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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2020 ficará marcado pela maior crise sanitária e econômica da his-
tória recente. A pandemia pela Covid-19 impactou países, empresas e a socie-
dade como um todo, requerendo a adoção de medidas de isolamento social 
como forma para conter o avanço do vírus, paralisando as atividades econô-
micas no mundo, causando efeitos na produção industrial, no comércio, no 
emprego e na renda, alterando o comportamento de nossos clientes.
O período foi iniciado com elevado desempenho e com sentimento positivo 
para o ano, porém com o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 no Bra-
sil, as operações da Embasa foram afetadas diretamente. Diante deste cenário 
desafiador, desde a constatação de contágio comunitário pelo novo coronaví-
rus na Bahia, a Embasa adotou, com o apoio de parceiros e da força de tra-
balho, diversas medidas com a finalidade de reduzir o impacto da pandemia 
para garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados à população, 
considerando-se que a higienização com água potável é a primeira barreira de 
proteção contra a Covid-19.
Neste sentido, a empresa manteve as equipes em campo protegidas por 
equipamentos de segurança e implementou as atividades de controle e mo-
nitoramento, além de intensificar as ações de reforço do volume de água 
disponibilizada à população. Essas medidas tiveram por objetivo assegurar o 
fornecimento de água potável na área de atuação, evitando-se inclusive pa-
radas no sistema de abastecimento de água que não fossem extremamente 
necessárias e indispensáveis para a prestação dos serviços essenciais por ela 
prestados.
Como objetivo de socorrer a parcela mais carente da população dos efeitos 
econômicos provocados pela pandemia, 219.636 matrículas de baixa renda, 
em diversos municípios baianos, tiveram suas contas de água pagas pelo Go-
verno do Estado. Com um benefício gerado em torno de R$17 milhões, milha-
res de pessoas foram beneficiadas pela isenção temporária da conta de água, 
proporcionando uma transferência imediata de renda à parcela economica-
mente mais vulnerável da população baiana. Além disso, o corte do serviço de 
abastecimento de água por falta de pagamento foi integralmente suspenso 
para os usuários inscritos na tarifa social.
A pandemia mudou o comportamento dos consumidores, que passaram a 
buscar serviços e produtos cada vez mais digitais e remotos, requerendo a 
aceleração do processo de transformação digital dentro da Embasa. Assim, 
foram realizados inúmeros cursos, seminários e workshops de forma virtual 
com uma amplitude nunca vista na empresa. A Embasa passou a contar com 
mais um canal de atendimento, o Whatsapp; uma vez que houve a suspensão 
do atendimento presencial, foi reforçado junto ao público em geral o uso da 
Agência Virtual e o do aplicativo de celular. Além disso, a empresa passou a 
proporcionar aos seus usuários a possibilidade de efetuar o pagamento por 
meio de cartão de crédito permitindo, por exemplo, o pagamento parcelado 
dos débitos, prática que representa comodidade, ampliando a oferta de canais 
de pagamento, proporcionando também maior segurança para a empresa e 
para o usuário, otimizando os processos de trabalho e administração de recur-
sos. Intensificou-se a utilização do sistema de Business Intelligence (Qlik Sense) 
e a realização de ações de cobrança mais eficientes, incluindo ferramentas de 
inteligência artificial.
Neste ano, foi dado o início à revisão do Planejamento Estratégico da Embasa 
para o ciclo 2021-2025, o qual incorporou à identidade organizacional a nova 
visão de “Ser reconhecida como a melhor opção de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário para o estado da Bahia”, resultando na elaboração do 
novo mapa estratégico da organização e dos objetivos que deverão ser alcan-
çados e que estão relacionados ao avanço rumo à universalização dos servi-
ços, à sustentabilidade econômico-financeira, desempenho socioambiental, 
contratualização, imagem e reputação da empresa, bem como qualidade e 
eficiência dos serviços de água e esgoto.
Foi fortalecida a governança coporativa ao ser estruturado o comitê de Au-
ditoria Estatutário exigido pela lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), como um 
órgão de apoio ao Conselho de Administração. Sabe-se que, quando efetivo e 
eficaz, o comitê tem papel relevante de suporte ao conselho de administração, 
fortalecendo a atuação deste em sua missão de dar segurança ao processo 
de tomada de decisão, monitorando, de modo imparcial, a eficácia dos contro-
les internos e das políticas e procedimentos que visam garantir a transparên-
cia, legalidade e lisura em todos os atos da Administração.
Do ponto de vista operacional houve a elevação do nível do volume de água 
disponibilizado, a redução dos números de ocorrências de intermitência do 
fornecimento de água e as suspensões dos cortes de ligações de água em 

decorrência da inadimplência. Estas ações garantiram a segurança sanitária 
necessária da população residente na área de atuação da Embasa para o en-
frentamento da pandemia.
As condições do tempo na Bahia se mostraram favoráveis  durante o ano de 
2020, o que resultou em um cenário positivo da segurança hídrica no estado. 
A significativa redução do número de municípios em situação de estiagem e 
seca foi fator importante para a estabilidade e previsibilidade da disponibilida-
de hídrica, principalmente para o abastecimento de água pela Embasa. 
Tendo como base os objetivos do Programa Água para Todos (PAT) estadual, 
mesmo diante do cenário de incertezas gerado pela Covid-19, o processo de 
expansão da Embasa continuou. Ao longo do ano, foram executadas mais de 
97 mil ligações de água e mais de 45 mil ligações de esgoto; houve a con-
clusão de importantes obras, sendo as principais a ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água (SAA) de Itaberaba / Baixa Grande / Macajuba / 
Rui Barbosa (R$ 10,9 milhões), Utinga (R$ 5,9 milhões), Salvador / Setor R19 
(R$ 9,6 milhões), Feira de Santana / 1ª Etapa da ampliação do Sistema Pro-
dutor e Adutor (R$ 13 milhões), Machadinho Norte / Camaçari (R$ 42,2 mi-
lhões), Riacho de Santana (R$ 9,8 milhões), Rio do Antônio (R$ 6,8 milhões), 
a implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SESs) de Barra do 
Tarrachil / Chorrochó (R$ 7,3 milhões), Ipirá (R$ 39,6 milhões), Jacaraci (R$ 
4,6 milhões), Rio do Antônio (R$ 9,8 milhões) e a ampliação do SESs de Ita-
beraba / Etapa 2 (R$ 67 milhões), Salvador (R$ 18,9 milhões), Camaçari, Vi-
tória da Conquista, Teixeira de Freitas, Mata de São João e Santo Estêvão (R$ 
19,2 milhões). Em 2020 foram investidos mais de R$ 616 milhões em ações 
de saneamento básico, número que representa uma aceleração de 34% em 
relação ao exercício anterior em valores históricos. Esta aceleração sinaliza 
que a Embasa vem solucionando as restrições que limitam sua capacidade 
de execução de investimentos.
Importante destacar os avanços relativos ao aumento das residências que fo-
ram conectadas às redes de água e esgoto no período entre 2007 a 2020, ob-
servando-se um incremento de mais de 67% e 146%, respectivamente, o que 
coloca a Embasa entre as empresas de saneamento do país que mais avan-
çaram na universalização dos serviços nesse período envolvendo o Programa 
Água para Todos e o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC Sanea-
mento) do Governo Federal. 
O resultado líquido da Embasa em 2020 foi de R$ 243 milhões (R$ 186 mi-
lhões em 2019), 31% superior ao ano anterior. Apesar de ter havido uma queda 
no nível de atividade econômica, adversidade esta agravada pela não conces-
são do reajuste tarifário, a Embasa soube responder tempestivamente a este 
cenário com ações de redução e controle de custos que possibilitaram encer-
rar 2020 com condições satisfatória de caixa e ainda conseguir obter uma 
margem ebitda de 21,80%, que representa uma aceleração de 25% em rela-
ção à margem ebitda do exercício anterior que foi de 17,44%.
A dívida líquida da Embasa vem caindo ao longo dos anos, registrando em 
2020 um resultado de R$ 26 milhões, que representa uma queda de 88% 
se comparada com a dívida líquida registrada em 2019 O montante da 
dívida líquida corresponde a aproximadamente 4% da geração de caixa 
operacional (Ebitda) do exercício, demonstrando alto potencial de alavan-
cagem da empresa.
Além da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 também será lembrado pela 
aprovação e sanção da lei federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020, que alte-
rou profundamente o marco legal do saneamento básico (lei n° 11.445/2007) 
e da Lei dos Consórcios Públicos, Convênio de Cooperação e Gestão Associada 
de Serviços Públicos (lei n° 11.107/2005) entre outras. Essas alterações trou-
xeram novos desafios para o saneamento básico e, particularmente, para os 
prestadores públicos, que deverão passar por mudanças substanciais, desde 
novos arranjos corporativos até a busca incessante de novas alternativas de 
financiamento e de melhoria da governança e gestão.
As alterações mais relevantes envolveram: i) a cooperação federativa, por 
meio da gestão associada de serviços públicos, com a vedação dos contratos 
de programa e o impedimento do município firmar contrato com as empresas 
estaduais de água e esgoto; ii) ampliação e maior inserção da participação 
privada no setor; iii) a regionalização da prestação dos serviços sem obedecer 
aos critérios e diretrizes da Constituição Federal; iv) a titularidade dos serviços, 
restringindo o seu exercício, tanto para os serviços de interesse local, quanto 
para os serviços de interesse comum; iv) a uniformidade regulatória com a 
delegação de competência para a Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) estabelecer normas de referência para a regulação da prestação 
dos serviços de saneamento básico; vi) o estabelecimento de metas de cober-

tura de 99 % dos serviços de abastecimento de água e 90% de esgotamento 
sanitário, até 31/12/2033; vii) o condicionamento do acesso aos recursos fede-
rais, tanto do Orçamento Geral da União (OGU), quanto dos recursos adminis-
trados pela União (FGTS, FAT e dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste 
e Centro-oeste), à implantação do novo modelo.
Dentre as alterações, sem nenhuma dúvida, a que vai impactar decisiva-
mente nos operadores públicos é a vedação do contrato de programa, cuja 
questão de fundo não é simplesmente a proibição da assinatura de contrato 
entre os municípios e as companhias estaduais e, sim, a proibição da coope-
ração federativa, entre os municípios e o Estado, por meio da gestão associa-
da de serviços públicos.
Na forma em que foi aprovada, a lei não atende às necessidades do sanea-
mento básico, tampouco vai resolver os problemas do setor, porque não ata-
cou de frente os seus reais problemas, a exemplo das dificuldades de acesso 
aos recursos para financiamento do setor; as dificuldades para a execução de 
obras de implantação e ampliação nas áreas de interesse social e subnormais 
nas periferias e ocupações das metrópoles, grandes e médias cidades e do 
atendimento as comunidades rurais; a ausência de políticas públicas adequa-
das do planejamento urbano, do uso e ocupação do solo, da moradia digna, 
da gestão integrada das águas urbanas e da gestão e gerenciamento de re-
cursos hídricos e da proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, 
bem como a falta de integração entre essas políticas com a política pública de 
saneamento básico.
É de fundamental importância que sejam utilizadas as formas de regionaliza-
ção previstas na nova legislação, tendo em vista que, além da existência de 
duas regiões metropolitanas, a de Salvador e Feira de Santana, no Estado da 
Bahia, o governo do Estado, antecipando-se à própria aprovação e sanção da 
lei n° 14.026/2020, instituiu 19 microrregiões de saneamento básico que aten-
dem perfeitamente às formas de estruturação da prestação regionalizada 
previstas na lei e, que segundo o Decreto n° 10.588/2020, que regulamentou o 
artigo 13 da referida lei, considera a exigência de regionalização perfeitamen-
te cumprida com a aprovação de Lei Complementar para a instituição dessas 
regiões. Para isso, é fundamental que o Governo do Estado adote as providên-
cias para regulamentar e ativar a governança dessas regiões, bem como a 
elaboração dos planos regionais de saneamento básico, fundamentais para a 
prestação dos serviços.
A Embasa terá, daqui para frente, um grande percurso a ser trilhado na busca 
da universalização dos serviços. Para desempenhar o papel desafiador propos-
to no marco regulatório do saneamento básico e outras adversidades, a em-
presa precisará estar preparada para a prestação do serviço de forma ainda 
mais eficiente. As iniciativas planejadas e implementadas daqui para frente 
fortalecerão a resiliência e contribuirão para o crescimento sustentável de mé-
dio e longo prazo da empresa.
Como é característico do povo baiano, a Embasa continua otimista e es-
perançosa de que dias melhores virão. Olhando para 2021, quando a em-
presa completará 50 anos de fundação, vislumbra-se a intensificação da 
transformação em curso que produzirá uma organização mais ágil, inova-
dora, sustentável e eficiente, priorizando-se o atendimento das necessida-
des e expectativas de suas partes interessadas, a exemplo dos colaborado-
res, usuários e fornecedores.
A Embasa agradece a todos os seus colaboradores e parceiros que não medi-
ram esforços em contribuir para os relavantes resultados obtidos em um ano 
tão singular como foi 2020. O comprometimento, dedicação e competência 
dos gestores e força de trabalho foram as maiores responsáveis pela empresa 
ter conseguido superar um ano tão desafiador. É com esse time e com os prin-
cípios e valores consolidados ao longo dos seus 50 anos que a Embasa dará 
mais um salto em 2021 e terá sucesso frente aos desafios do saneamento bá-
sico no Estado da Bahia.
Por fim, a empresa se solidariza com todos aqueles que direta ou indiretamen-
te sofreram dores e perdas causadas pela pandemia e expressa profunda gra-
tidão e reconhecimento a todos os profissionais da empresa que se mostra-
ram verdadeiros heróis, especialmente os que se expuseram na linha de frente 
da prestação dos serviços, ao garantir que o abastecimento de água e o es-
gotamento sanitário continuassem representando a primeira barreira sanitá-
ria de proteção contra à COVID, na grande batalha pela preservação de vidas 
humanas que está em curso.

Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Embasa

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2020

1. CENÁRIO DO SETOR DE SANEAMENTO
A atividade econômica em 2020, tanto a baiana quanto a brasileira, foi atingi-
da fortemente pela crise sanitária, provocada pela pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), deflagrada no Brasil em meados de março. Indicadores apon-
tam para expressiva retração do Produto Interno Bruto (PIB), do emprego, da 
renda e dos negócios de modo geral, consequentemente afetando a dinâmica 
e o crescimento dos diversos setores da economia.
Os governos federal, estaduais e municipais buscaram alternativas relevantes 
para atenuar os efeitos adversos do isolamento e distanciamento social - me-
didas sanitárias aplicadas para diminuir a contaminação do novo vírus –, com 
o qual manteve por um bom período de tempo significativa parcela da popu-
lação em suas casas, o que acabou reduzindo o volume de negócios, principal-
mente nas atividades comerciais e de serviços. Diante disso, as principais me-
didas econômicas que deram suporte foram os programas de transferência de 
renda para as populações carentes, desempregadas e estudantes de escolas 
públicas, além de estímulos tributários e oferta de crédito para as empresas.
Nessa direção, o setor de saneamento, serviço essencial e considerado chave 
no combate a pandemia, foi pressionado para redirecionar sua atenção, es-
forços e recursos para a demanda domiciliar dos seus serviços prestados, en-
quanto as atividades comerciais e públicas passaram por consumo brando, em 
razão do fechamento e retorno prudente das suas atividades. A parcela mais 
carente da população, notadamente as beneficiárias da categoria social, foi 
amparada por subsídios governamentais e também pela não suspensão dos 
serviços prestados, em decorrência de inadimplência ou de outras ações de 
cobrança.
Com o enfraquecimento do mercado, a maioria das companhias de sanea-
mento, inclusive a Embasa, não obteve autorização para reajustar suas tarifas 
em 2020, seja por imposição regulatória ou por determinação governamental. 
Apesar de a medida ser importante para recomposição da renda das famílias, 
o não reajuste repercute negativamente sobre a geração de recursos para os 
gastos de manutenção e de investimentos pelas prestadoras.
No que diz respeito ao gasto público, o ano de 2020 foi marcado pela redu-
ção dos investimentos no setor de saneamento, consequência das diretrizes do 
Governo Federal e de um cenário fiscal adverso. No aspecto legal, após lon-
go processo de debate e divergências sobre a matéria desde 2018, através do 
Projeto de Lei nº 4.162/2019, o marco do saneamento foi alterado e sanciona-
do pela Presidência da República em julho de 2020. Com o novo prisma, o se-
tor deverá passar por significativas mudanças, desde novos arranjos corporati-
vos até intensificação de modalidades de mercado para captação de recursos 
para investimento.
Entre as alterações relevantes estão o estabelecimento das metas e do perío-
do para universalização dos serviços, sendo 99% para abastecimento de água 
e 90% para esgotamento sanitário até dezembro de 2033. Além disso, foram 
delineadas novas formas de regionalização do setor de saneamento, maior 
abertura de inserção do setor privado, uniformidade regulatória e instituição 
da tarifa de disponibilidade de esgoto, o que exige a ligação dos domicílios 
caso exista a rede de esgotamento sanitário. 
Entretanto, a sanção da lei federal nº 14.026/2020, que atualiza a lei federal 
n° 11.445/2007, adveio com os vetos do executivo e que foram mantidos pelo 
Congresso Nacional. O principal impacto dos vetos será a insegurança jurídica 
por falta de um ordenamento jurídico de transição para o caso dos sistemas 
operados pelas empresas de saneamento sem instrumento contratual, deno-
minado no projeto de lei como “situação de fato”. Com o ato regulatório fede-
ral, as companhias estaduais estão com o desafio de viabilizar recursos técni-
cos e financeiros para a universalização do saneamento básico até o ano de 
2033 (cobertura de 99% com água e 90% com esgoto em todos os municípios 
do país). Na nova condição imposta pela lei, a Embasa terá de participar de li-
citações para a obtenção das novas concessões.
Já o panorama climatológico baiano se mostrou favorável durante o ano de 
2020, o que induziu a um cenário positivo da segurança hídrica no estado. A 
significativa redução do número de municípios em situação de estiagem e 
seca foi fator importante para a estabilidade e previsibilidade da disponibilida-
de hídrica, principalmente para o abastecimento de água pela Embasa. 
Diante desse cenário, mesmo com melhora nas condições climáticas e os 
avanços nos gastos públicos no saneamento, a crise sanitária do novo corona-
vírus afetou duramente a economia, e consequentemente na dinâmica dos ne-
gócios, assim como também as mudanças legais do setor foram aspectos que 
pressionaram as perspectivas das empresas de saneamento.

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, na 
qual o Estado da Bahia é o acionista majoritário com 99,70% do capital total. 
A receita líquida operacional da empresa em 2020 foi de R$ 3,15 bilhões, ex-
cluindo as receitas de construção.
O capital autorizado, conforme Estatuto Social, é de R$ 5,7 bilhões, represen-
tado por 800 milhões de ações nominativas, sendo 520 milhões de ações or-
dinárias e 280 milhões de ações preferenciais. As ações preferenciais não têm 
direito a voto, mas oferecem a seus titulares dividendos iniciais, não cumulati-
vos, de 6% ao ano, sobre o lucro líquido do exercício.

2.1 Área de Atuação
A Embasa atende 87,77% dos municípios baianos com serviço de abasteci-
mento de água (366 dos 417 municípios) e 26,62% com serviços de esgota-

mento sanitário (111municípios), totalizando mais de 3.367.535 milhões de li-
gações faturadas. 
Com sede localizada em Salvador, as atividades da Embasa são descentraliza-
das por meio de 19 unidades regionais, sendo 6 em Salvador e Região Metro-
politana e 13 no interior do Estado. Essa estrutura conta com 227 escritórios 
locais responsáveis pela operação, manutenção, faturamento, cobrança dos 
serviços e interação direta com os usuários, comunidade e titulares.

2.2 Governança Corporativa
Conforme definidos no Estatuto Social, são órgãos de deliberação superior da 
empresa: a Assembleia Geral dos Acionistas, como órgão máximo; o Conselho 
de Administração, como órgão de deliberação estratégica e colegiada respon-
sável pela orientação superior da empresa; e a Diretoria Executiva, como ór-
gão executivo de administração e representação. O Conselho Fiscal é o órgão 
permanente de fiscalização e se reporta diretamente à Assembleia Geral dos 
Acionistas. A Diretoria Executiva é formada pela Presidência, duas Diretorias 
de Operação (Região Metropolitana de Salvador e do Interior), Diretoria de 
Empreendimentos, Diretoria Técnica e de Planejamento, Diretoria Financeira e 
Comercial e Diretoria de Gestão Corporativa.
Conforme preconiza a Lei das Estatais (lei federal nº 13.303/2016), desde 2018 
o Comitê de Elegibilidade e Avaliação, vinculado à Assembleia Geral, auxilia 
os acionistas na escolha dos administradores e dos conselheiros fiscais desde 
2020 o Comitê de Auditoria Estatutário da Embasa auxilia o Conselho de Ad-
ministração no exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a 
qualidade das demonstrações contábeis e a efetividade dos sistemas de con-
trole interno e de auditorias interna e independente.

2.2.1 ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Dando continuidade ao processo de fortalecimento da governança corporativa 
e disseminação da cultura da integridade e conformidade legal e normativa, 
ao longo do ano de 2020 foram desenvolvidas ações importantes, entre elas: 

• Elaboração e aprovação da Política de Proteção de Dados Pessoais e 
Privacidade;
• Revisão da Política de Indicação dos Membros do Conselho de Adminis-
tração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
• Criação do Comitê de Segurança de Dados Pessoais e Privacidade;
• Elaboração e aprovação da Política de Brindes, Presentes e Hospitalidades;
• Revisão do Código de Conduta e Integridade;
• Adequação dos contratos de adesão, cadastros, ordens de serviço e for-
mulários de relacionamento com o usuário à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD);
• Inclusão das cláusulas de “Conformidade, Integridade e Ética”, “Confiden-
cialidade” e “Conformidade à LGPD” nos contratos com fornecedores de 
bens e serviços;
• Elaboração e aprovação do Código de Conduta e Integridade para Forne-
cedores e Parceiros de Negócio;
• Elaboração e aprovação da Norma de Descarte de Dados Pessoais;
• Adequação à LGPD do Aviso de Privacidade nas plataformas digitais da 
Embasa;
• Início das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário.

Programa de Compliance
As ações do programa de compliance em 2020 enfatizaram a adequação dos 
processos da Embasa aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pesso-
ais – LGPD, que entrou em vigor em 18/09/2020, e a divulgação da revisão do 
Código de Conduta e Integridade. Cabe ainda destacar, em 2020, no âmbito 
do compliance, a realização de videoaula sobre discriminação no ambiente de 
trabalho e de curso EAD sobre “Conduta, Ética e Integridade”.

