão de provisão  22.584  10.512 
Recuperação PDD    9.284  11.734
Serviços de terceiros (11.910)  (12.143) 
Benefício tarifa social  (5.146)  (5.276) 
Material (178)  (222) 
Depreciação  (114)   (97) 
Outras  (74)  (134) 

 (219.733)  (205.962)

  2015 2014

Despesas tributárias  (6.166)  (7.186)
Outras 1.004  1.538

   (5.162) (5.648)
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CONTADORES

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abai xo as si na dos, mem bros do Con se lho de Ad mi nis tra ção da Em pre sa Baia na de
Águas e Sa nea men to S.A. - Embasa, no uso das atri bui ções le gais e es ta tu tá rias, ten do
exa mi na do o Re la tó rio Anual da Ad mi nis tra ção e as De mons tra ções Con tá beis re fe ren tes
ao exer cí cio fin do em 31 de de zem bro de 2015, an te os es cla re ci men tos pres ta dos pe la
Di re to ria e con si de ran do os Pa re ce res dos Au di to res In de pen den tes e do Con se lho Fis-
 cal, submetem os re fe ri dos do cu men tos e pro põem sua apro va ção pe la As sem bléia Ge -
ral dos Acio nis tas.

Aos 
Administradores e Acionistas da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa
Salvador - BA

Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Baiana de Águas e Sanea-
mento S.A. - Embasa (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas ex-
plicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi-
nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éti-
cas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção rele-
vante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financei-
ras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor consi-
dera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também,

a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Em-
presa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - Embasa em 31 de dezembro de 2015, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da Administra-
ção, cuja apresentação está sendo realizada de forma voluntária pela Companhia. Essa
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anterior-
mente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus as-
pectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Salvador, 22 de março de 2016

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/F-7

Cristiano Seabra Di Girolamo
Contador CRC BA-017826/O-4

O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa, em cumpri-
mento 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 2015,
compreendendo: o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, de Resultados
Abrangentes, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa, do Valor Adicionado
complementadas por Notas Explicativas. 

Com fundamento nas análises realizadas e no Parecer dos Auditores Independentes, datado
de 22/03/2016, resolvem:

a) Das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/15:

Opinar favoravelmente e submeter à apreciação e aprovação dos Acionistas as referidas
peças por representarem a efetiva situação econômico-financeira e patrimonial da Em-
basa.

b) Da modificação do Capital Social:

Opinar favoravelmente e recomendar submeter ao Conselho de Administração e As-
sembléia Geral o que segue:

1. Subscrição de 8.129.435 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito
centavos), sendo 5.261.432 de Ações Ordinárias no valor de R$ 37.250.938,56 (trinta e
sete milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis
centavos) e 2.868.003 de Ações Preferenciais no valor de R$ 20.305.461,24 (vinte mi-
lhões, trezentos e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais   e vinte e quatro centa-
vos), totalizando R$ 57.556.399,80 (cinqüenta e sete milhões quinhentos e cinqüenta e
seis mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), para capitalizar os recursos
alocados em investimentos, provenientes de Auxílio para Obras, no valor de R$
4.206.986,98 (quatro milhões duzentos e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e no-
venta e oito centavos), de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no total de R$
53.349.417,12 (cinqüenta e três milhões trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e
dezessete reais e doze centavos), ficando um resíduo contábil de R$ 4,30 (quatro reais
e trinta centavos) para futura incorporação. Fica à disposição dos acionistas minoritários
26.307 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), sendo
476 Ações Ordinárias no valor de R$ 3.370,08 (três mil, trezentos e setenta reais e oito
centavos) e 25.831 Ações Preferenciais no valor de R$ 182.883,48 (cento e oitenta e dois
mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), totalizando R$ 186.253,56
(cento e oitenta e seis mil duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e seis centavos);

2. a alteração do Capital Integralizado de R$ 4.043.859.952,80 (quatro bilhões quarenta e
três milhões oitocentos e cinqüenta e nove mil novecentos e cinqüenta e dois reais e oi-
tenta centavos) para R$ 4.101.416.352,60 (quatro bilhões cento e um milhões quatro-
centos e dezesseis mil trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta centavos),
equivalente a 579.296.095 ações, assim distribuídas: 374.924.869 Ações Ordinárias e
204.371.226 Ações Preferenciais, ambas Nominativas 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 redação:

“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), divididos 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$ 4.101.416.352,60 (quatro bilhões cento e um milhões quatrocentos e dezesseis
mil trezentos e cinqüenta e dois reais e sessenta centavos) o capital subscrito e inte-
gralizado”;

4. Da destinação dos lucros acumulados:

Opinar favoravelmente e recomendar submeter ao Conselho de Administração e As-
sembléia Geral a proposta de destinação de lucros acumulados: reserva legal R$
3.597.373,60, retenção de lucros para expansão R$ 64.249.092,48, conforme orçamento
de capital contido no programa de investimentos (art. 196 da lei 6.404/76), e reserva es-
pecial de dividendos obrigatórios de R$ 4.101.005,90, em conformidade com o previsto
nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das Sociedades por ações, por maioria de
votos, com posicionamento favorável dos Srs João Batista Aslan Ribeiro, Eracy Lafuente
Pereira e Carlos Palma de Mello, e posicionamento contrário dos Srs Fabiano Silvio Col-
bano e Maria dos Remédios Vilar Teixeira, exclusivamente quanto a este item.

Salvador, 23 de março de 2016.
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