2.2.2 OUVIDORIA
A Ouvidoria está disponível para receber manifestações do público interno 
e externo, incluindo denúncias relacionadas à conduta não ética. O canal faz 
parte da Rede de Ouvidorias Públicas do Estado da Bahia, sob a coordenação 
da Ouvidoria Geral do Estado / OGE, e se consolidou como um importante 
meio de comunicação entre a empresa e a sociedade, já tendo registrado mais 
de 80.974 manifestações ao longo de 18 anos.
Cabe ressaltar que a ouvidoria não é um canal de primeira instância, e que o 
primeiro contato para solicitações, reclamações ou sugestões é realizado atra-
vés dos demais canais de atendimento da Embasa (0800, Lojas, SAC e Fale 
Conosco), os quais seguem procedimentos e prazos regulares.
Em 2020, foram 12.235 manifestações registradas na Ouvidoria ante 14.330 
em 2019, o que representa uma queda de 14,6% em relação ao ano anterior. A 
redução foi motivada, principalmente, pela pandemia do coronavírus e em vir-
tude das iniciativas adotadas pela empresa e pelo governo nesse período, com 
destaque para a suspensão por oito meses dos cortes de água de usuários 
inadimplentes e a isenção dada para 650.333 contas de clientes socialmente 
vulneráveis, representando um benefício de R$17 milhões.
A análise indica que 11.146 manifestações foram reclamações, sendo a falta 
de água a que teve maior quantidade de registros, totalizando 3.335 (30%). Já 

o número de registros caracterizados como denúncias foi de 559, mantendo-
-se praticamente estável em relação a 2019 que contabilizou 551. Na catego-
ria “denúncia” são computados temas como: denúncias da população sobre 
ligações clandestinas, popularmente chamadas de “gatos”, extravasamen-
tos das redes de esgoto, e, supostos desvios de conduta de empregados e 
terceirizados.

3. ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL
O ano de 2020 iniciou-se com o desafio de adequar as estratégias de longo 
prazo (PE 16-20) e as metas pactuadas no plano de negócios da Embasa às 
potenciais alterações e instabilidades no cenário regulatório do setor de sa-
neamento, as quais estavam condicionadas a tramitação do Projeto de Lei nº 
4.162/2019 que propunha significativas alterações no marco regulatório em 
vigor (lei nº 11.445/2007). 
Diante dos desafios o portfólio de projetos estratégicos foi revisado e prioriza-
das as seguintes linhas de atuação: a) Iniciativas para a garantia da estabilida-
de regulatória, contratual e de relacionamento com titulares, levando e conta 
as potenciais alterações no marco regulatório; b) Otimização dos processos 
que suportam a execução do CAPEX resultando em maior eficiência e amplia-
ção de capacidade executiva, alinhado às metas de universalização do estado 
da Bahia; c) Ações de melhoria da governança e da eficiência empresarial di-
recionadas a partir da reformulação das estratégias de longo prazo e estudos 
quanto a possíveis novas configurações econômica financeira da organização;
Com este complexo ambiente de atuação, é fundamental ressaltar que, à 
medida que a Covid-19, causada pelo coronavírus, tornava-se uma epidemia 
de escala global, e a higienização através do uso de água potável constituía-
-se em um dos principais métodos de prevenção, os serviços prestados pela 
Embasa e a sua contribuição para a saúde pública e salubridade ambiental, 
faziam-se ainda mais essenciais. Considerando o papel de executora da polí-
tica de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado da Bahia, a 
empresa reavaliou as prioridades estratégicas implementando inúmeras ações 
com a finalidade de reduzir o impacto da pandemia do coronavírus  na organi-
zação, nos trabalhadores, fornecedores, clientes e no público em geral.
Pautados nas premissas de continuidade da prestação de serviços de sanea-
mento, garantia e ampliação do acesso ao abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, os processos organizacionais foram ajustados em regime de 
contingência através de iniciativas preventivas e condicionadas ao comporta-
mento do cenário, considerando elementos como gestão de pessoas, gover-
nança, cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas, tecnologias e 
meios digitais, e os impactos financeiros.
Foram concebidos e implementados os seguintes elementos para suportar o 
adequado gerenciamento de tais ações durante a crise:

• Criação do Comitê de gestão de emergência e crise da Embasa; 
• Criação do Comitê para aquisição emergencial de bens e serviços da 
Embasa; 
• Plano de contingência da Embasa - Covid-19; 
• Plano de comunicação da Embasa – Covid -19; 
• Protocolos de contingência – Gestão de pessoas; 
• Protocolo de contingência – Relacionamento com usuários; 
• Protocolo de contingência – Operação e manutenção de sistemas; 
• Protocolo de contingência – Suprimento de Energia Elétrica; 
• Protocolo de contingência – Laboratórios e controle da qualidade; 
• Protocolo de contingência – Orçamento de Custeio e de Investimento; 
• Rotinas diárias, semanais e mensais de acompanhamento e controle; 
• Ações de alinhamento e benchmarking junto a outros órgãos e empre-
sas de saneamento via Associação das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais - AESBE; 
• Plano de retomada da Embasa; 

Quanto ao último elemento, Plano de Retomada da Embasa, vale destacar 
que ele foi realizado em alinhamento com diretrizes e normativos emitidos 
pelo Governo do Estado da Bahia e que o fluxo de retomada foi escalonado 
em 3 fases, cada uma delas com critérios de evolução ou retrocesso definidos 
a partir do cenário externo e dos processos internos relacionados.
Ainda neste complexo ano de 2020 foi dado o início à revisão do Planejamento 
Estratégico da Embasa para o ciclo 21-25, o qual adaptou a sua metodologia o 
efetivo levantamento das necessidades e expectativa das diversas partes inte-
ressadas da Embasa. Como um dos produtos, o plano estratégico incorporou 
à identidade organizacional a nova visão de “Ser reconhecida como a melhor 
opção de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o estado da 
Bahia”, resultando na elaboração do novo mapa estratégico da organização e 
dos objetivos que deverão ser atingidos relacionados à sustentabilidade em-
presarial, desempenho sócio ambiental, universalização e eficiência dos servi-
ços de água e esgoto.
Desta forma, apesar de iniciar o ano de 2021 em meio à continuidade da 
pandeia do Covid-19, do agravamento da crise econômica e das turbulên-
cias causadas pelas alterações no marco legal do saneamento básico (lei n° 
14.026/2020), a Embasa encontra-se com processos e estratégias de longo 
prazo preparados para responder aos desafios e cumprir a missão de “pres-
tar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com exce-
lência e sustentabilidade, contribuído pra universalização e melhorando a 
qualidade de vida”.
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3.1 Cobertura do Atendimento
As alterações no marco regulatório do saneamento básico, introduzidas por 
meio da lei federal nº 14.026/2020, apresentaram grandes desafios quanto ao 
alcance das metas de universalização dos serviços, devendo chegar até 2033 
em 99% de atendimento de água e 90% de atendimento de esgoto.
Neste contexto, a Embasa tem desenvolvido esforços para acelerar o cresci-
mento destes indicadores rumo à universalização, notadamente através de fi-
nanciamento direto, Parcerias Púbico Privadas (PPP), estudos para emissão de 
debêntures, entre outras fontes.
De acordo com os dados de atendimento de água e esgotamento sanitário 
a serem publicados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamen-
to (SNIS) do ano-base 2020, os índices de atendimento da população urba-
na e rural dos municípios atendidos pela Embasa em 2020 são os seguin-
tes: 79,80% da população dos municípios atendidos pela Embasa possuem 
abastecimento de água e 36,37% é atendida com esgotamento sanitário.
Quando analisado especificamente o índice de atendimento urbano de água 
da Embasa é de 93,12% e o índice de atendimento urbano de esgoto é de 
48,63%.
 
3.2. Parcerias com Organizações Internacionais
A cooperação técnica com o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA) e Agência Brasileira de Cooperação (ABC), com valor de in-
vestimento de R$ 19,3 milhões até 2022, registrou importantes avanços em 
2020:
• Elaboração de projeto básico de ampliação do Sistema de Esgotamento Sa-
nitário (SES) de Camaçari e Dias D́ Ávila e de implantação da Estação de Tra-
tamento de Efluentes (ETE) Norte, com uso e aproveitamento energético do 
biogás, em execução pelo consórcio Brasil e Espanha TPF/INCIBRA/INNCIVE. 
Em 2020, foram aprovados produtos como projeto hidráulico sistema de cole-
ta, transporte e ETE e a sua conclusão está prevista para julho de 2021.
• Avaliação das potencialidades de reúso de efluente sanitário tratado no es-
tado da Bahia, em execução pelo consórcio Worley do Brasil Engenharia Ltda e 
Worley Engenharia Ltda (conclusão prevista para fevereiro/2021).
• Execução de estudo e avaliação de técnicas e tecnologias de melhoria da 
qualidade da água da Represa Joanes I, em execução pela empresa Água e 
Solo Estudos e Projetos Ltda.
• Estudo de avaliação das potencialidades de aproveitamento do lodo prove-
niente das estações de tratamento de esgotamento sanitário no estado da 
Bahia, em execução pelo Consórcio INCIBRA/INNCIVE/NIPPON KOEI LAC.
• Elaboração do Plano de Gestão de Ativos Operacionais e implantação em 
sistema piloto da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.. em execução 
pela empresa Arcadis.
• Iniciado processo de contratação de consultoria especializada para o aper-
feiçoamento de modelo hidrogeológico conceitual e numérico em área da bor-
da leste da bacia sedimentar do Recôncavo Norte (Sistema Aquífero Marizal 
São Sebastião), no estado da Bahia, incluindo fornecimento de equipamentos 
- 2ªfase do estudo.
A Embasa segue nas tratativas para a concretização da parceria com o Ban-
co Alemão de Desenvolvimento (KfW Entwicklungs Bank) para a ampliação do 
SES de Camaçari e Dias D́ Ávila e para a implantação da ETE Norte, com re-
cursos da ordem de 80 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros recursos 
próprios. Em 2020, o processo de contratação da operação de crédito externo 
avançou consideravelmente, com garantia da União. A negociação das minu-
tas contratuais relativas ao financiamento do Programa de Saneamento com 
uso Energético de Biogás no Tratamento de Esgotos da Região Metropolita-
na de Salvador (RMS) foi realizada com a participação de representantes da 
Embasa, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), da Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN/ME), da Secretaria de Assuntos Econômicos In-
ternacionais (SAIN/ME) e do banco KfW. O processo segue o fluxo da opera-
ção até chegar ao Senado Federal, quando será obtida a autorização para a 
contratação.
A Embasa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e assinaram 
um acordo de cooperação técnica de até 500 mil dólares americanos, em re-
cursos oriundos do BID, e contrapartida da Embasa no valor de até 50 mil dó-
lares americanos. Com o prazo de execução de 18 meses, o objetivo é financiar 
ações voltadas para a estruturação de um programa de apoio ao saneamento 
ambiental na Bahia. Entre as ações, está prevista a realização de diagnósticos, 
estudos e aplicações de cunho técnico e institucional para apoiar a empresa 
no alcance das metas de universalização dos serviços, utilizando tecnologias 
inovadoras e métodos que melhorem sua eficiência operacional. Com o auxílio 
dessa cooperação técnica, a Embasa poderá planejar e definir as ações que in-
tegrarão o seu plano plurianual de investimentos.

3.3 Satisfação dos Clientes
A satisfação do cliente usuário da Embasa é mensurada através de dois in-
dicadores que se referem à satisfação em relação ao atendimento prestado 
através do callcenter e dos canais presenciais lojas e postos do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão – (SAC). A metodologia aplicada é a Net Promoter 
Score (NPS), método mais utilizado nas pesquisas de satisfação como mode-
lo de referência que consiste em uma pergunta fechada, sempre medida em 
uma escala de 0 a 10, na qual o cliente será considerado satisfeito com o 
atendimento se atribuir uma nota de 07 a 10. 

Satisfação do Cliente Usuário – 
Atendimento Presencial (%) 2020 2019

Meta 80,00 75,00

Desempenho 79,67 77,49

Em 2020, no período de abril a outubro, devido à pandemia do coronavírus, os 
postos de atendimento presencial foram fechados e a aplicação da pesquisa 
foi suspensa, retornando a partir do mês de novembro.
A retomada do atendimento presencial nos postos do SAC ocorreu apenas em 
outubro e com algumas modificações como a redução do escopo dos servi-
ços prestados, a necessidade de agendamento prévio e o estabelecimento do 
tempo de duração de cada atendimento, de acordo com o serviço solicitado. A 
adoção destas medidas, dentre outras, foi imprescindível para garantir a segu-
rança dos usuários e dos representantes da Embasa. Apesar das restrições ao 
atendimento advindas dos protocolos de segurança, o resultado do indicador 
de satisfação fechou o ano com 99,58% de realização da meta. Cabe ressaltar 
que o indicador “Satisfação do Cliente Usuário – Atendimento Presencial” ini-
ciou a sua aferição no ano de 2019, fato que justifica a ausência da meta e do 
resultado de 2018.

Satisfação do Cliente Usuário – 
Atendimento Telefônico (%) 2020 2019 2018

Meta 83,00 83,00 80,00

Desempenho 83,86 81,59 82,17

Em relação ao Teleatendimento, que assumiu o protagonismo enquanto ca-
nal de atendimento a clientes no período em que os postos presenciais esti-
veram fechados, foram registradas, aproximadamente, 1.600.000 (um milhão 
e seiscentos mil) solicitações de serviços. O teleatendimento foi a principal 
alternativa dos clientes inclusive na realização de negociações de débitos da 
campanha de “Recuperação de Créditos e Manutenção da Adimplência 2020”. 
Mesmo com todos os desafios decorrentes da pandemia, o resultado do indi-
cador de satisfação com o atendimento telefônico superou a meta alcançan-
do o índice anual de 83,86%.

3.3.1 ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES E COMUNICAÇÃO DE PROBLEMAS
O indicador de Reclamação e Comunicação de Problemas representa a rela-
ção do total de ocorrências/ insatisfações registradas pelo cliente para cada 
mil ligações ativas de água e/ou existentes de esgoto e possui apuração com 
o resultado global, assim como a estratificação por tipo de operação: água, es-
goto e comercial, que são acompanhados diretamente pelas unidades respon-
sáveis. Em 2020, houve uma redução na meta, o que faz parte do fluxo de me-
lhoria contínua na apuração e no gerenciamento das reclamações registradas 
pelos clientes, induzindo a uma melhoria na eficiência dos processos.

Índice de Reclamações e 
Comunicação de Problemas 2020 2019 2018

Meta 221,54 257,23 257,23

Desempenho 184,34 236,94 270,50

*O índice apresentado é o geral, também sendo apurado por tipo de operação: água, esgoto e 
comercial.

O desempenho positivo em 2020, de 37 pontos percentuais abaixo da meta 
projetada, evidencia que houve avanços nos processos de execução, controle, 
fiscalização e acompanhamento dos serviços. 

3.3.2 ÍNDICE DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PRAZO
O Indicador de Serviços Realizados no Prazo consiste na apuração do percen-
tual dos serviços realizados no prazo dividido pelo total dos serviços realizados. 
As solicitações de serviços que compõem o indicador são oriundas do atendi-
mento ao público (lojas, callcenter e agência virtual) excluindo as solicitações 
de serviços geradas via demanda interna e as que são de atendimento imedia-
to, como: segunda via, certidões e informações, dentre outros.

Índice de Serviços Realizados no 
Prazo (%) 2020 2019 2018

Meta 92,09 92,02 92,02

Desempenho 91,91 90,05 89,96

Espera-se desse indicador o resultado acima da meta projetada. Embora o re-
sultado em 2020 tenha sido 0,18% inferior à meta, o desempenho foi superior 
ao ano de 2019 em 2,14%, demostrando a evolução da gestão dos serviços de 
campo, com o destaque positivo para os serviços comerciais e operacionais 
de água. O resultado de 2020 foi muito próximo da meta estipulada, cabendo 
ressaltar que, além das reduções das equipes em campo devido às restrições 
provocadas pela pandemia, o ano de 2020 registrou índice acumulado de chu-
vas no período de março a junho, superior à média no mesmo período dos últi-
mos 36 anos. Como consequência disto, as ocorrências de extravasamento de 

esgoto representaram 60% das 142.217 ocorrências.

3.4 Gestão de Pessoas
A pandemia da Covid19 levou a Embasa a adotar medidas excepcionais visan-
do adequar os processos internos, inclusive no processo de gestão de pessoal, 
de modo a garantir e atender à expectativa de abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto. 
Diante da necessidade de isolamento social para minimizar o risco aos cola-
boradores, foi instituído o regime remoto, consistente no teletrabalho, no qual 
os empregados continuaram exercendo as atividades que lhe são inerentes, de 
acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira (PCSC). Ao final de 2020, 
1.359 empregados tinham o registro de teletrabalho, número que chegou a 
1.587 em abril/2020 quando foi instituído o regime. 
Ademais, foi assinado termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
para, em caráter excepcional, ser adotada a jornada de 12 (doze) horas diárias, 
sob turno ininterrupto de revezamento, conforme as escalas de trabalho defi-
nidas, de modo a garantir segurança também aos empregados da área ope-
racional, que exercem atividades essenciais para a continuidade da prestação 
dos serviços da empresa.
O quadro da empresa fechou o ano de 2020 composto por 4.779 empregados 
próprios, sendo que ao final do exercício 9,55% desses encontravam-se afasta-
dos da empresa por motivo de afastamentos previdenciários, licença materni-
dade, contrato suspenso e à disposição de outros órgãos. Todos os emprega-
dos (incluindo diretores), em função da liberdade de negociação coletiva, estão 
cobertos pelo Acordo Coletivo de Trabalho firmado com a entidade sindical.
As contratações de empregados para o quadro efetivo da Embasa cessaram 
em 2018, em decorrência da finalização do prazo de validade do concurso 
público. Em cumprimento ao disposto no instrumento de negociação coleti-
va, quanto ao Programa de Aposentadoria Incentiva (PAI), a empresa reali-
zou ampla divulgação das disposições transitórias relacionadas ao programa. 
Neste instrumento foram estabelecidas fases de rescisão contratual, com 
intuito de resguardar a gestão do conhecimento e o planejamento financeiro 
da empresa, a serem promovidas observando-se o impacto operacional com 
a desmobilização da força de trabalho. Em 2020, houve 142 desligamentos de 
empregados efetivos, sendo 110 em decorrência da adesão ao Programa de 
Aposentadoria Incentivada (PAI). 
Conforme ciclo de promoções estabelecido pelo Plano de Cargos, Salários e 
Carreiras (PCSC), em dezembro de 2020 foram promovidos por antiguidade 
3.723 empregados efetivos ativos do quadro, sendo todos contemplados com 
01 (uma) faixa salarial.
Os estudantes da educação profissionalizante, que atuam como jovens apren-
dizes (Programa Primeiro Emprego) são considerados trabalhadores efetivos 
com jornada parcial e período determinado de contrato (dois anos). Em de-
zembro de 2020 foi encerrado mais um ciclo e 135 jovens deixaram de fazer 
parte do quadro da empresa. Também realizam atividades na empresa 29 
estagiários de nível superior e técnico, participantes dos programas “Partiu Es-
tágio” e “Mais Futuro” do governo estadual. Para assegurar a continuidade do 
aprendizado no período da pandemia, tanto dos jovens quanto dos estagiários, 
a empresa instituiu uma série de atividades virtuais mediadas pela equipe da 
área de Administração de Carreira.

Nº de empregados com 
contrato de trabalho 
permanente

2020 2019 2018

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Salvador e Região 
Metropolitana 1.720 872 1.793 899 1.834 916

Região Norte 841 270 855 270 889 277

Região Sul 838 234 856 244 876 247

Total por gênero 3.399 1.376 3.504 1.413 3.599 1.440

Total geral 4.775 4.917 5.039

Nº de empregados com 
contrato de trabalho 
temporário e jornada 
parcial (Programa 
Primeiro Emprego)

2020 2019 2018

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Salvador e Região 
Metropolitana 8 14 55 106 32 91

Região Norte 13 37 14 38 21 37

Região Sul 20 29 21 29 19 21

Total por gênero 41 80 90 173 72 149

Total geral 121 263 221

3.4.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
As ações para fortalecer a cultura de saúde e segurança são realizadas via 
Programa de Prevenção a Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com base nas diretrizes da Política de 
Saúde e Segurança no Trabalho, documento que estabelece as responsabilida-
des, com foco na prevenção e atendimento aos requisitos legais, promovendo 
assim a melhoria continua da gestão. 
Diante do cenário da pandemia, a Gerência de Segurança e Medicina do Tra-
balho em parceria com o Comitê de Gestão contra Covid-19 promoveu cam-
panhas e ações internas de medidas de prevenção contra o coronavírus, espe-
cificou equipamentos para a proteção dos empregados e reformulou rotinas e 
procedimentos a fim de aumentar a velocidade no fluxo das informações acer-
ca dos impactos da pandemia na Embasa para acelerar o tempo para tomada 
de deciões estratégicas. Além destas medidas, foram reestruturados os exa-
mes ocupacionais, adaptando-os ao cenário e oportunizando aos empregados 
a execução destes de forma segura.
Os principais destaques do ano são a redução média de 50% no absenteísmo 
de natureza médica, em função da redução da quantidade de atestados médi-
cos apresentados em relação ao número de horas reais trabalhadas atribuídas 
à pandemia, além de nenhum registro de óbito entre os empregados e traba-
lhadores terceirizados em decorrência de causas relacionadas à saúde e à se-
gurança do trabalho. A avaliação trimestral de 57 Estações de Tratamento de 
Água (ETAs), referente ao cumprimento de normas de saúde e segurança do 
trabalho, registrou avanço de 3% nos indicadores de saúde e segurança acom-
panhados conforme acordo celebrado com o Ministério Público do Trabalho, 
mesmo no contexto da pandemia. Para 2021, ampliamos o monitoramento de 
tais indicadores para 62 ETAs e 12 Estações de Tratamento de Esgoto (ETES).

3.4.2 CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
A Universidade Corporativa da Embasa (UCE) gerencia o processo de edu-
cação corporativa e executa o Plano de Capacitação anual construído, prin-
cipalmente, a partir das análises dos objetivos e projetos estratégicos, do 
Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT) e do Programa de 
Desenvolvimento Individual (PDI), sendo este último um produto da Avalia-
ção de Desempenho por Competência (ADC) de todos os empregados per-
manentes. As ações incluem treinamentos, bolsas para pós-graduação e cur-
sos de idiomas.
Em alinhamento aos protocolos para o enfrentamento à Covid19, os quais 
trouxeram orientações sobre a suspensão de eventos como treinamento, vi-
sitas técnicas e demais atividades que gerassem aglomerações, as ações de 
capacitação foram adaptadas e realizadas à distância. A previsão original era 
a execução de 72 (setenta e duas) turmas, 920 (novecentos e vinte) horas de 
capacitação e 1.782 (mil, setecentos e oitenta e duas) oportunidades, contudo 
estes números foram superados e a meta estabelecida para o indicador “Cum-
primento do Plano de Capacitação” atingiu 118,06%, restropecto da oferta 85 
(oitenta e cinco) turmas de treinamentos, 2.185 (duas mil, cento e oitenta e cin-
co) oportunidades e 1.222 (mil, duzentas e vinte e duas) horas em treinamen-
tos para o quadro funcional da empresa. Além disso, foram realizadas diversas 
ações de atualização profissional e a potencialização do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) com a promoção dos cursos e vídeo aulas, com destaque 
para o Curso Básico de Segurança do Trabalho, totalizando 5.282 (cinco mil, 
duzentas e oitenta e duas) oportunidades.
Em 2020 foi concluído mais um ciclo de avaliação de desempenho 
(2019/2020), tendo avaliado 4514 pessoas, com feedback dado individualmen-
te pelos gestores aos respectivos empregados. O resultado dessa avaliação 
será considerado para a promoção por mérito em 2022. Iniciamos também a 
reformulação da avaliação de desempenho, revisando os indicadores compor-
tamentais e de responsabilidade, incluindo novos aspectos a serem avaliados e 
realizando melhorias na ferramenta que será adotada no próximo ciclo.

3.5 Ações Socioambientais
A Embasa promove ações de preservação, conservação e recuperação do 
meio ambiente no âmbito das suas atividades, alinhadas à sua Política de 
Sustentabilidade e ao cumprimento legal. Também contribui ativamente para 
o fortalecimento de políticas públicas ao integrar os Conselhos Gestores de 
Unidades de Conservação do estado, os Comitês de Bacias Hidrográficas es-
taduais, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do São Francisco, de âmbito federal. A Comissão Técnica de Garantia 
Ambiental é a instância de deliberação e que subsidia a tomada de decisão da 
alta liderança acerca dos temas socioambientais importantes. 
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 foi dada a continuidade às ações de 
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com atividades nos SES 
de Candeias, SAA de Barra do Pojuca, SAA de Entre Rios e SAA de Itacaré, 
contudo com a suspensão das atividades presenciais em diversos setores da 
Embasa, desencadeada pelo avanço da pandemia do coronavírus o cronogra-
ma do SGA teve as suas atividades de implantação suspensas uma vez que 
as ações realizadas em conjunto com a consultoria que apoia a execução do 
projeto previam visitas técnicas às estruturas físicas dos sistemas e treinamen-
to presencial com os funcionários da empresa. Para 2021, havendo melhoria 
no cenário da pandemia, serão iniciadas as atividades de implantação do SGA 
nos SAA e SES de Feira de Santana, SAA de Porto Seguro, SES de Guanambi, 
SES Vitória da Conquista e SES de Morro de São Paulo. 
Entre outras iniciativas socioambientais realizadas, destaca-se a execução de 
convênios de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos relacio-
nados ao manejo sustentável da bacia hidrográfica do Rio Joanes e do aquí-
fero Marizal/ São Sebastião, bem como ação relativa às áreas de proteção de 
mananciais com influência na Região Metropolitana de Salvador. Destaca-se 

o Projeto Guardiões das Águas, com a implementação dos projetos que visam 
a recuperação da vegetação nativa de 100 hectares e de 100 nascentes das 
bacias dos rios dos Rios Joanes e Jacuípe, responsáveis por abastecer cerca de 
63% da região de Salvador.
Em 2020, a participação nas ações realizadas alcançou cerca 320.037 mil pes-
soas, com destaque para as ações de educação ambiental/ patrimonial e as 
atividades de engajamento social no processo de implantação, ampliação e 
operação dos sistemas.

3.5.1 SEGURANÇA DE BARRAGENS
A Embasa opera 132 barragens que compõem seus sistemas de abasteci-
mento de água. Destas, 27 barragens se enquadram na Política Nacional 
de Segurança de Barragens (PNSB) que está alinhada com a lei federal nº 
12.334/2010, e apresentam baixo ou médio risco, conforme o mais recente Re-
latório Nacional de Segurança de Barragens publicado pela Agência Nacional 
das Águas (ANA). Inspeções regulares são realizadas em todos os reservató-
rios e um relatório sobre as vistorias e o estado das estruturas enquadradas 
na PNSB é enviado anualmente para o Inema. 
Entre 2016 e 2020, a Embasa investiu R$ 14,6 milhões em estudos, inspeções, 
manutenção e recuperação estrutural das barragens sob sua responsabilida-
de. Deste valor, R$ 4,1 milhões foram utilizados no ano 2020, sendo R$ 1,3 mi-
lhões para recuperação das barragens de Santa Helena, Joanes II e Ipitanga II 
e R$ 2,8 milhões destinados à elaboração de estudos para a implantação dos 
Planos de Segurança de Barragens (PSB), a exemplo de Planos de Ações Emer-
genciais (PAE) e de Revisões Periódicas de Segurança de Barragens (RPSB).
Em 2020 a Embasa deu continuidade à execução dos Planos de Segurança de 
Barragens (PSB) enquadrados na Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB), que devem estar concluídos até 2022, conforme cronograma acorda-
do com o Inema. À medida que os projetos de recuperação das barragens são 
emitidos, os investimentos planejados são executados.
Entre os anos 2021 e 2024, está previsto o investimento de mais R$ 27 mi-
lhões na continuidade das obras de recuperação de barragens, implantação 
de sistemas de alerta, elaboração de planos de segurança, além da implan-
tação do monitoramento telemétrico dos níveis das barragens e de alguns 
afluentes. Destaca-se que a avaliação dos reservatórios de pequeno porte é 
realizada por meio de visitas dos técnicos da área responsável pela segurança 
das barragens da Embasa, conforme demanda da área operacional. 

3.6 Inovação 
Com o aprendizado trazido pelo desafio da pandemia, nasceu o Café i9, ins-
pirado na metodologia do “word Café” e adaptado às reuniões virtuais, que 
contribuiu com o estudo de problemas, gerando produtos potenciais de inova-
ção. Estruturados para serem executados em 2021, os projetos “Inspeção de 
barragens utilizando drones” e “Inovação de impacto social” destacam-se por 
contemplar a saúde e segurança do trabalhador e a melhoria da qualidade de 
vida e inclusão social, respectivamente, em seus objetivos e metas.
Os reflexos da difusão da cultura inovadora são perceptíveis nas característi-
cas de estratégias que se estruturaram em 2019/2020 a exemplo dos proje-
tos “Auto produção de energia” e “Potencialidades de reúso de efluentes na 
Bahia”; este com investimento aproximado na ordem de R$ 1,6 milhões. Ainda 
em 2020, foram iniciadas tratativas de acordo de cooperação técnica com as 
instituições SENAI/CIMATEC e FIO CRUZ para P&D+I visando contribuir com o 
combate à proliferação da Covid-19.

3.7 Gestão de Fornecedores
Em função das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, as licita-
ções realizadas pela Embasa passaram a ser realizadas prioritariamente por 
meio eletrônico, conforme já disposto no Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos (RILC). Tal medida proporcionou, além de maior proteção aos envolvi-
dos nessas disputas (tanto empregados quanto potenciais fornecedores), maior 
celeridade às aquisições e contratações realizadas pela Embasa em 2020. 
Ainda neste exercício, a Unidade de Gestão de Fornecedores, responsável 
pela atualização da tabela de preços da Embasa, pela elaboração e aprova-
ção de novas composições de serviços, além de ser a guardiã do sistema de 
orçamentação para aquisição de bens e serviços, com o apoio da consultoria 
da Fundação Instituto de Administração – FIA, iniciou os trabalhos para esta-
belecer diretrizes, aprimorar e ampliar os termos de referência, os manuais de 
contratações e de fiscalização dos contratos. Outra vertente do trabalho é a 
gestão do relacionamento com os fornecedores de bens e serviços, que além 
de já atuar no cadastro de fornecedores da Embasa, irá otimizar a gestão de 
relacionamento com a avaliação e a pré-qualificação dos mesmos.

4. CONTRATUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO

4.1 Contratualização
A prestação dos serviços públicos de saneamento básico pela Embasa segue 
as diretrizes da lei federal nº 11.445/2007, cujo eixo central é o Plano Nacional 
de Saneamento Básico (PLANSAB), atualizada pela lei nº 14.026 de 15 de julho 
de 2020, e da Política Estadual de Saneamento Básico (lei nº 11.172/2008). 
Com o advento da aprovação da lei nº 14.026/2020, que altera o marco legal 
do Saneamento Básico (lei nº 11.445/2007), criou-se um impedimento para a 
formalização de novos contratos de programa, forma contratual de delegação 
com a utilização do instituto da dispensa de licitação, e que nos permitia reno-
var os contratos através de negociações bilaterais com os municípios, impac-
tando diretamente nas negociações em andamento.
Diante do atual cenário legal, para estabelecimento de novos contratos resta 
à Embasa a negociação dos contratos com entidades regionais, especialmente 
às Regiões Metropolitanas e as Microrregiões de Saneamento Básico do esta-
do da Bahia. Para tanto, será necessário o suporte do Governo do Estado na 
formalização da governança das 19 Mmicrorregiões de Saneamento Básico, 
criadas pela lei estadual nº 48/2019 e e a reativação da 02 Entidades Metro-
politanas das Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana.
Cabe ressaltar que a estruturação da prestação regionalizada também é 
fundamental para a estratégia de alavancagem financeira da Embasa. Com 
o advento do Decreto Federal n° 10.588/20, a obtenção das linhas de finan-
ciamentos com fontes federais e  internacionais, que estão condicionadas ao 
aval do Governo Federal, dependerão da formalização das estruturas de pres-
tação regionalizada reconhecidas pela lei n° 14.026/2020 e reguladas por esse 
decreto.Em 31 de dezembro de 2020, a Embasa contava com o total de 228 
(62%) contratos ativos em carteira, sendo 11 contratos de concessão e 217 
contratos de programa, restando ainda 139 (38%) municípios sem contratos 
de concessão/programa regular, cuja a maior parte, 135 contratos de conces-
são, encontram-se vencidos e apenas 04 contratos são operados pela Embasa 
sem delegação (situação de fato).
A Embasa possui 327 (89%) convênios de cooperação firmados entre o estado 
da Bahia e os municípios, os quais autorizam a gestão associada para a pres-
tação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio, sob ponto de vista da lei nº 11.445/2007.

Número dos contratos 
de programa 
assinados*

2020 2019 2018 2017 2016 2015-
2007

Meta 300 210 110 50 15 -

Desempenho 217 175 8 6 6 6

*Em 2020 a meta e o resultado passaram a ser cumulativos.
ERRATA: O resultado em 2019 foi corrigido. Por conta dos trâmites legais, em janeiro de 2020 um 
contrato de programa retroagiu a data para dezembro de 2019. 

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 e é 
necessário o estabelecimento de um novo termo contratual para garantir a 
segurança jurídica da prestação do serviço no Município.  Cabe destacar que 
as alterações no marco impedem a Embasa de negociar um novo contrato de 
programa com o município bilateralmente.
Com a criação da Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salva-
dor (EMRMS) em 2014, a Embasa, por meio da lei complementar nº 41/2014, 
poderá acionar tema da prestação regionalizada na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS) ao Colegiado Metropolitano, entidade deliberativa inter fede-
rativa, e propor, com apoio da Secretária de Desenvolvimento Urbano do Esta-
do da Bahia (SEDUR), o início da discussão do contrato regional. É importante 
ressaltar que já existe ampla jurispdurência reconhecendo a estrutura das re-
giões metropolitanas como ente responsável pela estruturação da prestação 
regionalizada dos serviços de interesse comum, entre elas o saneamento bá-
sico. Sob o respaldo legal do tema, as discussões devem avançar ao ponto em 
que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da RMS e o Plano 
Metropolitano de Saneamento Básico estiverem concluídos, já que são pré-
-requisitos para o estabelecimento de contratos de prestação dos serviços, 
conforme a lei federal n°11.445/2007.

4.2 Regulação
Em 2020, a Embasa não obteve autorização para realizar o reajuste tarifário 
das tarifas de água e esgoto, mecanismo necessário pelo qual a empresa re-
compõe os efeitos inflacionários e dos custos operacionais dos serviços pres-
tados. Este quadro se deu a partir da determinação regulatória, através da 
Resolução 001/2020 da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado 
da Bahia (AGERSA), que em virtude da pandemia do coronavírus decidiu pela 
suspensão do processo do reajuste que estava em trâmite. Ainda que a resolu-
ção prevesse que esta deliberação poderia ser revista e ser aplicado o reajuste 
tarifário ainda em 2020, a decisão de suspensão foi mantida.  
Com um planejamento inicial de mais de 50 municípios a fiscalizar em 2020, 
sendo a maioria oriunda do “Sistema de Inspeção de Boas Práticas Opera-
cionais – Barreiras de Proteção” da Embasa, a Agersa comunicou à empresa 
a suspensão das inspeções devido à pandemia do coronavírus em março de 
2020, fato que resultou em uma única fiscalização ordinária em instalações 
localizadas em Vitória da Conquista e quatro extraordinárias em Araci, Baixa 
Grande, Candeias e Ipecaetá. Nenhuma multa foi aplicada a Embasa em 2020 
e para as não conformidades identificadas, todos os planos de ação corretivos 
estão sendo implementados.
Em 2020 foram encaminhados aos municípios e Agersa 175 relatórios de 
prestação de contas do ano 2019. O objetivo destes relatórios é prestar con-
tas de forma clara do que foi realizado pela prestadora em cada um dos mu-
nicípios em atendimento às cláusulas contratuais que citam as obrigações 
da Embasa e os procedimentos que garantam transparência da gestão eco-
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nômica e financeira de cada serviço. Os relatórios também atendem ao que 
está previsto nos incisos XIII do Art. 23 e III do Art. 31 da lei nº 8.987 de 13 de 
fevereiro 1995 (que trata da concessão e permissão da prestação dos ser-
viços públicos), que aponta como cláusula essencial do contrato, a obrigato-
riedade, a forma e a periodicidade da prestação de contas da concessionária 
ao poder concedente e usuários.

5. INVESTIMENTOS
O Plano de Investimentos da Embasa (PIE) pode ser traduzido como a compi-
lação das decisões de investimentos de curto, médio e longo prazos com suas 
respectivas curvas de execução esperadas de recursos, sob a égide de diversas 
categorias que facilitam a capacidade de monitoramento, controle e avaliação 
de desempenho dos investimentos em abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e desenvolvimento organizacional. 
O PIE possui alinhamento com Plano Plurianual do Governo do Estado  (PPA); 
com os compromissos pactuados nos contratos de programas celebrados com 
os municípios, que demandam um fluxo de investimentos ao longo de 20 ou 
30 anos para universalização dos serviços como a ampliação e implantação 
de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; bem como 
de ações operacionais de investimentos em reposição e modernização da base 
de ativos para melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
Os controles dos níveis de execução do PIE são feitos por meio dos indicadores 
de Cumprimento do Orçamento de Investimento (COI), que mensura o percen-
tual de execução orçamentária dos investimentos; e Coeficiente de Aderência 
ao Planejamento de Investimentos (CAPI), que mensura o nível de aderência 
de execução ao escopo planejado. Estes indicadores são acompanhados perio-
dicamente pela Diretoria Executiva da Embasa.
O orçamento previsto de investimento em 2020 foi de R$ 1.297 milhões sen-
do que a empresa atingiu 48% de execução orçamentária, o menor percen-
tual desde 2016; por outro lado, foram realizados R$ 616 milhões em investi-
mentos – o que representou uma aceleração de 34% em relação ao exercício 
anterior em valores históricos (R$ 460 milhões). Esta aceleração sinaliza que 
a Embasa vem solucionando as restrições que limitam sua capacidade de 
execução de investimentos, mesmo em um cenário adverso devido à pande-
mia do coronavírus que impôs significativas limitações a execução das ativi-
dades econômicas.
Para o ano de 2021, a Embasa tem um orçamento da ordem de R$ 1.226 mi-
lhões, sendo R$ 846 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 380 milhões 
de recursos de terceiros. Convém salientar que devido ao baixo nível de endi-
vidamento da empresa, e consequentemente uma elevada capacidade de 
financiamento, há ainda dentro do horizonte de planejamento quinquenal de 
2021-2025 um grande espaço para alavancagem dos investimentos, o que 
gera oportunidades além dos valores presentes no Plano de Investimentos 
2021-2025.
A aprovação das alterações no marco do saneamento facilita a participação 
das empresas privadas no setor ao extinguir os contratos de programa futuros 
e ao mesmo tempo exigir a realização de processo licitatório para a prestação 
dos serviços. Não obstante, as alterações incentivam os arranjos em blocos de 
municípios de modo a possibilitar a extração de economias de escala suficien-
te para o alcance do equilíbrio econômico-financeiro das empresas. 
Adicionalmente, em que pese o fato de as alterações no marco respeitarem os 
contratos de programas já celebrados, os condiciona ao alcance de metas de 
coberturas e qualidade dos serviços objetivando a universalização do sanea-
mento até o ano de 2033. Essa mudança de cenário induziu a Embasa a rede-
finir toda a sua estratégia de investimentos de curto, médio e longo prazo de 
modo a acelerar a expansão da cobertura dos serviços, balanceada pela ga-
rantia da segurança operacional a partir dos investimentos em reposição dos 
ativos operacionais e redução e controle de perdas. Cabe destacar que a Em-
basa vem realizando estudos que possibilitam a conjugação do capital público 
e privado através de vários arranjos como PPPs ou M&A, que permitem a an-
tecipação de investimentos para expansão da cobertura dos serviços e ganhos 
de eficiência em várias microrregiões de saneamento como suplementação ao 
Plano de Investimentos 2021-2025. 
Com efeito, há também outros arranjos em andamento, como o PPA (Power 
Purchase Agreement) que são contratos de longa duração para a produção 
de energia renovável, visando à autossuficiência em energia. Com isso, a 
Embasa poderá economizar cerca de R$ 2.320 milhões até o final de 2043 
e de cerca de R$ 4.964 milhões no final do plano, em 2050. Neste modelo, o 
agente privado pode assumir a responsabilidade por realizar os investimen-
tos e a operação na geração de energia elétrica, enquanto que a Embasa se 
compromete por adquirir a energia gerada durante o prazo suficiente para a 
amortização e a remuneração dos investimentos. Este arranjo público - pri-
vado permitirá a redução exponencial dos gastos com energia elétrica da 
empresa. As ações relacionadas acima alteram o ponto de equilíbrio e mo-
dernizam a relação da Embasa com o capital privado e fazem parte do Pro-
jeto de Aceleração dos Investimentos cujo objetivo é o aumentar a efetivida-
de da execução dos investimentos.

5.1 Valores Investidos
Investimentos por fonte de 
recurso 
(R$ milhões) 

2020 2019 2018 2017 

Investimento total  616 566 631 536

Investimento realizado com 
recursos próprios  419 335 278 250

Investimento realizado com 
recursos externos1 197 231 353 287 

Dos valores informados estão excluídas as despesas capitalizáveis. Os valores apresentados para 
os anos de 2019, 2018 e 2017 foram atualizados pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
de dezembro de 2020 em decorrência da  Agersa, através de resolução publicada em dezembro 
de 2019, ter definido o IGP-M como indexador da base de ativos.
1 Os recursos de fontes externas podem ser onerosos (obtidos por meio de financiamentos com 
pagamento de juros) e não onerosos (não são passíveis de devolução ou de pagamento de juros).

Investimentos por tipo 
(R$ milhões) 

2020 2019 2018 2017 

Valor  %1 Valor  % Valor  % Valor % 

Investimento em ações de 
abastecimento de água 368 59,7 293 52 324 51,3 276 51,5

Investimento em ações de 
esgotamento sanitário 210 34,1 239 42 264 41,8 211 39,4

Investimento em 
desenvolvimento institucional 38 6,2 34 6 43 6,8 49 9,1

Dos valores informados estão excluídas as despesas capitalizáveis. Dos valores informados estão 
excluídas as despesas capitalizáveis. Os valores apresentados para os anos de 2019, 2018 e 2017 
foram atualizados pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro de 2020 em de-
corrência da Agersa, através de resolução publicada em dezembro de 2019, ter definido o IGP-M 
como indexador da base de ativos.

1 Percentual em relação ao total investido no ano.

6. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Principal executora das ações do Programa Água para Todos (PAT), do Gover-
no do Estado da Bahia, a Embasa destinou 59,7% de seus investimentos em 
2020, equivalentes a R$ 368 milhões, para ações voltadas à universalização 
do acesso à água tratada e à melhoria na prestação dos serviços, aliadas ao 
uso sustentável dos recursos hídricos. Foram executadas mais de 97 mil novas 
ligações este ano.
No que diz respeito à disponibilização de água à população, nota-se uma 
discreta melhora operacional, já que houve redução nas intermitências (in-
terrupções da distribuição de água), tanto em quantidade de economias afe-
tadas quanto ao tempo em que o serviço ficou interrompido. Um dos fatores 
que contribuiu para garantir o abastecimento foi a maior utilização de águas 
subterrâneas, cujo aumento registrado foi de 2% em 2020. Também foi possí-
vel uma ampliação no volume disponibilizado à população, que ficou em torno 
de 16,53 m3/mensais por economia, embora ainda esteja abaixo da referência 
nacional, que é 19,69 m3/mensais.
A redução do nível de perdas de água na distribuição é um dos maiores desa-
fios operacionais da Embasa e as ações relacionadas a esse tema têm como 
foco a redução das perdas reais (vazamentos e extravazamentos) e, principal-
mente, as perdas aparentes (submedição e fraudes), o que tem apresentado 
resultados efetivos no controle do nível de perdas, frente à tendência natural 
de agravamento da situação.  Em se tratando dos Índices de Perdas na Distri-
buição – (IPD), se observou o resultado de 46,6% em 2020 o que representa a 
manutenção em relação ao exercício anterior.
Reafirmando o cuidado e a necessidade de proteção dos mananciais através 
da gestão sustentável dos recursos hídricos, a Embasa deu prosseguimento ao 
estudo de aplicação da avaliação ambiental estratégica em planos de bacias 
hidrográficas desenvolvido em parceria com a Universidade Federal da Bahia 
e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. Tendo a bacia do 
rio Joanes como base nesse estudo, em 2020, por meio de reuniões remotas, 
foram discutidas sobre as principais questões ambientais e de governança 
que impactam sobre a qualidade dos recursos hídricos.  Nesse sentido, foram 
definidos fatores de sustentabilidade e desenvolvidos cenários para avaliação 
dos impactos e valoração dos aspectos positivos para ampliação da oferta da 
água com qualidade.
Em 2020, o projeto de estudo hidrogeológico da borda leste da bacia do Re-
côncavo, elaborado em parceria com o Instituto Interamericano de Coopera-
ção para a Agricultura (IICA), teve a sua segunda fase iniciada. A execução do 
projeto dará suporte para o planejamento e implantação de rede de monito-
ramento hidrogeológico, levantamento de dados primários em campo e aper-
feiçoamento de modelo hidrogeológico conceitual e numérico em área da bor-
da leste da bacia sedimentar do Recôncavo Norte, que corresponde à área do 
reservatório subterrâneo que abastece grande parcela do nordeste do estado, 
incluindo zonas rurais e o polo industrial de Camaçari.
Dentre as ações para manutenção da qualidade da água tratada e melhoria 
operacional, destacam-se o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a 
Embasa e o Inema, no qual a empresa assumiu a manutenção das seguintes 
unidades de monitoramento remoto implantadas nas represas que abaste-
cem a região metropolitana de Salvador: Joanes I e II, Ipitanga I e II, Santa 
Helena e Pedra do Cavalo. Ao todo, são oito estações que monitoram em 
tempo real os parâmetros de temperatura, pH, turbidez, condutividade, oxi-
gênio dissolvido, nitrato, cianobactérias, clorofila e profundidade. Com esta 
ação, as unidades de monitoramento fornecem dados diretamente para o 

sistema da Embasa e para o Inema, proporcionando o acompanhamento da 
qualidade da água e dos parâmetros mencionados a cada 30 minutos, o su-
porte à operação e o direcionamento das ações de remediação e tratamento 
da água, caso necessário.
Na busca pela excelência, a Embasa vem aumentando o monitoramento da 
qualidade da água disponibilizada à população, considerando as exigências 
previstas nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 
para operação dos sistemas da empresa e as diretrizes previstas na Portaria 
de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. Em 2020, a Embasa exe-
cutou uma série de ações estratégicas, com destaque para os investimentos 
na ordem de R$9,4 milhões em tecnologia analítica de ponta para os labora-
tórios de controle da qualidade e a implantação de sistemas informatizados 
para melhorar o processo de controle da qualidade da água da empresa, vi-
sando à qualificação do escopo e descentralização das análises.  

6.1 Gestão de Perdas de Água
As ações para a redução  e controle das perdas de água com foco em oito di-
mensões: cadastro técnico, macromedição, controle de pressão, controle ativo 
de vazamentos, agilidade e qualidade dos reparos, gerenciamento da infraes-
trutura, perdas aparentes, e mobilização social e educação ambiental e são 
coordenadas pela Unidade de Redução e Controle de Perdas. Dentre as ações 
realizadas ao longo do ano, destacam-se e as relacionadas à melhoria e ma-
nutenção da micromedição, com a instalação e substituição de hidrômetros, 
com o advento de novas tecnologias, como medidores volumétricos e ultrassô-
nicos para grandes consumidores, equipamentos que possuem maior precisão, 
durabilidade e eficiência nos registros dos volumes medidos.
Ainda que em 2020 a intensificação das ações estruturantes para o controle e 
redução de perdas tenha sido prejudicada devido à pandemia do coronavírus, 
sobretudo a prevenção e combate às fraudes, foi detectado o efeito positivo da 
mudança das práticas de cobrança realizadas sem a suspensão do fornecimen-
to de água, ao ponto que foi mantida a contabilização dos volumes consumidos 
sem prejuízo para a arrecadação, o qual, somado ao incremento da oferta de 
água, elevou o volume consumido total. Esta ação impactou positivamente na 
manutenção e na melhoria de alguns índices de desempenho operacionais.

6.2 Indicadores de Desempenho
Acréscimo de Ligações de Água (ALA)
Um dos principais indicadores relacionados à universalização do acesso à 
água, o resultado do ALA em 2020 ficou 12% abaixo do previsto devido às 
consequências da pandemia pelo coronavírus. Dentre as dificuldades encon-
tradas, podemos citar a diminuição das solicitações dos usuários por conta das 
orientações para a interrupção do atendimento presencial, suspensão das ati-
vidades relacionadas a levantamento cadastral, ações de combate a fraudes e 
ligações clandestinas e o atraso na entrega de empreendimentos concluídos. 
Cabe destacar como fator positivo o recebimento do sistema de abastecimen-
to Araci Norte, a conclusão de empreendimentos no segundo semestre de 
2020 e o Projeto do Fundo de Saúde dos Servidores do Poder Judiciário (FUN-
SEP), que contribuíram para o resultado das ligações de água acrescidas.

Acréscimo de Ligações de Água 
(ALA) 2020 2019 2018

Meta 111.202 81.324 108.482

Desempenho 97.880 93.829 104.281

Nº de sistemas de 
abastecimento de água 
operados

2020 2019 2018

Locais 275 279 278

Integrados* 179 174 172

TOTAL 454 453 450

* Sistemas integrados são aqueles que atendem a diversas localidades. 
O número de sistemas varia de um ano para outro por motivos de desativação, de entrada em 
operação de novos sistemas, ou da transformação de sistemas locais em integrados.

Índice de Perdas na Distribuição (IPD)
O índice de Perdas na Distribuição (IPD) é uma relação entre o volume total 
perdido e o volume produzido, em percentual, e aponta o nível de eficiência do 
sistema nos seus aspectos operacionais (perdas reais, em função de vazamen-
tos) e comerciais (perdas aparentes, como fraudes e submedição) e por ser de 
fácil entendimento torna-se em um dos principais indicadores divulgados pe-
las prestadoras dos serviços de abastecimento de água. O cálculo de um dos 
componentes do indicador foi reformulado em 2018, por isso a meta estabe-
lecida para 2019 apresenta um valor superior ao proposto para o exercício an-
terior. Nos anos anteriores o índice de perdas vinha aumentando à medida que 
o volume produzido aumentava, pois não foi acompanhado de um incremento 
proporcional do volume consumido contabilizado.
Essa tendência é revertida em 2020 quando o índice permanece estável, mes-
mo tendo sido ampliado significativamente o volume produzido para atender 
ao maior número de consumidores e, consequentemente, o maior consumo, 
contribuindo para a continuidade do abastecimento. Embora as ações da em-
presa ainda careçam de potencialização na redução das perdas reais, houve 
um aumento do volume consumido convertido em receita o que possibilita o 
resultado detalhado abaixo. 
O combate às perdas ocorre rotineiramente e por meio da implantação de 
projetos de redução de perdas que possibilitam galgar maiores degraus de 
ganhos de desempenho, com destaque para atualização do parque de hidrô-
metros, que tem implantado ou substituído mais de 700 mil hidrômetros anu-
almente, e gerado um impacto significativo na redução da submedição, com o 
incremento no volume anual micromedido de 12 milhões de metros cúbicos, 
no incremento dos volumes micromedidos e faturados, esse último com o in-
cremento de 13 milhões de metros em 2020. 

Índice de Perdas na Distribuição 
(IPD) 2020 2019 2018

Meta 44,1% 45,8% 43,7%

Desempenho 46,6% 46,5% 44,3%

ERRATA: A meta para 2019 foi corrigida em alinhamento ao que consta no sistema informatiza-
do de controle de metas e resultados dos indicadores corporativos da Embasa. No RAS ano-base 
2018 foi publicado que a meta era de 45,9%.

6.3 Investimentos em Serviços de Abastecimento de Água1
2020 2019 2018

R$ 368 milhões

(59,7% do total investido 
no ano)

R$ 293 milhões

(52% do total investido 
no ano)

R$ 324 milhões

(51% do total investido 
no ano)

Destaques dos 
investimentos 
em serviços de 

abastecimento de água 
realizados em 2020

Investimento1 População beneficiada

Implantação do sistema 
adutor de interligação 
da Barragem de Ponto 

Novo à Barragem de 
Pedras Altas 

R$ 34 milhões 194 mil 

Ampliação do sistema 
produtor de água de 
Feira de Santana - 1ª 

etapa
 R$ 14 milhões 598 mil

Ampliação e melhorias 
no SIAA Jaguaquara/

Itaquara/Irajuba e 
duplicação trecho AAT 

DN 250

   R$ 3,9 milhões 69 mil

Construção da Estação 
de Tratamento de Água 

da região do Sisal
R$ 7,1 milhões 193 mil

Substituição de rede de 
DN 600 em Areia Branca 

(Lauro de Freitas)
R$ 4 milhões 201 mil

Substituição de rede de 
DN 400 na Av. Paralela 

(Salvador)
R$ 0,6 milhões 129 mil

1Os valores informados para os investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos 
em cada empreendimento englobando todos os contratos celebrados ao longo da execução até 
a conclusão dos mesmos, incluindo valores repassados pelos órgãos financiadores, as parcelas 
de contrapartida e recursos próprios da Embasa. 
Os valores apresentados para os anos de 2019 e 2018 foram atualizados pelo Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro de 2020 em decorrência da Agersa, através de resolução 
publicada em dezembro de 2019, ter definido o IGP-M como indexador da base de ativos.

6.4 Programa Água para Todos (PAT)
As ações do programa do Governo Estadual, executadas por meio da Emba-
sa desde janeiro de 2007 até dezembro de 2020, contemplaram 732 obras de 
abastecimento de água, perfuração de 611 poços, elaboração de 181 projetos 
de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de 
06 ações de desenvolvimento institucional. Neste período, houve um incre-
mento de 3,3 milhões de pessoas beneficiadas com o abastecimento de água, 
através do programa. Em 2020, foram concluídas 57 ações pela Embasa na 
área de abastecimento de água, com investimentos no montante de R$ 164,6 
milhões ao longo dos contratos. 

6.5 Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Funcep)
Desde 2014, a Embasa mantém parceria com o Funcep para ampliar a rede 
de abastecimento de água na zona rural, tendo sido investido até dezembro de 

2020 mais de R$ 82 milhões, oriundos de ambas as organizações, que bene-
ficiaram mais de 113 mil habitantes em 304 localidades, com a implantação 
de 2 mil quilômetros de rede/adução e execução de 31 mil ligações, além da 
realização de diversas ações socioambientais junto às comunidades.
Em 2020, ocorreu a atualização do plano de trabalho do termo de cooperação 
firmado em 2017, que teve sua meta revisada e a vigência estendida para ju-
lho de 2021, e a finalização do Relatório de Beneficiados do termo 001/2014, 
em parceria entre a equipe socioambiental e a área comercial das unidades 
responsáveis pelas obras.” 

7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Em 2020, a Embasa destinou 34,1% dos investimentos para ampliar a co-
bertura dos sistemas de esgotamento sanitário, modernizar/manter ativos e 
melhorar processos visando a satisfação dos clientes e preservação do meio 
ambiente. Os dois principais indicadores organizacionais acompanhados são 
“Acréscimo de Ligações de Esgoto” e “Índice de Qualidade de Esgoto”, sendo 
que este último demonstra a eficiência do tratamento dos efluentes coleta-
dos, conforme o projeto dos sistemas e o cumprimento de normas e legisla-
ções vigentes.
Importantes projetos foram executados em 2020 em todo o estado da Bahia. 
Em Salvador e Região Metropolitana além da excução de obras de extensão 
e substituição de redes no município de Lauro de Freitas vem ocorrendo a re-
cuperação de trechos de interceptores de esgoto por meio da aplicação de 
manta de fibra de vidro impregnada com resina poliéster do Sistema de Es-
gotamento de Salvador. Na região norte do estado da Bahia, ocorreu amplia-
ção de sistemas já existentes, como no Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Barreiras, Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães e Itaberaba, além de in-
vestimentos em veículos e equipamentos de desobstrução de rede coletora de 
esgoto na ordem de R$5 milhões. Na região sul também se destacam investi-
mentos em veículo e equipamentos de desobstrução de rede coletora de esgo-
to no montante de R$5,8 milhões, a ampliação de sistemas em Ipiaú e Jequié 
e a elaboração dos projetos de dragagem e desidratação de lodo das estações 
de Ilhéus Centro, Arraial D Ájuda, Santa Cruz Cabrália, Cachoeira e Itabatan, 
que atendem às demandas do órgão ambiental para a melhoria da eficiência 
do tratamento e gerenciamento adequado do lodo produzido.

7. 1 Indicadores de Desempenho
Acréscimo de Ligações de Esgoto (ALE)
O resultado alcançado pelo ALE em 2020 ficou 39% abaixo do previsto devi-
do às restrições de atividades causadas pela pandemia do coronavírus. Das 
dificuldades encontradas podemos citar a própria diminuição das ligações de 
água, já que uma nova ligação de água em região que possui rede de esgo-
tamento sanitário já demanda uma nova ligação de esgoto, e a limitação de 
equipes, e da sua circulação, para as ações de caça esgoto e visitas das equi-
pes sociais.

Acréscimo de Ligações de Esgoto 
(ALE) 2020 2019 2018

Meta 74.740 39.913 66.479

Desempenho 45.408 45.191 64.189

Nº de sistemas de esgotamento 
sanitário operados 2020 2019 2018

Locais 126 121 120

Integrados* 13 13 13

TOTAL 139 134 133

* Sistemas integrados são aqueles que atendem a diversas localidades. 
O número de sistemas varia de um ano para outro por motivos de desativação, da entrada em 
operação de novos sistemas, ou da transformação de sistemas locais em integrados.

7.2 Investimentos em serviços de esgotamento sanitário1
2020 2019 2018

R$ 210 milhões

(34,1% do total investido 
no ano)

R$ 239 milhões

(42% do total investido 
no ano)

R$ 264 milhões

(42% do total investido 
no ano)

Destaques dos 
investimentos em 

esgotamento sanitário 
realizados em 2020

Investimento 1 População beneficiada

Implantação do sistema 
de esgotamento 

sanitário de Itaberaba - 
2ª etapa

R$ 67 milhões 74 mil

Ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário 

de Ilhéus/Pontal - 1ª 
etapa

R$ 54 milhões 66 mil

Pequenas Extensões de 
Rede Coletora e Ramais 
Prediais de Esgoto nos 

Municípios de Vitória da 
Conquista.

R$ 5,4 milhões 12mil

Ampliação do Sistema 
de esgotamento 

sanitário de Teixeira de 
Freitas (adensamento e 

ligações)

R$ 4,7 milhões 11 mil

Recuperação de trechos 
de interceptores do 

Sistema de esgotamento 
sanitário de Salvador

R$ 12 milhões 523 mil

Ampliação do Sistema 
de esgotamento 

sanitário Salvador 
(adensamento)

R$ 13,1 milhões 34 mil

1Os valores informados para os investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos 
em cada empreendimento englobando todos os contratos celebrados ao longo da execução até 
a conclusão dos mesmos, incluindo valores repassados pelos órgãos financiadores, as parcelas 
de contrapartida e recursos próprios da Embasa.
Os valores apresentados para os anos de 2019 e 2018 foram atualizados pelo Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M) de dezembro de 2020 em decorrência da Agersa, através de resolução 
publicada em dezembro de 2019, ter definido o IGP-M como indexador da base de ativos.

7.3 Programa Água para Todos (PAT)
A Embasa executa ações do PAT, programa do Governo Estadual, para ampliar 
o acesso ao esgotamento sanitário em toda a Bahia. Desde janeiro de 2007 
foram investidos mais de R$3.106 milhões em 211 obras de esgotamento, que 
geraram um incremento de 194% no número de beneficiados em todo o Esta-
do. Em 2020 foram entregues à população importantes obras de esgotamen-
to sanitário, que representam um valor aplicado de R$ 252 milhões, ao longo 
do contrato, beneficiando 471 mil habitantes.

8. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Este subitem apresenta uma análise da situação econômico-financeira da Em-
basa por meio de indicadores de desempenho econômico, financeiro, comer-
cial, de rentabilidade e endividamento, presentes nas Demonstrações Financei-
ras, assim como gera base analítica entre as estratégias organizacionais e os 
resultados alcançados.   
As análises apresentadas a seguir, excetuando aquelas relativas ao resultado 
do exercício, desconsideram os efeitos da receita e dos custos de construção, 
concentrando-se exclusivamente nas receitas e nos gastos oriundos da presta-
ção dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

8.1 Receitas e Custos de Construção
A receita e os custos de construção, introduzidos nas Demonstrações Finan-
ceiras da Embasa desde 2009, conforme orientações do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), têm impacto líquido nulo.
 A receita de construção em concessões públicas de saneamento corres-
ponde ao custo dos investimentos realizados pelo concessionário, acrescido 
de uma pequena margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor das 
margens reconhecidas, ponderou-se o custo/benefício envolvido nesse reco-
nhecimento, ou seja, a necessidade de controles sistêmicos por obras e por 
município (custo) e a margem adicional (benefícios), optando-se por considerar 
margem zero.

Receita e custos de construção (R$ milhões)

2016 2017 2018 2019 2020

395 425 499 476 545

8.2 Receita Operacional de Serviços
No ano de 2020, a Embasa obteve uma Receita Operacional Bruta – ROB de 
R$ 3.469 milhões (R$3.418 milhões em 2019), sendo R$2.515 milhões (72%) 
oriundos da prestação dos serviços de abastecimento de água, R$ 920 mi-
lhões (27%) dos serviços de esgotamento sanitário e R$ 34 milhões (1%) re-
ferentes a serviços acessórios tais como ligações e religações, elaboração de 
projetos e serviços de laboratório. Os efeitos da pandemia provocada pelo 
coronavírus impactaram as Receitas Operacionais da companhia gerando um 
crescimento de apenas 1,5% da ROB e 1,4% da Receita Operacional Líquida – 
ROL (R$ 3.148 milhões frente a R$ 3.104 milhões em 2019).
Os principais fatores que influenciaram o resultado obtido foram a redução do volu-
me faturado das categorias Pública (15,03%), Comercial (9,9%) e industrial (4,78%) e 
a frustação do reajuste tarifário e da parcela de ganho real de 3,29%, não concedi-
dos pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).
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Evolução da Receita Operacional Bruta de Serviços (R$ milhões)

Nos últimos cinco anos, o crescimento médio da ROB e ROL foi de 7%. Com 
destaque de crescimento da ROB de 2017 em 11%, motivado pelo reajuste ta-
rifário de 5,91% acrescido de incremento real de 2,89%, assim como pela re-
estruturação da tabela tarifária que reduziu o consumo mínimo faturado de 
água de 10 m3 para 6m3 naquele exercício.

Evolução das Taxas de Crescimento das Receitas (R$ milhões)

8.3 Resultado Líquido
Apesar do cenário crítico causado pela pandemia, o ano de 2020 apresentou 
um resultado líquido de R$ 243 milhões (R$ 186 milhões em 2019), 31% supe-
rior ao ano anterior. Apesar da Receita Operacional Líquida ter apresentado 
crescimento bem abaixo da tendência histórica (1%), outros fatores contribuí-
ram para o avanço do resultado líquido neste período, quais sejam: a) redução 
em R$ 109 milhões dos gastos com provisão para perdas de depósitos judi-
ciais em virtude da  baixa contábil de R$ 110 milhões em 2019, resultado da 
conciliação contábil que apontou registros nas contas contábeis sem o respec-
tivo registro nos saldos bancários;  b) redução em R$ 19 milhões das despe-
sas com processos trabalhistas em função das reduções do quantitativo das 
prestações de contas e valor médio dos referidos processos.  As prestações 
de contas geram baixa contábil (reconhecimento da despesa) dos valores de 
depósitos e bloqueios judiciais anteriormente registrados no ativo. Apesar dis-
so, cabe registrar o crescimento em R$ 20 milhões na provisão dos processos 
trabalhistas em 2020; c) desaceleração dos gastos de pessoal em virtude do 
não fechamento do acordo coletivo de trabalho, apesar do impulsionamento 
dos gastos com incentivo à aposentadoria em R$ 15 milhões, resultando no 
crescimento de gastos de pessoal de 2,5% (6% em 2019); d) Desaceleração das 
Perdas por Inadimplência, causada pela implantação de nova metodologia de 
previsão de perdas por inadimplência mais eficiente utilizando o sistema de 
Business Intelligence (QlikSense) e realização de ações de cobrança mais efi-
cientes, incluindo ferramentas de inteligência artificial.

Demonstrações de 
Resultados do Exercício (R$) 2020 2019 Variação 

(R$)
Variação 

(%)

Receita operacional líquida 3.147.719 3.103.940 43.779 1%

Custo dos serviços 
prestados (2.112.135) (1.998.869) (113.266) 6%

Despesas gerais e 
administrativas (424.834) (590.650) 165.816 -28%

Despesas comerciais (284.697) (361.247) 76.550 -21%

Outras (despesas) receitas 
operacionais, líquidas (71.081) (7.507) (63.574) 847%

Receitas (despesas) 
financeiras, líquidas 4.353 37.941 (33.587) -89%

Imposto de renda e 
contribuição social (16.397) 2.273 (18.671) -821%

Resultado do exercício 242.928 185.881 57.047 31%

Observação: As informações desconsideram os efeitos da receita e dos custos de construção, que 
possuem margem zero e portanto, efeito R$ 0 no resultado.

8.4 Margem Bruta Ajustada
A margem bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita operacional 
líquida, sem considerar a receita e o custo de construção) mensura a capaci-
dade da atividade operacional da empresa gerar excedente econômico, afas-
tando da base de cálculo as receitas e despesas que não são geradas pelos 
ativos operacionais.
O lucro bruto gerado em 2020 foi de R$ 1.036 milhões, inferior em 6% ao re-
gistrado no ano anterior (R$ 1.105 milhões). Sua representatividade em rela-
ção à receita operacional líquida também regrediu, gerando uma margem 
bruta de 32,9% (35,6% em 2019). Isto ocorreu, sobretudo, em virtude da desa-
celeração da Receita Operacional Líquida (1,4% superior ao ano anterior) gera-
do pelos efeitos da pandemia do coronavírus.
Cabe destacar que os custos operacionais apresentaram crescimento (5,7%), 
abaixo da média histórica (7,0%) em virtude da redução de gastos com mate-
riais operacionais (4,98%), em especial a redução dos gastos com água bruta 
(R$ 17 milhões), e do baixo crescimento dos gastos de pessoal vinculado à 
operação (0,8%) por conta do não fechamento do acordo coletivo de trabalho 
neste ano. Embora os gastos de serviços tenham aumentado 7%, deve-se pon-
derar que foi realizada uma apuração mais detalhada sobre os registros con-
tábeis e, através da natureza da operação, os gastos de serviço de arrecada-
ção foram classificados como custo, com impacto de R$ 33 milhões.

Evolução da Margem Bruta Ajustada (R$ milhões)

ERRATA: O valor da evolução da margem bruta ajustada em 2019 foi corrigida. No RAS ano-base 
2019 foi publicado que o valor era R$1.050,0 milhões.

8.5 Despesas Comerciais
Em 2020, as despesas comerciais alcançaram um montante de R$ 285 mi-
lhões, valor que representa uma redução de R$ 77 milhões (21%) em relação 
ano anterior. Essas despesas são representadas sobretudo pelas provisões de 
perdas por inadimplência que reduziram, significativamente, em função da im-
plantação de uma nova metodologia de avaliação de crédito que utiliza o sis-
tema de Business Intelligence (QlikSense), integrado ao sistema comercial da 
Embasa que permite maior precisão na avaliação da evasão que passou a ser 
realizada de modo específico para cada categoria de débito.

Evolução das Despesas Comerciais (R$ milhões)

8.6 Evolução do Percentual de Perdas por Inadimplência em Relação 
à Receita Operacional Líquida (ROL)
As perdas por inadimplência, no valor de R$ 236 milhões, comprometeram 
neste ano 8% da receita operacional líquida (10% em 2019).  Esta redução jus-
tifica-se principalmente pela implantação da nova metodologia de avaliação 
de crédito que gerou maior precisão na apuração das provisões de perdas por 
inadimplência baseada na análise dos débitos categorizados por tempo e tipo 

de imóvel. Além disso, diversas ações de otimização de cobrança contribuíram 
para este resultado, tais como:

1. Consolidação do padrão de negociação flexível que busca adequar a ne-
gociação dos débitos à capacidade de pagamento do usuário com uma 
negociação;
2. Implantação do projeto SMS Corporativo com envio de mais de 6,5 mi-
lhões de SMS e com uma recuperação de débitos superior a R$ 109,6 
milhões;
3. Início da implantação da Inteligência Artificial com análise preditiva para 
segmentação de usuários por risco e direcionamento de ações de forma 
mais eficiente;
4. Implantação da solução de pagamento de contas por cartões a fim de dis-
ponibilizar alternativa de pagamento e parcelamento dos débitos;
5. Envio de link por SMS viabilizando o pagamento de conta com cartões. 

Evolução das perdas por inadimplência (R$ milhões)

8.7 Despesas Administrativas
As despesas de natureza administrativa, gastos de áreas de suporte ao ne-
gócio, apresentaram montante de R$ 424,8 milhões (R$ 590,6 milhões em 
2019) representando redução de 28% no período. Os principais fatores que 
contribuíram para esta redução foram: a) redução em R$ 109 milhões dos 
gastos com provisão para perdas de depósitos judiciais, em virtude da baixa 
contábil de R$ 110 milhões em 2019, resultado da conciliação contábil, que 
apontou registros nas contas contábeis sem o respectivo registro nos saldos 
bancários;  b) redução em R$ 19 milhões das despesas com processos traba-
lhistas em função das reduções do quantitativo das prestações de contas e 
valor médio dos referidos processos.  As prestações de contas geram baixa 
contábil (reconhecimento da despesa) dos valores de depósitos e bloqueios 
judiciais anteriormente registrados no ativo. Apesar disso, cabe registrar o 
crescimento em R$ 20 milhões na provisão dos processos trabalhistas em 
2020; c) não fechamento do acordo coletivo de trabalho, apesar do aumento 
de gastos com incentivo à aposentadoria do pessoal da área de suporte em 
R$ 11 milhões, d) reclassificação do gasto com serviço de tarifa de arrecada-
ção (R$ 33 milhões) de despesa para custo operacional após apuração mais 
detalhada sobre os registros contábeis. 

Evolução das Despesas Administrativas (R$ milhões)

8.8 Custos dos Serviços
Os custos dos serviços alcançaram um montante de R$ 2.112 milhões (R$ 
1.999 milhões em 2019). Embora os custos operacionais tenham apresentado 
crescimento de R$ 113 milhões (6%), cabe registrar que os gastos de pessoal 
apresentaram desaceleração em função do não fechamento do acordo coleti-
vo em 2020, apresentando um crescimento de apenas 0,8%. Além disso, nota-
-se a redução de gastos com materiais operacionais em R$ 9 milhões gerada, 
principalmente, pela queda dos custos de água bruta (R$ 17 milhões), visto 
que em 2018 e 2019 a companhia registrou pagamentos retroativos. 
Apesar das reduções citadas, alguns fatores contribuíram para o aumento 
dos custos dos serviços. Dentre eles, destaca-se a reclassificação contábil 
dos gastos com serviços de tarifa de arrecadação (R$ 33 milhões) que pas-
saram a ser qualificados como custos operacionais uma vez que estão sen-
do registrados em cada unidade regional responsável pelo gasto. Anterior 
a esta mudança, esse gasto era registrado de forma consolidada na área 
financeira e, portanto, qualificado como Despesa Operacional. Além disso, 
nota-se aumento dos gastos com serviços de manutenção de Sistemas (R$ 
10 milhões) e dos serviços de manutenção eletromecânica (R$ 5 milhões). 
Esse crescimento deve-se ao aumento dos preços nos contratos licitados em 
2019 e 2020, à inclusão de novos sistemas de esgoto, em destaque o Siste-
ma de Araci Norte recebido em 2020 e, em virtude da aquisição de novos 
equipamentos operacionais.

Evolução dos Custos dos Serviços (R$ milhões)

8.9 Indicadores de Endividamento
A estrutura de capital da Embasa demonstra que seus ativos (R$ 8.365 mi-
lhões) estão sendo, em sua maioria (73%), financiados pelo capital próprio. A 
alavancagem financeira da companhia de apenas 27% demonstra oportuni-
dade de captação de recurso a fim de viabilizar os desafios de investimentos 
para universalização. 
A dívida líquida vem caindo ao longo dos anos, registrando em 2020 um resul-
tado de R$ 26 milhões, que representa uma queda de 88% se comparada com 
a dívida líquida registrada em 2019. Isso se deve aos seguintes fatores: (a) A 
desaceleração no ritmo dos recebimentos dos recursos de terceiros, além do 
término do contrato de empréstimo de capital de giro em abril/2019, captado 
em 2013 no montante total de R$ 59 milhões, e; (b) O aumento significativo 
das disponibilidades e aplicações financeiras, saindo de R$ 433 milhões (dez/ 
2019) para R$ 529 milhões (dez/ 2020) em virtude da baixa execução de in-
vestimentos, e pelas ações de postergação de pagamentos dos encargos da 
dívida do BNDES, liquidação dos empréstimos de debêntures e capital de giro 
em 2020 e ações para racionalização do custeio com vistas à preservação do 
caixa da empresa ante a pandemia. 
O montante da dívida líquida corresponde a aproximadamente 4% da gera-
ção de caixa operacional (Ebitda) do exercício, demonstrando alto potencial de 
alavancagem da empresa. A companhia demonstra condições favoráveis para 
manter o adimplemento do serviço da dívida, considerando que a cada ano, a 
geração de caixa operacional (Ebitda) tem gravitado em torno de 3,5 vezes o 
valor do serviço da dívida nos últimos anos (3,94x em 2020).  Quanto às con-
dições de pagamento das outras dívidas onerosas, tais como dívidas previden-
ciárias, parcelamento de tributos, fornecedores em atraso e parcelamento de 
energia, a companhia demonstra situação favorável uma vez representa uma 
parcela cada vez menos relevante em relação ao Ebitda anual. 

Indicadores de endividamento 2020 2019 2018

Dívida líquida (R$ milhões) 26 218 467

Dívida Líquida/ Ebitda (< =3) 0,04 0,40 0,64

Ebitda/ Serviço da Dívida 
(>= 1,5) 3,94 2,76 3,56

Outras Dívidas Onerosas/ 
Ebitda (<= 1) 0,02 0,05 0,07

Passivo total / Ativo total (%) 26,62 27,07 28,28

(*) Indicadores que representam as covenants (condicionantes) de contratos de financiamento 
com o BNDES. As metas estabelecidas nestes contratos de financiamento estão descritas na ta-
bela acima e foram atendidas para o exercício de 2019.
ERRATA: Os valores da “Dívida líquida” e da “Dívida líquida/Ebitda” foram corrigidos em relação 
ao ano de 2019 devido à retirada do valor de R$ 16 milhões da rubrica “Aplicações Financeiras” e 

a sua inserção na rubrica “Recursos Vinculados”, seguindo a orientação da empresa que audita as 
demonstrações financeiras da Embasa. Em 2019 estes valores eram “Dívida líquida”(R$202 mi-
lhões) e “Dívida líquida/Ebitda” (0,37).

8.10 Assistência Financeira Recebida do Governo (em R$ milhões)
Fonte 2020 2019

Orçamento Geral da União (OGU)1

Caixa/Ministério das Cidades  32.592 35.351 

Funasa/Ministério da Saúde  2.737 7.712 

Codevasf/Ministério da 
Integração Nacional  3.235 3.625 

ANA/PRODES (ETE Barreiras)  4.530 5.245 

Subtotal 43.094 51.933

Benefícios Fiscais (IRPJ)2

Redução de 75% do IRPJ  90.210 65.625

Redução por Reinvestimento 
de 30% do IRPJ  3.776                                            -   

Subtotal 93.986 65.625

Governo do Estado da Bahia3

Contrapartida PAC 1.278 2.715   

Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza 

(Funcep)
- 1.463                              

Outros convênios 73 3.095 

Subtotal 1.351 7.273 

 TOTAL 138.431 124.831

1 Valores recebidos do Governo Federal (OGU), por meio de termos de compromisso, para investi-
mento na ampliação e implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1 e 2).
2 Referem-se aos benefícios fiscais do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) obtidos pela 
Embasa por meio de laudo constitutivo emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) em março de 2015. O benefício é válido até dezembro de 2024. O benefício 
consiste em manter na companhia o valor correspondente aos percentuais do IRPJ devido sobre 
o lucro de exploração, para aplicação em investimentos que ampliem sua capacidade produtiva.
3 Valores recebidos do governo estadual para investimento na ampliação e implantação de siste-
mas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

8.11 Ebitda e Margem Ebitda
Por proporcionar uma visão da eficiência operacional, permitindo análises 
comparativas com outras empresas correlatas, assim como refletir a capaci-
dade da empresa de gerar caixa, a “Margem Ebitda” passou a integrar o por-
tfólio de indicadores estratégicos da Embasa partir de 2018. 
Com efeito, o exercício de 2020 se configurou como um ano de grande incerte-
za em função do advento da pandemia do coronavírus que, além dos impactos 
econômicos adversos que afetaram diretamente o negócio da Embasa, exigiu 
esforços adicionais da companhia por se tratar de uma crise de natureza sani-
tária, exigindo a ampliação e a continuidade dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. 
Do ponto de vista operacional houve a elevação do nível do volume de água 
disponibilizado, a redução dos números de ocorrências de intermitência do 
fornecimento de água e as suspensões dos cortes de ligações de água em 
decorrência da inadimplência. Estas ações garantiram a segurança sanitária 
necessária da população residente na área de atuação da Embasa para o en-
frentamento da pandemia.
Quanto aos impactos destes eventos sobre o resultado operacional da com-
panhia, pode-se afirmar que apesar de ter havido uma queda no nível de ati-
vidade econômica, adversidade esta agravada pelo anúncio da Agersa de não 
conceder o índice de reajuste tarifário (IRT) – índice que recompõe a inflação 
verificada no setor de saneamento -; a Embasa respondeu tempestivamente 
a este cenário com ações de redução e controle de custos que possibilitaram 
chegar ao final de 2020 com condição satisfatória de caixa e ainda conseguir 
extrair uma margem ebitda de 21,80%, que representou uma aceleração de 
25% em relação à margem ebitda do exercício anterior que foi de 17,44%.

2020 2019 2018 2017 2016
Ebitda (R$ 
milhões) 686 541 727 524 396

Margem 
Ebitda(%) 21,80 17,44 25,05 19,71 16,46

8.12 Rentabilidade dos Ativos, Giro dos Ativos e Despesa de Explora-
ção sobre Ativos
Em 2020, o indicador “Rentabilidade dos Ativos” apresentou um desempe-
nho acima da meta e uma aceleração em relação ao resultado verificado no 
exercício anterior, pelas mesmas razões que motivaram o comportamento 
da Margem Ebitda, porém não alcançou o nível de rentabilidade verificado 
em 2018.
Rentabilidade dos Ativos (%) 2020 2019 2018 2017

Meta 3,59 3,41 3,42 -

Desempenho 3,82  3,17 4,56 3,29

Demonstra o retorno econômico gerado pelos ativos operacionais.

O resultado alcançado para o Giro dos Ativos em 2020 está diretamente 
relacionado à queda do nível de atividade econômica como decorrência da 
pandemia do coronavírus, agravada pelo anúncio da Agersa de não conceder 
o índice de reajuste tarifário (IRT) – índice que recompõe a inflação verificada 
no setor de saneamento.
Giro dos Ativos (%) 2020 2019 2018 2017

Meta 17,73 18,13 17,14 17,76

Desempenho 17,53 18,16 18,21 15,75

Indica a capacidade que a base de ativos da empresa tem de gerar receita operacional.

Para a Despesa de Exploração dos Ativos, não obstante a ampliação e a con-
tinuidade operacional dos serviços de saneamento, o resultado de 2020 ficou 
abaixo da meta e inferior ao índice verificado no exercício anterior. Isso se de-
veu às ações tempestivas de redução e controle de custos durante o enfrenta-
mento da pandemia.
Despesa de exploração dos ativos (%) 2020 2019 2018 2017

Meta 14,36 14,69 13,59 13,76

Desempenho 13,53 14,20 14,06 13,38

Indica a eficiência dos custos utilizados para movimentar a base de ativos.

8.13 Eficiência da Cobrança Global
Indicador que evidencia a performance da arrecadação frente ao faturamento, 
a eficiência da cobrança vem demonstrando, desde 2017, que os trabalhos de 
recuperação de débitos registraram sensível avanço, mesmo diante da conjun-
tura econômica adversa. O projeto em execução de centralização das ações de 
cobrança utilizando inteligência artificial segmentou os usuários por risco de 
pagamento das contas e direcionou ações mais assertivas por perfil de cliente. 
Essas ações são fundamentais para que a empresa otimize o seu processo de 
cobrança e reduza os seus custos. 
Para reduzir os impactos provocados pela pandemia, onde houve a limitação 
da negativação e suspensão dos cortes do abastecimento, a Embasa intensi-
ficou as ações de cobrança por SMS e implementou o “Aviso de débito” para 
alertar os usuários sobre a necessidade de manter a adimplência dos serviços 
essenciais.  No período de abril a novembro de 2020, foram enviados mais de 6 
milhões de SMS, e entregues mais de 5 milhões de aviso de débito.  
Em setembro de 2020, entendendo a situação de crise econômica provoca-
da pelo estado de pandemia, a Embasa disponibilizou para os usuários uma 
“Campanha de Recuperação de Crédito” com condições diferenciadas para 
negociação dos débitos, possibilitando o retorno dos usuários devedores à con-
dição de adimplência. Na Campanha, 89 mil usuários negociaram mais de R$ 
100 milhões de débitos corrigidos. Em novembro de 2020, após possibilitar aos 
usuários condições diferenciadas para negociação dos valores em atraso, a 
Embasa retomou de forma gradual as ações de negativação e corte, utilizan-
do a segmentação por perfil de risco, realizada pela ferramenta de inteligência 
artificial, para direcionar de forma criteriosa as ações de cobrança. Somam-se 
a essas iniciativas os estudos para modelagem de contratos para recuperação 
de usuários com a situação de água inativa, com perfil de fraude, além de usu-
ários e débitos em localidades de alta vulnerabilidade social. Para os débitos 
de órgãos públicos, a aplicação da política de cobrança, os protestos e a judi-
cialização dos débitos de prefeituras tem sido instrumentos importantes para 
o aumento da arrecadação desta carteira.

Eficiência da cobrança global (%) 2020 2019 2018 2017

Meta 93,75 93,50 93,06 92,30

Desempenho 91,10 92,24 92,20 92,23

Mede a eficácia do processo de arrecadação total, composto pela arrecadação do faturamento 
do ano e de anos anteriores.

8.14 Índice de Eficiência de Caixa
Os resultados dos últimos quatro anos mostram evolução na saúde financeira 
da Embasa. Contudo, em 2020, devido às consequências da pandemia, o cres-
cimento no resultado do indicador foi impactado principalmente pelas ações 
de postergação de pagamentos dos encargos da dívida do BNDES, liquidação 
dos empréstimos de debêntures e capital de giro e ações para racionalização 
do custeio com vistas à preservação do caixa da empresa ante a pandemia, 
que tiveram como consequência os seguintes pontos: redução da execução 
prevista de custeio em R$ 150 milhões (-5,37%), com especial atenção para 
as rubricas de pessoal, R$ 96,6 milhões (- 11,78%); impostos e tributos R$ 72,5 
milhões (-28,15%) e serviços em R$ 32 milhões (-2,99%).



EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.676.292.840,12 

Índice de eficiência de caixa 2020 2019 2018 2017

Meta 1,241 1,169 1,141 1,086

Desempenho 1,221 1,204 1,200 1,181

Simula o resultado de caixa no período, considerando além das entradas e saídas realizadas e as 
contas vencidas e não pagas. Não são considerados os gastos de investimentos neste indicador. 
Valores superiores a um indicam que as entradas são suficientes para honrar todos os compro-
missos de custeio do período (pagos ou não pagos).

8.15 Demonstração do Valor Adicionado – DVA 
A Demonstração do Valor Adicionado detalha a formação da riqueza gerada 
pela companhia e e sua respectiva distribuição. Em 2020, nota-se que o valor 
adicionado foi de R$ 1.492 milhões (R$ 1.373 milhões em 2019) apresentando 
crescimento de 9% em relação ano anterior. A distribuição demonstra que os 
gastos de pessoal foram os maiores contemplados no valor de R$ 656,0 mi-
lhões (44%), em seguida destaca-se os impostos, taxas e contribuições com o 
total de R$ 481,4 milhões (32%), a remuneração do capital próprio de R$ 242,9 
milhões (16%)e, por fim, R$ 112,0 milhões (8%) distribuídos para remuneração 
do capital de terceiros.

 Em R$ mil 2020 2019 2018

Receitas 3.978.648 3.785.442         3.655.886 

Água, esgoto e 
serviços  3.468.704 3.418.254         3.197.858 

Provisão para 
redução ao valor 

recuperável de 
contas a receber 

de clientes

(34.977) (108.604)             (41.930)

Outras receitas 
(construção)  544.921 475.792            499.957 

Insumos 
adquiridos de 

terceiros
 (2.143.031)       (2.145.451)       (1.890.590)

Materiais 
consumidos  (177.304)           (186.588)           (179.230)

Material, 
energia, serviços 

de terceiros e 
outros

 (1.708.372)       (1.733.981)       (1.400.935)

Perda/
recuperação de 
valores ativos

 (257.355)           (224.881)           (310.425)

Valor 
adicionado 

bruto
     1.835.617         1.639.992         1.765.296 

Depreciação e 
amortização (431.080)           (395.513)           (391.876)

Valor 
adicionado 

líquido 
produzido pela 

Companhia

     1.404.537         1.244.479         1.373.420 

Valor adicionado 
recebido em 
transferência

          87.714            128.164            135.574 

Receitas 
financeiras  87.289            127.285            134.920 

Aluguéis  425                    878                    653 

Valor 
adicionado 

total a 
distribuir

     1.492.251         1.372.643         1.508.993 

Pessoal  655.994           632.789 599.585

Remuneração 
direta  388.928           386.941 363.252

Benefícios  225.630           208.604 200.630

Fundo de 
Garantia por 

Tempo de 
Serviço

 41.436          37.244 35.703

Impostos, taxas 
e contribuições  481.353           434.296 426.443

Federais  450.515           432.404 425.213

Estaduais  29.160                    69 77

Municipais  1.678               1.823 1.153

Remuneração 
de capitais de 

terceiros
 111.976           119.677 173.206

Juros  82.936             89.344 143.536

Aluguéis  29.040             30.332 29.670

Remuneração 
de capitais 

próprios
 242.928           185.881 309.758

Lucro líquido do 
exercício 242.928           185.881 309.758
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8.16 Balanço Social – Modelo Ibase (em R$ mil)

1 - Base de Cálculo 2020 2019

Receita líquida (RL) 3.692.640 3.579.732

Resultado operacional (RO) 242.928 185.881

Folha de pagamento bruta (FPB) 553.473 559.477

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre FPB % sobre RL Valor % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 44.070 7,96% 1,19% 47.208 8,44% 1,32%

Encargos sociais compulsórios 154.531 27,92% 4,18% 157.027 28,07% 4,39%

Previdência privada 23.535 4,25% 0,64% 23.551 4,21% 0,66%

Saúde 70.638 12,76% 1,91% 68.523 12,25% 1,91%

Segurança e saúde no trabalho 2.858 0,52% 0,08% 2.694 0,48% 0,08%

Educação 453 0,08% 0,01% 734 0,13% 0,02%

Cultura 1 0,00% 0,00% 15 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 863 0,16% 0,02% 1.626 0,29% 0,05%

Assistência social 21.143 3,82% 0,57% 20.721 3,70% 0,58%

Participação nos lucros ou resultados 42.721 7,72% 1,16% 37.654 6,73% 1,05%

Outros 1.629 0,29% 0,04% 3.067 0,55% 0,09%

Eventos técnicos e sociais internos 240 0,04% 0,01% 2.551 0,46% 0,07%

Total - Indicadores sociais internos 362.682 65,53% 9,82% 365.371 65,31% 10,21%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre RO % sobre RL Valor % sobre RO % sobre RL

Educação 33 0,01% 0,00% 678 0,36% 0,02%

Cultura 80 0,03% 0,00% 236 0,13% 0,01%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 2 0,00% 0,00%

Esporte 107 0,04% 0,00% 355 0,19% 0,01%

Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Outros 4.127 1,70% 0,11% 4.419 2,38% 0,12%

Eventos técnicos sociais externos 0 0,00% 0,00% 98 0,05% 0,00%

Total das contribuições para a sociedade 4.347 1,79% 0,12% 5.788 3,11% 0,16%

Tributos (excluídos encargos sociais) 511.652 210,62% 13,86% 466.154 250,78% 13,02%

Total - Indicadores sociais externos 515.999 212,41% 13,97% 471.942 253,89% 13,18%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre RO % sobre RL Valor % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 540 0,22% 0,01% 3.063 1,65% 0,09%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 6.622 2,73% 0,18% 6.148 3,31% 0,17%

Total dos investimentos em meio ambiente 7.162 2,95% 0,19% 9.211 4,96% 0,26%

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

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

(X) cumpre de 76 a 100%

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

(X) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2020 2019

Número de empregados (as) ao final do período 4.775 4.917

Número de admissões durante o período 1 2

Número de estagiários (as) 21 78

Número de empregados (as) acima de 45 anos 2.242 2.179

Número de mulheres que trabalham na empresa 1.376 1.413

Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 28,98% 29,39%

Número de negros (as) que trabalham na empresa1 3.393 3.448

Percentual de cargos de chefia ocupados por negros (as)1 67,99% 65,71%

Número de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 70 75

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania 
empresarial 2020 2019

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 14,01 15,40

Número total de acidentes de trabalho 29 50

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 padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram 
definidos por:

(X) direção e gerênci       (  ) todos (as) empregados 
(as) 

(  ) todos (as) + Cipa

(X) direção e gerênci       (  ) 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 envolve        (X) segue as normas 
da OIT 

(  ) incentiva e segue 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       (  ) são 
sugeridos 

(X) são exigidos

(  ) não são considerados       (  ) são 
sugeridos 

(X) são exigidos

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

(  ) não se envolve    (X) apoia   (  ) organiza e 
incentiva

(  ) não se envolve    (X) apoia   (  ) organiza e 
incentiva

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): Em 2020: 1.492.253 Em 2019: 1.372.643

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

32,26  %  governo                
43,96  %  colaboradores(as)               

 ___% acionistas2                    
7,50  % terceiros                 

16,28 % retido

31,64  %  governo                
46,10  %  colaboradores(as)                

___% acionistas2                      
8,72 % terceiros 
 13,54 % retido

7 - Outras Informações

Os dados apresentados incluem as receitas de construção.
1 Inclui pardos.
2 O valor distribuído a acionistas é destinado apenas aos acionistas minoritários e corresponde a 0,01%.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM MILHARES DE REAIS)

Ativo Nota 2020 2019 Passivo Nota 2020 2019

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7  360.956  274.840 Fornecedores 14  120.942  107.975 
Aplicações financeiras 8  167.479  157.870 Empréstimos e financiamentos 15  99.920  122.642 
Recursos vinculados 9  92.183  184.312 Debêntures 15.1  -    8.871 
Contas a receber de clientes 10  392.401  344.749 Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a  56.701  54.469 
Estoques  19.461  18.286 Imposto de renda e contribuição social a pagar  16.b  3.804  2.580 
Impostos a recuperar  5.743  3.820 Salários e férias a pagar  54.162  60.836 
Outras contas a receber  57.845  66.336 Provisão para perdas em processos judiciais 17  -    111.732 

Provisão para participação de empregados 30.c  38.841  37.638 
Convênios a comprovar 18  11.178  11.073 

Total do ativo circulante 1.096.068 1.050.213 Passivo financeiro a pagar PPP 19  8.905  14.010 
 Outras contas a pagar 20  183.959  35.355 

Não circulante
Contas a receber de clientes 10  107.246  101.629 Total do passivo circulante 578.412 567.181
Depósitos judiciais 17.c  961.617  869.595 
Despesas antecipadas  70.602  2.429 Não circulante
Ativo Fiscal Diferido   27.b  126.323  55.995 Empréstimos e financiamentos 15  454.552  518.786 
Investimentos  108  108 Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a  559.584  466.133 
Ativo de contrato 13  1.239.465  1.343.366 Imposto de renda e contribuição social a pagar  16.b  354.625  320.364 
Imobilizado 11  96.410  131.985 Provisão para perdas em processos judiciais 17  160.635  149.466 
Intangível 12  4.667.426  4.451.569 Passivo financeiro a pagar PPP 19  26.494  35.396 

Reinvestimento SUDENE 28  3.777  6.028 
Total do ativo não circulante  7.269.197   6.956.676  Convênios a comprovar 18  88.829  103.950 

Total do passivo não circulante 1.648.496 1.600.123

Patrimônio líquido
Capital social 23.a  4.676.293  4.548.243 
Reservas de capital 32.b  107.057  96.713 
Reservas de lucros 23.c  1.112.879  881.156 
Ações em tesouraria  (1.111)  (1.111)
Reserva de reavaliação 23.d  245.360  313.844 
Lucros Acumulados  -    -   
Ajustes de avaliação patrimonial  23.e  (2.121)  740 

Total do ativo 8.365.265 8.006.889
Total do patrimônio líquido 6.138.357 5.839.585

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Total do passivo e patrimônio líquido 8.365.265 8.006.889

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(EM MILHARES DE REAIS)
Nota 2020 2019

Receita operacional  3.147.719  3.103.940 
Receita de construção 24  544.921  475.792 

Receita operacional líquida 24  3.692.640  3.579.732 

Serviços prestados 25  (2.112.135)  (1.998.869)
Custo de construção 25  (544.921)  (475.792)

Custo dos serviços prestados 25  (2.657.056)  (2.474.661)

Lucro bruto  1.035.584  1.105.071 

Despesas gerais e administrativas 25  (424.834)  (590.650)
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa 25  (19.371)  (106.106)
Despesas comerciais 25  (265.326)  (255.141)
Outras despesas operacionais, líquidas 26  (71.081)  (7.507)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras lí-
quidas e impostos  254.972  145.667 

Receitas financeiras 27  87.290  127.285 
Despesas financeiras 27  (82.936) (89.344)

Receitas financeiras, líquidas 27  4.354 37.941

Resultado financeiro, líquido  259.326  183.608 

Imposto de renda e contribuição social - corrente 28  (180.712)  (201.659)
(-) Incentivo Fiscal Sudene 28  93.986  65.625 
Imposto de renda e contribuição social - diferido 28  70.328  138.307 

 (16.398)  2.273 

Lucro líquido do período  242.928  185.881 

Resultado por ação  
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)   0,23078  0,38436 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.676.292.840,12 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA (ou “Companhia”), socie-
dade de economia mista com sede localizada à 4ª Avenida, n° 420, Centro Adminis-
trativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, constituída pela Lei Estadual nº 2.929/71, vin-
culada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento-SIHS, tem como objeto 
social, por outorga do Estado e delegação dos seus municípios, a exploração de servi-
ços de saneamento básico, principalmente a distribuição de água, coleta e tratamen-
to de esgoto sanitário, além da realização de estudos, projetos e execução de obras 
relativas a novas instalações, ampliação de redes de distribuição de água e redes de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário no Estado da Bahia. A Companhia opera os 
serviços de abastecimento de água em 366 municípios, sendo 364 sedes municipais, 
e opera os serviços de esgotamento sanitário em 111 municípios, sendo 97 sedes 
municipais. 
Em 31 de dezembro de 2020, a EMBASA avançou ainda mais no processo de con-
tratualização, e alcançou o total de 228 contratos ativos em carteira (62%), sendo 11 
contratos de concessão e 217 contratos de programa. Restando ainda  (38%) municí-
pios sem contratos de concessão/programa regular, cuja a maior parte encontra-se 
com contratos de concessão vencidos e, em apenas, 04 são operados pela EMBASA 
sem delegação (situação de fato).  A delegação se dá através de Convênios de Coo-
peração entre o Estado da Bahia e os Municípios que autorizam a gestão associada 
para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário, sob ponto de vista da Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007.
A EMBASA, dos 368 municípios da sua área de atuação, possui 325 (89%) Convênios 
de Cooperação firmados entre o Estado da Bahia e os Municípios, os quais autorizam 
a gestão associada para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, sob ponto de vista da Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007.
Incerteza regulatória
Com o advento da aprovação da Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que altera o 
marco legal do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2017), criou-se um impedimento 
legal para formalização de novos contratos de programa, ou seja, forma de delega-
ção com a utilização do instituto da dispensa de licitação, e que  permite à Com-
panhia renovar os contratos através de negociações bilaterais com os municípios, 
impactando diretamente nas negociações em andamento e em negociações futu-
ras. Por outro lado, embora a Lei nº 14.026 fomente a participação do setor privado 
ao extinguir os contratos de programa futuros e ao exigir a realização de processo 
licitatório para a prestação dos serviços, também incentiva os arranjos em blocos 
de municípios de modo a possibilitar a extração de economias de escala suficiente 
para o alcance do equilíbrio econômico-financeiro desses blocos. Ao mesmo tempo, 
o novo marco respeita os Contratos de Programas já celebrados, porém os condi-
ciona ao alcance de metas de coberturas e qualidade dos serviços (objetivando a 
universalização do saneamento no Brasil até o ano de 2033), e à capacidade de fi-
nanciamento das empresas para o disposto na Lei. Diante do exposto, cabe reiterar 
que as considerações aqui manifestadas ainda necessitam de informações mais es-
pecíficas do poder público, uma vez que restam comprometidas as publicações de 
decretos e de outros atos normativos regulatórios que definirão os incentivos e os 
contra incentivos que irão regular o comportamento das empresas do setor de sa-
neamento, e que por consequência irão dirigir as estratégias de curto, médio e longo 
prazos da Embasa. Com isso a Companhia entende que até março de 2022, prazo 
para adequação a Lei nª 14.026, no que se refere a repactuação dos contratos, ain-
da é aplicável a manutenção de seus ativos classificados como ativo intangível, pois 

após este período a Companhia terá como mensurar a necessidade de registro de 
ativo financeiro e mensurar os reais impactos nos demonstrativos contábeis.
Impactos da pandemia da COVID-19 no equilíbrio econômico-financeiro da Em-
basa a curto e médio prazo
Os serviços prestados pela Embasa são essenciais para a sociedade por sua contribui-
ção para a saúde pública e salubridade ambiental. No momento em que a COVID-19, 
causada pelo coronavírus, tornou-se uma epidemia de escala global e a higienização 
das pessoas através do uso de água potável constitui-se num dos principais métodos 
de prevenção a esta doença, os referidos serviços tornaram-se ainda mais essenciais. 
 Através da Lei Estadual n° 14.256 de 06 de abril de 2020, o Governo da Bahia conce-
deu como forma de auxílio ao enfrentamento da COVID-19, a isenção do pagamento 
das contas de água e esgoto para os beneficiários da Tarifa Social, cujos consumos 
mensais sejam iguais ou inferiores a 25m3 para as três contas com vencimento a 
partir do dia 07 de abril de 2020.
Foram 650.333 (seiscentos e cinquenta mil, trezentas e trinta e três) contas isentadas 
de pagamento, totalizando R$ R$ 17 milhões no período de três meses. iniciando em 
Abril e encerrando em Junho. De acordo com a Lei, os valores do contas a receber de-
correntes poderão correr à conta de dividendos ou créditos a que tenha direito o Es-
tado da Bahia em face das concessionárias dos serviços, sem o prejuízo da utilização 
de outras fontes orçamentárias. A Companhia decidiu realizar a baixa de parte desse 
saldo contra Dividendos a pagar registrados em Outras contas a pagar.
Dentre as diversas ações implementadas, a empresa suspendeu por ato administra-
tivo, desde 20 de março de 2020, os cortes por inadimplência para os seus usuários, 
tendo ratificado este posicionamento através da Resolução de Diretoria n° 212/2020 
de 01 de abril de 2020.
A Embasa disponibilizou em junho de 2020 o pagamento por cartão de débito (Auxílio 
Emergencial) ou cartão de crédito, com parcelamento em até 10 prestações, na sua 
Agência Virtual (site e aplicativo), como forma de viabilizar o pagamento e adimplên-
cia dos seus clientes, tendo em vista a dificuldade também encontrada com o funcio-
namento dos agentes arrecadadores. 
Os cortes de abastecimento, inclusive retirada de fraudes em imóveis residenciais, re-
tornaram na segunda quinzena de novembro de 2020, ou seja, apenas após o início 
da Campanha de Recuperação, para viabilizar a negociação em condições que se en-
quadrassem nas necessidades dos usuários.
A Campanha de Recuperação de Créditos e Manutenção da Adimplência teve início 
em 01 de setembro de 2020 com previsão de encerramento para 22 de dezembro de 
2020. Contudo, diante do excelente resultado e adesão dos clientes, foi prorrogada 
até 29 de janeiro de 2021.
Para reduzir os impactos no poder econômico da população foram oferecidas condi-
ções facilitadas para os usuários inadimplentes de todo estado, como:

• Isenção de multas e juros de mora;
• Isenção de débitos prescritos (contas superiores a 10 anos); 
• Não obrigatoriedade de Entrada de Parcelamento (EP);
• Parcelamento em até 60 vezes, com taxas de juros diferenciadas;
• Propostas de enquadramento tarifário diferenciado para hotéis, pousadas, shop-
pings e centros comerciais.

Aderiram à campanha 89.233 (oitenta e nove mil, duzentos e trinta e três) usuários 
em toda área de atendimento da empresa, alcançando o débito de aproximadamen-
te R$ 155 milhões, que foi negociado por aproximadamente R$100 milhões, cujo valor 
do benefício total (isenção de juros e multa, prescrição de débitos e demais retifica-
ções baseadas em critérios técnicos) foi aproximadamente R$ 55 milhões.
Outro importante destaque foi a AGERSA – Agência Reguladora, por meio da Reso-
lução n° 001/2020, não autorizar a  aplicação do Índice de Reajuste Tarifário Anual, 
com a manutenção das tarifas de 2019, mesmo com todos os compromissos e inves-
timentos realizados e provisionados.
Para facilitar o acesso dos usuários à empresa, foram ampliadas as opções dos ser-
viços na Agência Virtual (site e aplicativo) e no teleatendimento. Também foi dispo-
nibilizado por whatsapp o atendimento automático dos 08 (oito) serviços de maior 
relevância em relação ao volume de demanda, sendo eles: consulta de débitos, emis-
são de segunda via de conta, pagamento com cartão, comunicação de vazamento de 
água e extravasamento de esgoto, informação de falta de água, revisão de conta e 
consulta andamento de serviço.
Considerando-se que tais medidas, alinhadas à potencial redução de renda da popu-
lação, apontavam para impactos significativos nas projeções de geração de receita, 
diversas ações de relacionamento com o usuário e redução de despesas foram ado-
tadas, tais como:  

• Canais de atendimento e relacionamento foram integrados, além de otimizações 
na agência virtual e aplicativo da EMBASA; 
• Implantação do cartão de crédito como modalidade de recebimento das faturas 
de água/ esgoto dos clientes da Embasa;
• Adequação de processos e ações visando a redução de despesas e custos, sem-
pre preservando a continuidade dos processos de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário; 
• Suspensão do depósito judicial do IRPJ com base na decisão da 8ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região TRF1, em 16 de dezembro de 2019 e conforme 
deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, iniciado em 
2020 e que continua em 2021;
• Diferimentos do serviço da dívida (amortização + encargos) junto à BNDES;
• Revisão da carteira de investimentos priorizando-se empreendimentos críticos ao 
enfrentamento da pandemia e à universalização dos serviços, havendo, de forma 
estruturada, a postergação de licitações e redução do ritmo das demais obras;

Assim, entendemos que, não obstante as adversidades que o cenário atual impõe à 
Embasa, as medidas ora expostas estão mantendo a solidez econômico-financeira da 
Companhia garantindo a liquidez frente às suas obrigações.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da 
Companhia em 16 de abril de 2021. Após a sua emissão, somente os acionistas têm 
o poder de alterar as demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (EM MILHARES DE REAIS)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(EM MILHARES DE REAIS)
Nota 2020 2019

Lucro líquido do exercício  242.928  185.881 

Itens que não serão subsequentemente reclassificados 
para o resultado  23.e  (29)  14.999 

  - 

Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de 
renda e contribuição social  242.899  200.880 

Resultado abrangente total  242.899  200.880 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(EM MILHARES DE REAIS)
2020 2019

F lu xo de c a i xa da s at i v idade s ope rac ionai s
L u c r o l í q u i d o d o e xe r c í c i o  242.928  185.881 
A j u s t e s p a r a :

A m o r t i z a ç ã o  418.799  383.675 
D e p r e c i a ç ã o  12.281  11.838 
Va r i a ç õ e s m o n e t á r i a s e  c a m b i a i s  e  j u r o s d e a t i v o s e p a s s i v o s  11.166  (5.378)
R e n d i m e n t o d e a p l i c a ç õ e s f i n a n c e i r a s  (2.182)  (6.389)
R e s u l t a d o d a b a i xa d e a t i v o i m o b i l i z a d o  60.883  (6.543)
P r ov i s ã o p a r a p e r d a s e m d e p ó s i t o s j u d i c i a i s ,  l í q u i d o  24.791  189.201 
P r ov i s ã o p a r a r e d u ç ã o a o v a l o r  r e c u p e r á v e l  d e c o n t a s a r e c e b e r d e c l i e n t e s ,  l í q u i d o  19.371  106.106 
P r ov i s ã o p a r a p a r t i c i p a ç ã o d e e m p r e g a d o s -  P P R  44.236  39.462 
P e r d a s e m p r o c e s s o s j u d i c i a i s  27.384  4.749 
I m p o s t o d e r e n d a e c o n t r i b u i ç ã o s o c i a l  d i f e r i d o s  (70.328)  (138.307)
I n c e n t i v o f i s c a l  I R PJ  (93.986)  (65.625)

 695.343  698.670 
Va r i a ç õ e s e m :

C o n t a s a r e c e b e r d e c l i e n t e s  (15.117)  (10.802)
E s t o q u e s  (1.175)  4.133 
I m p o s t o s a r e c u p e r a r  (36.314)  7.102 
O u t r a s c o n t a s a r e c e b e r  8.491  (5.591)
D e p ó s i t o s j u d i c i a i s  (116.407)  (182.622)
D e s p e s a s A n t e c i p a d a s  (68.174)  (753)
F o r n e c e d o r e s  (25.156)  11.450 
I m p o s t o s ,  t a xa s e c o n t r i b u i ç õ e s a r e c o l h e r  259.448  236.920 
S a l á r i o s e  f é r i a s a p a g a r  (6.674)  3.422 
P r ov i s ã o p a r a c o n t i n g ê n c i a s  (126.889)  -   
P a s s i v o f i n a n c e i r o a p a g a r -  P P P  (35.729)  (37.150)
P a r t i c i p a ç ã o d e e m p r e g a d o s  (43.033)  (37.920)
C o nv ê n i o s a c o m p r ov a r  753  879 
O u t r a s c o n t a s a p a g a r  133.350  (5.582)

C a i xa g e r a d o n a s a t i v i d a d e s o p e r a c i o n a i s  622.717  682.156 

J u r o s p a g o s  (39.121)  (48.946)

C ai xa l íqu ido prove nie nte da s at i v idade s ope rac ionai s  583.596  633.210 

F lu xo de c a i xa da s at i v idade s de inve s t ime nto
R e c u r s o s v i n c u l a d o s e a p l i c a ç õ e s f i n a n c e i r a s  84.702  (133.204)
A d i ç õ e s a o a t i v o i m o b i l i z a d o  (21.181)  (11.850)
Ve n d a d e a t i v o i m o b i l i z a d o  -    534 
A d i ç õ e s a o a t i v o d e c o n t r a t o  (483.459)  (432.321)
A d i ç õ e s a o a t i v o i n t a n g í v e l  (61.461)  (24.841)

C ai xa l íqu ido u s ado na s at i v idade s de inve s t ime nto  (481.399)  (601.682)

F lu xo de c a i xa da s at i v idade s de f inanc iame nto
C a p t a ç ã o d e e m p r é s t i m o s e f i n a n c i a m e n t o s  7.367  38.634 
P a g a m e n t o s d e e m p r é s t i m o s e f i n a n c i a m e n t o s e d e b ê n t u r e s  (60.787)  (88.308)
R e c u r s o s /s u b v e n ç õ e s p a r a i nv e s t i m e n t o  34.966  42.060 
A c i o n i s t a s -  A u x í l i o  p a r a o b r a s r e c e b i d o  2.373  1.486 
D i v i d e n d o s p a g o s a o s m i n o r i t á r i o s  -    (16.930)

C ai xa l íqu ido prove nie nte da s at i v idade s de f inanc iame nto  (16.081)  (23.058)

Aume nto l íqu ido e m c ai xa e e qui vale nte s de c a i xa  86.116  8.470 
C a i xa e e q u i v a l e n t e s d e c a i xa e m 1º  d e j a n e i r o  274.840  266.370 

C ai xa e e qui vale nte s de c a i xa e m 31 de de ze mbro  360.956  274.840 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(EM MILHARES DE REAIS)

Reservas de capital Reservas de lucro    

Nota Capital social

Adiantamento 
para futuro 

aumento de 
capital

Auxílio para 
obras

Incentivos 
fiscais Reserva legal

Reserva para 
investimentos

Reserva 
especial para 

dividendos 
obrigratórios

Ações em 
tesouraria

Reserva de 
reavaliação

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados Total

Saldo reapresentado em 1° de Janeiro de 2019  4.385.452     72.724     21.564     411.792      34.588      297.617      -      (1.111)     382.353      (14.259)    -     5.590.720  

Lucro líquido do exercicio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   185.881   185.881  

Outros resultado abrangentes:
  Perdas atuariais com plano de pensão 23.e  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14.999  -  14.999 

  
Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos - -  -  -  -  -  -  -  -  14.999   185.881   200.880  

Contribuição e distribuições para os acionistas
  Aumento de capital com:

  Adiantamento para futuro aumento de capital  23.b.2  56.759  (56.759)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  Reserva de capital 23  5.588  -  (5.588)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  Reserva de incentivos fiscais 23  100.444  -  -  (100.444)  -  -  -  -  -  -  -  - 
  Capitalização com reserva de dividendos 23  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 

  Auxílio para obras recebidos  -  -  1.486  -  -  -  -  -  -  -  -  1.486 
  Auxílio para obras recebidos (transferência para convênios)  -  -  4.784  -  -  -  -  -  -  -  -  4.784 
  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.b.2  -  58.502  -  -  -  -  -  -  -  -  -  58.502 
  Constituição de reserva de incentivos fiscais 23.c  -  -  -  65.625  -  -  -  -  -  -  (65.625)  - 
  Incentivo Reinvestimento Sudene transferido para PNC  (6.028)  -  -  (6.028)
  Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos  -  -  -  -  -  -  -  -  (68.509)  -  68.509  - 
  Constituição de reserva legal  -  -  -  -  9.438  -  -  -  -  -  (9.438)  - 
  Constituição de reserva para investimentos  -  -  -  -  -  168.568  -  -  -  -  (168.568)  - 
  Dividendos propostos aos acionistas  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  (10.759)  (10.759)

  Constituição de reserva especial para dividendos obrigatórios 23.c  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  - 

Saldo reapresentado em 31 de dezembro de 2019  4.548.243      74.467     22.246     370.945     44.026     466.185     -     (1.111)    313.844     740     -     5.839.585 

Lucro líquido do exercício -  -  -  -  -  -  -  -  -  242.928  242.928  

Outros resultado abrangentes:
Perdas atuariais com plano de pensão 23.e  -  -  -  -  -  -  -  -  -   (2.861) -  (2.861) 

Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos - -  -  -  -  -  -  -  -   (2.861)  242.928   240.067  

Contribuição e distribuições para os acionistas
  Aumento de capital com:

  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.b.2  58.503  (58.503)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  Reserva de incentivos fiscais 23  69.547  -  -  (69.547)  -  -  -  -  -  -  - 
  Auxílio para obras recebidos (ajustes convênios)  -  -  (7.638)  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.638)
  Adiantamento para futuro aumento de capital 23.b.2  -  74.112  2.373  -  -  -  -  -  -  -  -  76.485 

  Constituição de reserva de incentivos fiscais 23.c  -  -  -  90.209  -  -  -  -  -  -  (90.209)  - 
  Incentivo Reinvestimento Sudene movimentação PNC  6.028  (3.777)  2.251 
  Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos  -  -  -  -  -  -  -  -  (68.484)  -  68.484  - 
  Constituição de reserva legal  -  -  -  -  10.872  -  -  -  -  -  (10.872)  - 
  Constituição de reserva para investimentos  -  -  -  -  -  194.161  -  -  -  -  (194.161)  - 
  Dividendos Estatutário propostos aos acionistas 23.c  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (12.393)  (12.393)

   

Saldos em 31 de dezembro de 2020   4.676.293   90.076   16.981   397.635  54.898  660.346  -  (1.111)  245.360  (2.121)  -  6.138.357 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(EM MILHARES DE REAIS)
2020 2019

Receitas  3.978.648  3.785.442 
Água, esgoto e serviços  3.468.704  3.418.254 
Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de 
clientes  (34.977)  (108.604)
Outras receitas  544.921  475.792 

Insumos adquiridos de terceiros  (2.143.031)  (2.145.449)
Materiais consumidos  (177.304)  (186.587)
Material, energia, serviços de terceiros e outros  (1.708.372)  (1.733.981)
Perda/recuperação de valores ativos  (257.355)  (224.881)

Valor adicionado bruto  1.835.617  1.639.993 

Depreciação e amortização  (431.080)  (395.513)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia  1.404.537  1.244.480 

Valor adicionado recebido em transferência  87.714  128.163 
Receitas financeiras  87.289  127.285 
Aluguéis  425  878 

Valor adicionado total a distribuir  1.492.251  1.372.643 

Distribuição do valor adicionado  1.492.251  1.372.643 

Pessoal  655.994  632.789 
Remuneração direta  388.928  386.941 
Benefícios  225.630  208.604 
FGTS  41.436  37.244 

Impostos, taxas e contribuições  481.353  434.297 
Federais  450.515  432.404 
Estaduais  29.160  69 
Municipais  1.678  1.823 

Remuneração de capitais de terceiros  111.976  119.676 
Juros  82.936  89.344 
Aluguéis  29.040  30.332 

Remuneração de capitais próprios  242.928  185.881 
Lucro líquido do exercício  242.928  185.881 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.676.292.840,12 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somen-
te elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Adminis-
tração na sua gestão.

3. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda fun-
cional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró-
ximo, exceto quando indicado de outra forma.

4. USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os re-
sultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de uma forma contínua. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente.
a. Julgamentos
A Administração da Companhia não identificou situações que tenham gerado jul-
gamentos críticos sobre as políticas contábeis adotadas no exercício corrente que 
apresentem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nestas demonstra-
ções financeiras.
b. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre incertezas relacionadas, premissas e estimativas que pos-
suem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis 
de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2020 estão in-
cluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa 10 - Reconhecimento e mensuração de perda de crédito espe-
rada para contas a receber;
• Nota explicativa 12 Intangível (expectativa de vida útil remanescente e valor re-
cuperável dos ativos atrelados à concessão); e 
• Nota explicativa 17 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contin-
gências: Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de 
recursos;

c. Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração 
de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. 
A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de 
valor justo. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apu-
ração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou 
passivo.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados ob-
serváveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas 
técnicas de avaliação da seguinte forma.

• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e pas-
sivos idênticos.
• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observá-
veis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de 
preços).
• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados obser-
váveis de mercado (inputs não observáveis).

A administração não incluiu informações sobre o valor justo dos ativos e passivos 
financeiros não mensurados ao valor justo, pois o valor contábil é uma aproximação 
razoável do valor justo.

5. BASE DE MENSURAÇÃO
As demonstrações financeiras foram preparados com base no custo histórico, ex-
ceto por aplicações financeiras que são reconhecidas pelo valor justo através do 
resultado.

6. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Das políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente 
com aquelas apresentadas no exercício anterior, exceto quando indicado de outra 
forma.
a. Receita operacional
(i) Prestação de serviços de saneamento e esgotamento sanitário
A receita relativa a prestação de serviço de água e esgoto é faturada mensalmente 
para todos os usuários de acordo com o calendário de leitura de medição, que re-
presenta o seu consumo ou prestação do serviço. As receitas de água e esgosto são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é aten-
dida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, e são apresentadas 
líquidas de imposto, taxas, abatimentos e descontos. 
A receita não faturada, que representa receita incorrida, cujo serviço foi prestado, 
porém ainda não faturado até o final de cada período, corresponde ao valor esti-
mado de consumo entre a data da leitura e o término do mês em que o serviço foi 
prestado.
As receitas são reconhecidas com base no CPC 47 - Receita de Contrato com Clien-
te, a qual determina um modelo de cinco etapas aplicáveis sobre a receita de um 
contrato com cliente. Assim, a Companhia reconhece a receita quando: i) identifica 
os contratos com os clientes; ii) identifica as diferentes obrigações do contrato; iii) 
determina o preço da transação; iv) aloca o preço da transação às obrigações de 
performance dos contratos; e v) satisfaz todas as obrigações de desempenho.
(ii) Receita de Construção
A receita de construção é reconhecida com uma margem em relação aos custos de 
construção, e corresponde aos investimentos da Companhia no período em ativos 
de contrato  A receita de construção é reconhecida de acordo com o ICPC 01 (Con-
tratos de Concessão) e CPC 47 (Receita de Contrato com cliente), ou seja, a medida 
que todas as obrigações de desempenho sejam satisfeitas ao longo do tempo.
Durante a fase de construção, o ativo é classificado como ativo de contrato, onde 
a Companhia estima que o valor justo de sua contraprestação seja equivalente aos 
custos de construção previstos.
b. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem rendimentos, juros, variações cambiais, atualiza-
ções monetárias, resultande de aplicações financeiras, depósitos judiciais, acordos e 
parcelamentos com clientes. 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 ativos dispo-
níveis para venda, variações cambiais, e perdas por redução ao valor recuperável 
(impairment) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). Custos de em-
préstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção 
de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros 
efetivos. 
c. Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcio-
nal da Companhia pela taxa de câmbio nas datas de cada transação. Ativos e pas-
sivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional 
pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações 
nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou con-
tratados 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. 
d. Benefícios a empregados
(i) Benefícios de curto prazo
Obrigações de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesa de pes-
soal, conforme o serviço correspondente prestado. O passivo é reconhecido pelo 
montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação pre-
sente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado 
prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
(ii) Obrigações de aposentadoria
Os custos associados a benefícios concedidos a empregados, incluindo o plano de com-
plementação de aposentadoria e pensão com a FABASA - Fundação de Assistência So-
cial e Seguridade da Embasa, são reconhecidos à medida que as contribuições são in-
corridas. Os passivos atuariais e os custos e despesas deles decorrentes, são registrados 
de acordo com o CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

• Plano de Benefício Definido: Plano que complementa 80% do salário real mé-
dio dos últimos anos de atividade em relação ao benefício atribuído à previdência 
oficial.

O cálculo da obrigação de plano de benefício definido é realizado anualmente por 
um atuário qualificado utilizando o método de crédito unitário projetado. Esse valor 
é descontado ao seu valor presente e é apresentado líquido do valor justo de quais-
quer ativos do plano.
Com relação aos ganhos e perdas atuariais, decorrentes de ajustes com base na ex-
periência e nas mudanças das premissas atuariais, são registrados diretamente no 
patrimônio líquido, como ajuste de avaliação patrimonial, de forma que o ativo ou 
passivo líquido do plano seja reconhecido no balanço patrimonial para refletir o va-
lor integral do déficit ou superávit do plano. 
As despesas com plano de pensão são classificadas no resultado como custo ope-
racional, despesas de vendas ou despesas administrativas, de acordo com o centro 
de custo do respectivo funcionário.

• Plano de Contribuição Definida: Tem como característica a paridade nas con-
tribuições 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, essas contribuições são reconhecidas no resultado como 
despesas com pessoal quando os serviços relacionados são prestados pelos 
empregados.

(iii) Participação de empregados no resultado
A apuração do Programa de Participação nos Resultados (PPR) é realizada com 
base em um conjunto de indicadores a partir de 4 dimensões:

1. Dimensão empresarial contendo 3 indicadores: Margem Ebitda (MEbtida), 
Acréscimo de ligações de água (ALA) e Acréscimo de Ligação de Esgoto (ALE);
2. Dimensão Operacional contendo 5 indicadores: Arrecadação (ARR), Despesa 
de Exploração (DEX), Índice de Água Não Faturada (ANF), Índice de Conformidade 
da Água (ICA) e Nota de Avaliação Externa (NAE);
3. Dimensão financeira contendo 1 indicador: Resultado Operacional de Caixa 
Ajustado (ROCA)
4. Dimensão Individual contendo 1 indicador: Fator de Frequência (1 - Índice de 
Absenteísmo).

Quanto à dimensão financeira, que condiciona o pagamento à disponibilidade de 
Caixa, tem-se que o valor destinado ao PPR será o equivalente a um percentual do 
Resultado Operacional de Caixa Ajustado - ROCA, do ano base de 2020, definido 
como o caixa líquido oriundo das atividades operacionais, conforme demonstrativo 
do Fluxo de Caixa - Método Indireto, da Companhia, auditado e publicado, com os 
seguintes ajustes: 
1. Acréscimo do valor da PPR pago em 2020; e 
2. Subtração do valor dos pagamentos dos empréstimos e financiamentos, no ano 
base de 2020, exceto aqueles vinculados ao pagamento das amortizações de em-
préstimos para capital de giro.
Os valores intermediários serão obtidos por interpolação linear.

e. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são cal-
culados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lu-
cro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tribu-
tável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real 
do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de 
renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto di-
ferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combina-
ção de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes.
(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o 
lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a 
receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela me-
lhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que re-
flete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base 
nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos.
(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tem-
porárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações 
financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos 
fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e 
contribuição social diferida.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se 
espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-
-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios fo-
rem atendidos.
(iii) Incentivo Fiscal Sudene redução de 75% do Imposto de Renda Devido
A Companhia goza de incentivo fiscal de redução de 75% do imposto de renda devi-
do, inclusive seu adicional, concedido pela SUDENE – Superintendência de Desenvol-
vimento do Nordeste através do Laudo Constitutivo nº 0008/2015 pelo prazo de 10 
anos. Para a obtenção desse incentivo previsto na legislação tributária, a Embasa 
apresentou um projeto de Modernização Total do seu parque operacional. O incenti-
vo consiste em investir todo o recurso que deixou de ser pago a título de imposto de 
renda em modernização dos equipamentos operacionais, melhorando a qualidade 
dos serviços prestados.
O valor do incentivo é reconhecido no resultado do exercício como receita de sub-
venção de investimento e deve ser constituída a Reserva de Lucro de Incentivos 
Fiscais no encerramento do exercício, devendo ser capitalizada na realização da pri-
meira assembleia geral de acionistas que aprove as Demonstrações Financeiras da 
Companhia.
(iv) Incentivo Fiscal Sudene redução por reinvestimento do Imposto de Renda 
Devido
A partir do ano de 2016 a Companhia passou a optar por reinvestir 30% do valor 
remanescente do imposto de renda devido após a dedução do incentivo de redução 
de 75%. Esse incentivo é facultado as empresas que tem projetos de modernização 
ou complementação de equipamentos aprovados pela Sudene. Para tanto a Em-
basa deposita em conta específica do BNB Banco do Nordeste o valor do incentivo 
acrescido de uma parcela de 50% de capital próprio (contrapartida). Esses recursos 
são liberados pelo BNB para que a Companhia invista no seu parque operacional 
após a aprovação do pleito pela Sudene.
Os valores de reinvestimento só devem ser capitalizados após liberação dos recur-
sos aplicados através de parecer da Sudene aprovando o projeto de investimento 
apresentado pela Companhia para aplicação desses recursos em máquinas e equi-
pamentos operacionais.
f. 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 destina-
dos a investimentos estão classificados no ativo imobilizado pelo custo histórico, 
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 seme-
lhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.
g. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou cons-
trução, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de deprecia-
ção acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: (i) Custo de materiais e 
mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e con-
dição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida 
pela Administração; (iii) Custos de desmontagem e de restauração do local onde es-
tes ativos estão localizados; e (iv) custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. 
O software comprado, que seja parte integrante da funcionalidade de um equipa-
mento é capitalizado como parte daquele equipamento.
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, 
elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença 
entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reco-
nhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.
(ii) Custos Subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios 
econômicos 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 exer-
cício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não 
são depreciados. 
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e es-
tão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que 
a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

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

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos resul-
tados com o valor contábil e são reconhecidos em outras (receitas) despesas opera-
cionais líquidas, na demonstração do resultado.
h. Intangível 
(i) Reconhecimento e Mensuração
Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou construção, os 
juros e demais encargos financeiros capitalizados durante o período de construção, 
neste último caso, para os ativos qualificáveis quando aplicável. Ativo qualificável é 
um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para fi-
car pronto para uso ou venda pretendido.
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 bene-
fícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, ou o prazo 
final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos ativos tem re-
lação com sua vida útil econômica nas quais os ativos construídos pela Companhia 
integram a base de cálculo para mensuração da tarifa de prestação dos serviços de 
concessão.
A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente 
consumido ou baixado, o que ocorrer primeiro, deixando de integrar a base de cálcu-
lo da tarifa de prestação de serviços de concessão.
Doações em bens recebidas de terceiros e entidades governamentais para permitir 
que a Companhia preste serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário 
não são registrados nas demonstrações financeiras da Companhia, pois os mesmos 
são controlados pelo poder concedente.
(ii) 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 inter-
pretação ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 
Os bens afetos aos contratos de concessão com o poder concedente são registra-
dos no ativo intangível, os quais representam o valor residual da receita de constru-
ção, 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 aplica-
ção desses itens é reconhecido como “Contratos de construção” (Ativo de contrato) 
do período (mês) em que a respectiva baixa é reconhecida.
Os investimentos efetuados e não recuperados por meio da prestação de serviços, 
nos casos em que há direito de receber o saldo residual do ativo no final do con-
trato, deverão ser indenizados pelo poder concedente, (1) com caixa ou equivalentes 
de caixa ou ainda, em geral (2) com a prorrogação do contrato. Estes investimentos 
são amortizados pela vida útil do ativo. 
 A Lei nº 11.445/07 indica que os serviços públicos de saneamento básico terão a 
sustentabilidade econômico financeira assegurada, sempre que possível, median-
te remuneração pela cobrança dos serviços, sendo preferencialmente na forma de 
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos 
serviços ou para ambos conjuntamente. Desta forma, os investimentos efetuados e 
não recuperados por meio da prestação de serviços, no prazo original do contrato, 
são mantidos como ativo intangível, amortizados pela vida útil do ativo, conside-
rando o cenário de continuidade da prestação de serviços, durante a negociação de 
renovações.
(iii) 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 esti-
mada de utilização.
(iv) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se rela-
cionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e 
marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(v) Amortização
Itens do ativo intangível são amortizados  pelo método linear no resultado do exer-
cício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não 

são amortizados. 
Itens do ativo intangível são amortizados a partir da data em que são instalados e 
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia 
em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Construções                                                                                    16 a 25 
anos
Máquinas e equipamentos                                                                2 a 10 
anos
Veículos                                                                                                             1 a 
4 anos

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos resul-
tados com o valor contábil e são reconhecidos em outras (receitas) despesas opera-
cionais líquidas, na demonstração do resultado.
i. Instrumentos financeiros
(i) Reconhecimento e mensuração inicial
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: men-
surados ao custo amortizado, mensurados ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes e mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classifi-
cação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. 
A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reco-
nhecimento inicial. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não tinha ativos 
financeiros classificados na categoria de valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes e valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado da Companhia compreen-
dem caixa e equivalentes de caixa, os saldos de contas a receber de clientes e ou-
tras contas a receber. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são 
reconhecidos ao valor justo e subsequentemente ao custo amortizado, usando o 
método da taxa de juros efetiva. 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento 
inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de 
ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifi-
cados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo 
de negócios.
A Companhia classifica seus passivos financeiros mensurados ao custo amortiza-
do. A classificação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram 
assumidos. Incluem-se nessa categoria saldos a pagar para fornecedores, emprésti-
mos e financiamentos, debêntures, saldos a pagar decorrente de Parceria Público-
-Privada - PPP, convênios a comprovar e outras contas a pagar. 
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um pas-
sivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros 
efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (in-
cluindo honorários, custo da transação e outros custos de emissão) ao longo da vida 
estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para 
o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.
(ii) Desreconhecimento
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos con-
tratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere 
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço 
patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios 
dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. A Companhia também desreconhece um 
passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do pas-
sivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo 
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil 
extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam 
pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.
(iii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
j. Capital social
(i) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais direta-
mente atribuíveis à emissão de ações, se houver, são reconhecidos como dedução 
do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.  
(ii) Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatá-
veis, ou resgatáveis somente à escolha da Companhia.
(iii) Recompra e reemissão de ações (ações em tesouraria)
Quando ações reconhecidas como patrimônio líquido são recompradas, o valor da 
contraprestação paga, o qual inclui quaisquer custos diretamente atribuíveis é re-
conhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são 
classificadas como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do pa-
trimônio líquido. Quando as ações em tesouraria são vendidas ou reemitidas sub-
sequentemente, o valor recebido é reconhecido como um aumento no patrimônio 
líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação é apresentado como reserva 
de capital.
(iv) Distribuição de Dividendos
A distribuição de dividendos da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras, tendo por base o estatuto social da Companhia e a le-
gislação societária brasileira, exceto quando fica evidenciado a ausência de 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 Companhia restabeleça 
condição para que estes sejam distribuídos aos acionistas. Qualquer valor acima 
do mínimo obrigatório somente é reconhecido na data em que é aprovado pela As-
sembleia Geral Extraordinária.
k. Redução ao valor recuperável (impairment)
(i) Ativos financeiros não-derivativos (incluindo recebíveis)
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um 
valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativa-
mente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, 
a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são rele-
vantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e aná-
lises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, 
na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking).
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou sig-
nificativamente se este estiver com mais de 360 dias de atraso.
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 va-
lor devido à Companhia sob condições de que a Companhia não consideraria 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 individu-
almente quanto coletivamente. Todos os recebíveis são avaliados quanto à perda 
de valor específico. Todos os recebíveis significativos identificados como não tendo 
perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qual-
quer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Re-
cebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por grupamento con-
junto desses títulos com características de risco similares. Sendo assim, as faixas de 
inadimplência estão segregadas em clientes particulares e públicos. Para os clientes 
particulares foi feito um estudo no qual identifica grupos de clientes caracterizados 
por situações (problemas) que tornam os débitos desses clientes de difícil recupera-
ção e os demais clientes, que não se enquadram nesses grupos, foram analisados e 
estratificados por faixas de débitos, por período, para as quais foram atribuídos os 
respectivos percentuais de perdas relativas a esses débitos.
Ao avaliar a perda de crédito esperada de forma coletiva, a Companhia utiliza ten-
dências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e 
dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administra-
ção 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 pe-
las tendências históricas.
Uma redução no valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo 
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor pre-
sente dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do 
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta de provisão 
contra recebíveis. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de va-
lor, 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 estoques 
e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apre-
sentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra 
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o 
valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, 
os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes 
através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de 
mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do 
ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser 
testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entra-
da de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos fluxos de 
caixa de outros ativos ou grupos de ativos (Unidade Geradora de Caixa - “UGC”). 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de 
um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. 
Imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes com vida útil definida são 
revistos anualmente com a finalidade de identificar evidências que levem a per-
das de valores não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A Com-
panhia não possui ativos com vida útil indefinida e avaliou que não há indicativo 
de perda por impairment amparada, principalmente pela Lei nº 11.445/07, que 
garante que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, através da tarifa ou via indenização.
l. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui 
uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
(i) Provisão para perdas em processos judiciais 
Quando aplicável, são registradas e atualizadas até a data do balanço pelo mon-
tante estimado de perda provável, observada a natureza de cada contingência e 
apoiada na opinião dos consultores jurídicos da Companhia. Os fundamentos e a 
natureza das provisões para perdas em processos judiciais estão descritos na nota 
explicativa nº 17.
m. Demonstração do valor adicionado
Esta demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia 
e sua distribuição durante o período e foi elaborada de forma voluntária as de-
monstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 
09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte in-
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tegrante das demonstrações financeiras.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que 
servem de base de preparação das demonstrações financeiras. A sua primeira par-
te apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (ope-
racionais, outras receitas, construção de ativos e perdas estimadas com créditos 
de liquidação duvidosa); pelos insumos adquiridos de terceiros (custos operacionais 
e de construção, materiais, energia elétrica, serviços de terceiros, outras despesas 
operacionais e outros); pelas retenções (depreciação e amortização); e a riqueza 
recebida em transferência, representada pelas receitas financeiras e aluguéis. A 
segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, 
taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capi-
tais próprios.
n. Arrendamento
A Companhia aplicou o CPC 06(R2) utilizando a abordagem retrospectiva modifica-
da e, portanto, as informações comparativas não foram reapresentadas e continu-
am a ser apresentadas conforme o CPC 06(R1) e ICPC 03. Os detalhes das políticas 
contábeis conforme CPC 06(R2) e ICPC 03 são divulgados separadamente.
No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um 
arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de 
controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de con-
traprestação. Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de 
um ativo identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 
06(R2).
Esta política é aplicada aos contratos celebrados a partir de 1º de janeiro de 2019.
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de ar-
rendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada compo-
nente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para 
os arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não separar os 
componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes 
de arrendamento e não arrendamento como um único componente.
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento 
na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicial-
mente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arren-
damento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a 
da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário 
e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem 
e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou res-
taurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do ar-
rendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear 
desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o ar-
rendamento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim 
do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o 
arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso 
será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na 
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é 
periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, 
e ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos 
pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, descon-
tados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder 
ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Com-
panhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa incremental sobre empréstimo 
como taxa de desconto.
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de 
juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para 
refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arren-
damento compreendem o seguinte:

• Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
• Pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, ini-
cialmente mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
• Valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as 
garantias de valor residual; e
• O preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavel-
mente certo de exercer essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do 
arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo 
a opção de rescindir o arrendamento.

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o 
método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos paga-
mentos futuros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa, se 
houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos de acordo com a 
garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação se exercerá uma 
opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamen-
to revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado 
um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é regis-
trado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzi-
do a zero. 
A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de 
propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamen-
to em “arrendamentos a pagar” no balanço patrimonial.
Arrendamentos de ativos de baixo valor
O Grupo optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 
para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo. O Grupo 
reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como 
uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento.

6.1 NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES AINDA NÃO EFETIVAS
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que 
são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após 
essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma ou-
tra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda 
não estejam vigentes.
Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um ne-
gócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, 
um input - entrada de recursos e um processo substantivo que, juntos, con-
tribuam significativamente para a capacidade de gerar output - saída de re-
cursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos 
os inputs - entradas de recursos e processos necessários para criar outputs 
- saída de recursos. 
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras 
da Companhia, mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia 
ingresse em quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros 
de Referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções 
que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas pela 
reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é direta-
mente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor 
dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item objeto 
de hedge ou do instrumento de hedge. 
Essas alterações não têm impacto nas demonstrações financeiras da Com-
panhia, uma vez que este não possui relações de hedge de taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a in-
formação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influen-
ciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das demonstra-
ções contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações 
contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico 
da entidade”. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da 
natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação 
com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma 
informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que 
influencie as decisões tomadas pelos usuários primários.
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras, 
nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
O pronunciamento revisa alguns novos conceitos, fornece definições atua-
lizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece al-
guns conceitos importantes.
Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia.
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedi-
dos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orien-
tações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pande-
mia Covid-19.
Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se 
um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modifi-
cação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve 
contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do 
benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da 
mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mu-
dança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento.
Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia.

7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 2020  2019
   
Disponibilidades (a) 4.492  2.183
Aplicações financeiras (b) 356.464  272.657
  
 360.956  274.840

(a) As disponibilidades estão compostas por caixa e contas correntes bancárias.
(b) Representada por aplicações financeiras, mantidas em bancos de primeira linha como 
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, numa média de 98% do índice, 
com liquidez diária, conforme a seguir demonstrado:

 2020
Taxa média 

(%) a.a. 2019
Taxa média 

(%) a.a.
 
Fundos de investimento (i) 356.464 2,47 251.271 5,75
Certif. de depósito bancário – CDB - - 21.386 5,86
  
 356.464 272.657   

(i) Saldo referente a Fundos de Invenstimentos que possuem operações remuneradas pela 
variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Estas operações estão classificadas 
em equivalente de caixa pois atendem ao critério estabelecido no CPC 3 (R2), pois são apli-
cações com vencimentos inferiores a três meses, de alta liquidez e com insignificante risco 
de mudança de valor, sem carência ou penalidades nos resgates.

O crescimento do caixa foi impactado pelas ações de postergação de pagamen-
tos dos encargos da dívida do BNDES, liquidação dos empréstimos de Debêntu-
res e Capital de Giro e ações para racionalização do custeio com vistas a preser-

vação do caixa da empresa ante a pandemia. 
Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de liquidez e de mercado 
estão incluídas na Nota explicativa n° 29. 

8. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
Referem-se a aplicações financeiras junto a fundos de investimentos não exclu-
sivos atrelados à remuneração com base na variação do Certificado de depósi-
to interbancário (CDI), investimentos em LTF, entre outros,  no montante de R$ 
167.479 ( R$ 157.870  em 2019), com rendimento médio de 2,45% a.a (5,82% em 
2019) que apesar de estarem disponíveis para utilização da Companhia, possuem 
características risco de mudança em seu valor, o que não permite o enquadra-
mento de caixas e equivalentes de caixa.

9. RECURSOS VINCULADOS
 2020  2019
    
Bancos contas vinculadas (a) 9.851  22.240
Aplicações financeiras vinculadas (b) 82.332  162.072
   
 92.183  184.312

(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Aceleração do 
Crescimento - PAC, compostas por valores oriundos do Orçamento Geral da União - OGU, na 
forma de contratos de repasse destinados a investimentos em sistema de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.
(b) Representadas, basicamente, por aplicações em Fundos de Investimentos não exclusivos e 
vinculados a projetos/convênios, emitidos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e 
Bradesco, com taxas de juros que acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa de 
juros do CDI, com liquidez diária, conforme a seguir demonstrado, até 31 de dezembro de 2020 
os  rendimentos foram de R$ 2.568 (R$ 6.389 em 31 de dezembro de 2019):

Agente financeiro 
Tipo de 

Aplicação 2020
Taxa média 

(%) a.a. 2019
Taxa média 

(%) a.a.

Bradesco (i) 137 2,11 327 3,79
CEF (i) 7.075 1,91 11.689 5,27
CEF (ii) 1.118 1,99 1.012 3,96
Banco do Brasil (i) 27.381 2,48 99.886 5,87
Banco do Brasil (ii) 19.001 1,99 20.193 3,96
BNB (i) 27.620 1,36 28.965 4,35

 82.332 - 162.072 -

Legenda:
(i) Fundo de investimento com carteira composta por, no mínimo 80% (oitenta por cento) do pa-
trimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do 
Banco Central do Brasil ou em títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja clas-
sificado na categoria 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 operacionais que 
acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito 
Interbancário - CDI..
(ii) Poupança.
As aplicações financeiras são recursos provenientes de liberações de empréstimos 
relacionados a financiamentos de obras para melhoria da infraestrutura de sane-
amento do Estado da Bahia, liberações de convênios, líquido dos pagamentos aos 
fornecedores no exercício. Com isso, os recursos provenientes do beneficio da SU-
DENE ficam aplicados e aparecem no grupo de recursos vinculados.
A Companhia utiliza as aplicações financeiras para manutenção do valor do dinhei-
ro no tempo ou então por obrigação contratual de alguns dos convênios celebrados 
com outras entidades de direito público ou privado. Dessa forma, os investimentos 
são em carteiras consideradas como de, no mínimo, baixo risco, de acordo com a 
classificação da ANBIMA.
Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito e de mercado es-
tão incluídas na nota explicativa n° 29.

10. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
 2020  2019

Valores faturados 492.018  459.456
Valores faturados Partes relacionadas 121.697 91.687

Parcelamentos / financiamentos (a)
 - Clientes particulares 136.339  122.838
 - Entidades públicas 102.042  106.432

   
Sub-total 852.096  780.413
   
 Valores a faturar (b) 166.814  165.903

1.018.910  946.316

(-)Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa (519.263)  (499.938)
  

499.647  446.378
   
Circulante 392.401  344.749
Não circulante 107.246  101.629

(a) Parcelamentos decorrentes de acordos realizados pela área comercial da Companhia sobre 
o saldo devedor de faturas de contas a receber de clientes em atraso .Os parcelamentos para 
clientes particulares são realizados a uma taxa de 0,55% ao mês e para públicos 0,375%.
(b) Saldo decorrente de produtos e serviços consumidos até 31 de dezembro de 2020 e ainda 
não faturados.

Existem títulos a receber da Companhia dados em garantias de dívidas em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019. 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 garan-
tidos através do repasse de cotas participativas do ICMS, provenientes do tesouro 
estadual para os respectivos municípios. Esses valores são atualizados mensalmen-
te a uma taxa de juros de 0,375%.

VALORES FATURADOS POR IDADE DE VENCIMENTO
 2020  2019
    
A vencer 225.001  222.281
Vencidos até 30 dias 35.189  40.189
Vencidos de 31 a 60 dias 62.974  51.950
Vencidos de 61 a 90 dias 42.258  36.970
Vencidos de 91 a 120 dias 34.802  33.959
Vencidos de 121 a 150 dias 33.100  32.428
Vencidos de 151 a 180 dias 28.792  30.505
Vencidos de 181 a 360 dias 24.511  22.564
Vencidos acima de 360 dias 365.469  309.567
   
 852.096  780.413

A Companhia analisa o saldo de perda esperada com créditos de liquidação duvi-
dosa, em conformidade com a composição de suas contas a receber, considera o 
risco da carteira de clientes e para clientes públicos o percentual de perda é obtido 
considerando a inadimplência do ano (faturamento do ano, recebido dentro do ano), 
para os clientes particulares, estes são agrupados por tipo de problema (processo 
jurídico, terreno, prédio em ruína, entre outros), os demais clientes foram agrupados 
em faixas de débito, foram apuradas a eficiência da arrecadação destes, a diferen-
ça entre uma possível eficiência da arrecadação (100%) menos a eficiência apurada 
encontra o valor da evasão, processos autoria Embasa têm análise do setor jurídi-
co e processos autoria de terceiros têm perda considerada em 100%, dessa forma 
procede-se ao registro de possíveis complementos para garantir que o saldo seja 
suficiente para cobrir os riscos de créditos na realização dos seus recebíveis.

PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
A movimentação da perda esperada com créditos de liquidação duvidosa do contas 
a receber de clientes durante os exercícios de 2020 e 2019 está demonstrada como 
segue:
 2020  2019
    
Saldo inicial (499.938)  (393.935)
Constituição (90.866)  (108.231)
Recuperação 71.496  2.125
Reversão para contas a receber 45  103
   
Saldo final (519.263)  (499.938)

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito estão incluí-
das na nota explicativa n° 29.

11. IMOBILIZADO

Custo

Terrenos 
e cons-
truções

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos Veículos Outros (i)

Bens 
opera-

cionais s/ 
concessão

Bens de 
terceiros

Obras 
em 

anda-
mento Total

 
Saldo em 01/01/2019 55.476 52.700 16.815 14.984 42.729 42.108 53.358 278.170
 
Transferências (ii) 9.710 6.272 - 22 (2.977) - (8.776) 4.251
Adições - 4.837 613 975 1.631 - 3.794 11.850
Baixas - (25) - (242) (15) (42.108) - (42.390)
 
Saldo em 31/12/2019 65.186 63.784 17.428 15.739 41.368 - 48.376 251.881
 
Transferências (ii) 2.204 2.968 - 244 - - (11.481) (6.065)
Adições - 4.087 - 2.064 - - 15.030 21.181
Baixas (iii) - (140) (456) (113) (9) - (38.314) (39.032)
 
Saldo em 31/12/2020 67.390 70.699 16.972 17.934 41.359 - 13.611 227.965
 
Depreciação 
Saldo em 01/01/2019 (17.590) (44.094) (16.814) (11.682) (19.448) - - (109.628)
 
Transferências (ii) - - - - 1.387 - - 1.387
Adições (1.995) (5.925) (53) (727) (3.203) - - (11.903)
Baixas - 23 - 222 3 - - 248
 
Saldo em 31/12/2019 (19.585) (49.996) (16.867) (12.187) (21.261) - - (119.896)

Transferências (ii) - - - - - - - -
Adições (2.813) (4.240) (123) (2.034) (3.143) - - (12.353)
Baixas - 124 456 106 8 - - 694
 
Saldo em 31/12/2020 (22.398) (54.112) (16.534) (14.115) (24.396) - - (131.555)
 
Saldo líquido 
31/12/2020 44.992 16.587 438 3.819 16.963 - 13.611 96.410
Saldo líquido 
31/12/2019 45.601 13.788 561 3.552 20.107 - 48.376 131.985

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

investimentos.
(iii) No ano de 2020, a Companhia procedeu com a baixa de bens referente a períodos ante-
riores no montante de R$38 milhões, conforme nota explicativa n° 26 .

Não existem bens do ativo imobilizado da Companhia dados em garantia de dívi-
das em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
A Companhia avaliou que não há indicativo de perda por impairment em seus 
ativos para os períodos de 2020 e 2019.
A aquisição de Softwares transita pelo Imobilizado, sendo transferidos para a 
conta de Ativo Intangível.

12. INTANGÍVEL
A Companhia opera em serviços públicos de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário em  366 municípios do Estado da Bahia. Os itens que compõem 
este grupo estão detalhados a seguir:

Sistema de 
água/esgoto  E. S. J. - PPP  

Bens admi-
nistrativos  Total 

        
Custo
Saldo em 01/01/2019 7.393.516 259.178 46.305 7.698.999
 
Transferências/contas 716.253 - 10.384 726.637
Adições 24.818 - 23 24.841
Baixas (93) - - (93)
Subvenções investimentos – PAC (100.982) - - (100.982)
 
Saldo em 31/12/2019 8.033.512 259.178 56.712 8.349.402
        
Transferências/contas (i) 667.910 - 4.695 672.605
Adições 61.150 - 311 61.461
Baixas (489) - - (489)
Subvenções investimentos – PAC (99.410) - - (99.410)
 
Saldo em 31/12/2020 8.662.673 259.178 61.718 8.983.569
        

Amortização        
        
Saldo em 01/01/2019 (3.399.196) (78.617) (34.993) (3.512.806)
        
Trasnferência contas (1.387) - - (1.387)
Adições (359.929) (10.368) (13.378) (383.675)
Baixas 35 - - 35

Saldo em 31/12/2019 (3.760.477) (88.985) (48.371) (3.897.833)
        
Trasnferência contas - - - -
Adições (402.567) (10.367) (5.865) (418.799)
Baixas 489 - - 489

Saldo em 31/12/2020 (4.162.555) (99.352) (54.236) (4.316.143)
        
Saldo líquido 31/12/2020 4.500.118 159.826 7.482 4.667.426
Saldo líquido 31/12/2019 4.273.035 170.193 8.341 4.451.569

(i) Valores recebidos em transferência de Ativo de Contrato (R$66.540) e Imobilizado (R$6.065).
Para os períodos de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Compa-
nhia não identificou triggers de impairment para os ativos itnagíveis da Companhia.

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 peque-
na margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor das margens reconhecidas, 
ponderou o custo /benefício envolvido nesse reconhecimento - necessidade de con-
troles 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 2020 e 2019, apurados conforme ICPC 01 
(R1) e CPC 17 (R1), estão demonstrados a seguir:
 2020  2019
    
Receita de construção 544.921  475.792
Custo de construção (544.921)  (475.792)
    

-  -

13. ATIVOS DE CONTRATO
O ativo de contrato (infraestrutura em construção) é o direito à contraprestação em 
troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado pelo CPC 
47 - Receita de contrato com cliente, os bens vinculados à concessão em constru-
ção, registrados sob o escopo do ICPC 01 (R1) - Contratos da Concessão, devem ser 
classificados como Ativo de contrato até a conclusão das obras. O direito a contra-
prestação será o de (i) cobrar pelos serviços prestados aos consumidores dos servi-
ços públicos ou (ii) receber dinheiro ou outro ativo financeiro, pela reversão da infra-
estrutura do serviço público, apenas após a transferência dos bens em construção 
(ativo contratual) para intangível da concessão.
O Ativo de contrato é reconhecido inicialmente pelo valor justo na data de sua aqui-
sição ou construção, o qual inclui custos de empréstimos capitalizados.
 Ativos de contrato
  
Saldo em 31/12/2018 1.529.658
  
Adições 499.530
Transferência para intangível (685.822)
  
Saldo em 31/12/2019 1.343.366

Transferência/Contas Adições (a) (715.735)
Adições (i) 542.611
Baixas (ii) (22.544)
Contingências 1.535
Subvenções p/Investimentos – PAC/FUNCEP 90.232
 
Saldo em 31/12/2020 1.239.465

(i) O valor é composto por: R$483.459 (adições), R$39.968 (fornecedores em aberto), R$ 72 
(amortização capitalizada) e R$19.112 ( juros capitalizados).
(ii) As baixas indicadas foram indicadas pelas áreas responsáveis como projetos sem 
continuidade.

A Companhia avaliou o impacto e concluiu como baixo o risco de não recebimen-
to e perda associada, pois os mesmos serão remunerados, a partir da entrada 
em serviço, (i) por meio do incremento da tarifa cobrada dos clientes, através dos 
ciclos de Revisão Tarifária Periódica, compondo a receita de tarifa faturada aos 
consumidores, ou ainda (ii) pelo direito incondicional de receber dinheiro ou outro 
ativo financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão da in-
fraestrutura do serviço público. Dessa forma, nenhuma perda esperada foi regis-
trada nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Os principais projetos incorporados no ano foram: SES Camaçari, no valor de R$ 
41 milhões, obras para a captação de recursos hídricos em diversas regiões no va-
lor total de R$ 19 milhões, SES Feira de Santana - Bacia Subaé, R$ 39 milhões, SIA 
Feira de Santana - Setor Leste, R$ 33 milhões, SIA Saubara, R$ 29 milhões, SES 
Baixa Grande, R$ 19 milhões.
a. Capitalização de juros e demais encargos financeiros
Em 2020, a Companhia capitalizou juros e variação monetária nos ativos intan-
gíveis de concessão no valor de R$ 19.112 a uma taxa média de 8,36% a.a. (em 
2019 R$ 19.466 a uma taxa média de 8,39% a.a.) durante o período de construção.
b. Valor Contigenciado 
Em  2020 a Companhia possui provisionado o montante de R$ 15.580 (R$ 14.046 
em 31 de dezembro de 2019), referente a processo judicial de desapropriação de 
terreno, valores registrados em contrapartida ao ativo de contrato.

14. FORNECEDORES
 2020  2019
    
Tubonews Construção e Montagem 5.222  -
AMM Tecnologia e Serviços de Inform 4.362 -
UP Brasil – Polycard Systems 4.242 4.429
Barcino Esteve Construtora Ltda 4.160 2.029
Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda 3.647 2.035
Sulbaina Empreendimentos Ltda –EPP 3.358 4.159
Consórcio Nova Bolandeira 3.003 3.706
Consórcio Federação 2.924 -
SENIC Serviços de Engenharia Indust 2.880 1.568
Consórcio Infracon Conara Eta Salvador 2.878 2.851
Camel Empreendimentos e Construções 2.718 -
ENOPS Engenharia S.A 2.532 1.177
Leão Engenharia Ltda 2.532 1.181
Dow Brasil Indústria  e Comércio 2.233 5.582
CCP Construções e Locações de Equipamentos 2.228 -
Pars Produtos de Processamento de D 2.191 -
Ambiente Engenharia Ltda 1.941 4.418
Tigre Materiais e Soluções para Construção 1.889 1.440
Hydrosistem Engenharia Ltda 1.848 -
Olimpia Empreendimentos Eireli 1.807 -
Bauminas Quimica N/NE Ltda 1.693 2.532
Serv Electrin Serviços Eletricos 1.551 -
Saint-Gobain Canalização Ltda 1.428 -
Metro Engenharia e Consutoria Ltda 1.377 2.373
CCM Construtora Centro Minas Ltda 1.366 1.366
Porto Fino Empreendimentos Manutençao 1.342 -
Mecaltec Industria e Comercio Ltda 1.319 -
Higesa Engenharia Ambiental Ltda 1.314 -
Hidrodomi do Brasil Industria 1.265 -
Saga Medição Ltda 1.228 -
Cadenis Informatica Ltda-EPP 1.208 -
PQA Produtos Quimicos Aracruz 1.185 1.659
PJ Construções e Terraplanagens Ltda 1.096 -
SLA Propaganda Ltda 1.080 -
LM Transporte Interestaduais Servic 1.061 -
Lao Industiral Ltda - 3.133
Zoom Tecnologia Ltda - 2.520
Elster Medição de Água S.A - 2.303
Emissão S/A - 2.184
Itron Soluções para Energia e água - 1.943
Consorcio GCEC Mastertop e Urbanização - 1.875
Consorcio MAF/ESCAVE 632 1.847
Companhia de Eletricidade do Estado 451 1.719
Cetrel S.A - Empresa de proteção ambiental - 1.579
Consorcio SIAA Machadinho CBS/MRM 356 1.315
Allsan Engenharia e Administração Ltda 88 1.014
Outros (saldo "pulverizado" abaixo de R$ 1 milhão) 40.685 36.988
Encargos sobre Financiamento de faturas (*) 622 7.050
    
Total 120.942  107.975

(*)Refere-se ao valor de atualização monetária (0,5% a.m.) dos títulos vencidos de fornecedores 
que questionam o pagamento após os 8 (oito) dias que prevê a lei estadual para realizar o paga-
mento e/ou estão com seus pagamentos em atraso. Em 2020 foram baixados R$ 6.749 referen-
tes a juros sobre faturas prescritas, tendo como impacto o resultado financeiro do ano.
Este grupo registra as obrigações com fornecedores de materiais e serviços contra-
tados pela Companhia no curso normal dos negócios.



EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.676.292.840,12 

15. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

a. Termos da dívida
Os termos e condições dos empréstimos e financiamentos em aberto são:

Instituição Moeda Garantias Vencimento
Taxa de 

juros 2020 2019

      

GE - Governo 
do Estado 
Bahia (i) Dólar

Fiança da 
República 
Federativa do 
Brasil 2021 3,31% a.a. 35.329 82.657

CEF (ii.a) Reais

Penhor dos 
direitos emer-
gentes da 
concessão 2034

8,5% a 8,7% 
a.a. 380.658 396.697

CEF (ii.b) Reais
Caução de 
duplicatas 2020

CDI + 1,8% 
a.a. 2,40% 

a.a. - 10.898

CEF (ii.c) Reais
Caução de 
duplicatas 2023 3% a.a. 2.822 3.952

BNDES (iii) Reais

Cessão 
fiduciária de 
parcela da 
receita tari-
fária mensal 
no valor 
equivalente a 
três vezes a 
maior pres-
tação mensal 
(3 PMT’s) e 
conta reserva 
no valor de 
3 prestações 
vincendas (3 
PMT’s). 2027

TJLP 2,71% 
a.a.1,55% 

a.a. 135.663 147.224

     

Total    554.472 641.428

      

Circulante    99.920 122.642

Não circulante   454.552 518.786

(i) GE - Governo do Estado da Bahia
Natureza
Refere-se ao saldo de financiamento de US$ 6.727 mil, repassado pelo Gover-
no do Estado da Bahia, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento - BID, mediante parcelas semestrais vencíveis 
até o ano de 2021.
Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem como mutuário o Governo 
do Estado da Bahia e como fiador a União, o contrato tem a Companhia como 
co-executora. De acordo com convênio firmado entre a Companhia e o Go-
verno do Estado, a primeira fica obrigada a reembolsar os recursos objeto do 
financiamento, nas mesmas condições financeiras estabelecidas no contrato 
mencionado. Em 19 de dezembro de 2002, ao convênio, na sua cláusula quin-
ta, 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 futuro aumento de capital, 
para posterior conversão em ações, desvinculando-se, no momento do efeti-
vo reconhecimento deste adiantamento, da variação em função da taxa de 
câmbio prevista no contrato do BID”.

Não ocorreram novas liberações de financiamentos no ano de 2020, sendo a va-
riação negativa de R$ 47.328 (R$ 49.491 em 2019), justificada pela amortização 
do principal e juros de R$ 74.111 (R$ 58.502 em 2019), bem como pela variação 
cambial passiva de R$ 24.564 (R$ 4.396 em 2019) e juros de R$ 2.219 (R$ 4.617 
em 2019) incorridos no exercício. Os valores foram transferido para AFAC, conforme 
aditivo contratual entre o Governo do Estado da Bahia e Embasa.
(ii) CEF
A Companhia mantém os seguintes contratos com a Caixa Econômica Federal 
- CEF.
a. Recursos lastreados em FGTS
A Companhia, em 2007, firmou contratos de financiamentos lastreados em re-
cursos do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, destinado a ações de 
desenvolvimento institucional em diversos sistemas de abastecimento de água 
do estado da Bahia, no âmbito do Programa saneamento para todos.
b. Capital de GIRO
A Companhia, em 2012,  firmou contratos de financiamentos que são utiliza-
dos para auxiliar a Companhia a manter o capital de giro.
c. FINAME
Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou contratos de financiamento jun-
to à Caixa Econômica Federal - CEF (FINAME) para aquisição de máquinas e 
equipamentos, lastreados com recursos do BNDES, equivalente a 90% do 
investimento.
(iii) BNDES - FAT
A Companhia firmou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, contrato de financiamento relacionado conta de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, destinado à ampliação e moderniza-
ção dos sistemas de abastecimento de diversas cidades.
A dívida teve seus pagamentos suspensos por 6 meses e o valor médio dos pa-
gamentos mensal de R$ 3 milhões  foi díluido no saldo do contrato;
(iv) BNB
Natureza
Em 2016 e 2018, a EMBASA assinou contratos de financiamento com o Banco 
do Nordeste do Brasil S.A (BNB). Os recursos são provenientes do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Nordeste - FNE e destina-se para aplicação na: 
(i) Reversão da barragem de Santa Helena para o reservatório do Rio Joanes; 
(ii) Ampliação do sistema produtor/adutor de Feira de Santana; (iii) Implanta-
ção de reservação do Tomba; e (iv) Aquisição de hidrômetros e equipamentos 
de esgoto.

b. Movimentação de empréstimos e financiamentos 
A movimentação dos empréstimos e financiamentos para o período de 31 
de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 encontra-se demonstrada 
abaixo:

 2020  2019

    

Saldos em 1° de janeiro 641.428  726.230

Liberações 7.367  40.763

Devoluções -  (1.084)

Pagamento principal (a) (122.749)  (127.973)

Juros incorridos 45.911  51.735

Juros pagos (b) (42.049)  (52.404)

Custo de transação -  (1.045)

Custo de transação incorrido -  369

Variação monetária -  441

Variação cambial (ativa) passiva 24.564  4.396

   

Saldos em 31 de dezembro 554.472  641.428

   

Circulante 99.920  122.642

Não circulante 454.552  518.786

(a) Inclui o valor de R$ 70.532 (R$ 53.292 em 2019) relativo a amortização do principal ao Go-
verno do Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 32 - Transações que não envolvem cai-
xa ou equivalentes de caixa.
(b) Inclui o valor de R$ 3.580 (R$  5.210 em 2019) relativo a amortização de juros ao Governo 
do Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 32 - Transações que não envolvem caixa ou 
equivalentes de caixa.

Cláusulas contratuais restritivas (covenants)
A Companhia detém financiamentos bancários junto ao BNDES no montante 
de R$ 135.662 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 156.095 em 2019), dos quais 
R$ 99.086 (R$ 116.729 em 2019) estão classificados no passivo não circulan-
te que, de acordo com os termos dos contratos, serão pago em parcelas com 
vencimento finais entre os anos de 2020 e 2027. 

c. Cronograma de amortização da dívida
Em 31 dezembro de 2020, os financiamentos classificados no não circulante 
têm os seguintes vencimentos:

Origem  2022 2023 2024 2025 
Demais 

anos Total
             
CEF  27.610 28.687 29.866 31.717 237.586 355.466
BNDES  30.821 23.323 15.142 6.956 22.844 99.086
   

58.431 52.010 45.008 38.673 260.430 454.552

15.1 DEBÊNTURES
Os termos e condições das debêntures em aberto são:

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de juros 2020 2019

      

BNDES Reais  Debêntures 2020

TJLP 2,71% a.a.         
(1ª a 3ª séria); 

IPCA + 10,21% 
(2ª série)  - 8.871

      

Circulante      8.871

Não circulante      -

a. Natureza
A Companhia, visando à contratação de recursos junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES destinados exclusivamente 
ao projeto de aquisição e implantação de Sistema Integrado de Gestão Em-
presarial - ERP, bem como à compra e à instalação de hidrômetros nas suas 
áreas de concessão, submeteu 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 no-
minativas, em emissão privada e outros pactos, não conversíveis em ações da 
emitente sendo todas com garantia real, consubstanciada na cessão fiduciária 
de parcela de sua receita tarifária, em caráter irrevogável e irretratável, perfa-
zendo o total de R$ 80.442, sendo aprovada por unanimidade.
Foram emitidas em 2011 as debêntures de primeira e segunda série e em 
2012/2013, as debêntures de terceira série.

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 15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020

    

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 du-
rante o prazo de ca-

rência e mensalmen-
te durante o período 

de amortização

Anualmente durante 
o período de carência 

e de amortização

Trimestralmente du-
rante o prazo de ca-

rência e mensalmen-
te durante o período 

de amortização

    

Custo de captação TJLP + 2,71% IPCA + 10,21% TJLP + 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.

b. 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 
conversíveis em ações e outros empréstimos. Em 2020 todo o contrato de de-
bêntures foi amortizado, de modo que no período decorre do reconhecimento 
dos juros incorridos e variação monetária no valor de R$ 654, e do pagamento 
de principal e juros de R$ 9.223. A movimentação das debêntures encontra-se 
demonstrada abaixo:

 2020  2019

    

Saldos em 1° de janeiro 8.871  22.470

Pagamento principal (8.569)  (13.627)

Juros incorridos 287  1.414

Juros pagos (654)  (1.752)

Custo de transação -  -

Custo de transação incorrido -  -

Variação monetária 65  366

   

Saldos em 31 de dezembro -  8.871

   

Circulante -  8.871

Não circulante -  -

Em 28 de junho de 2018 foi assinado Aditivo aos contratos de financiamento 
celebrado entre o BNDES e a EMBASA, com o intuito de alterar as obrigações 
especiais da Beneficiária relativas aos covenants financeiros, incluindo hipótese 
de reforço de garantia em caso de descumprimento dos mesmos. A mudança 
se deu com o objetivo de padronização dos índices covenants utilizados no se-
tor de saneamento, excluindo a Margem EBITDA, por entender, segundo área 
técnica do BNDES, que a mesma não demonstra a capacidade de pagamento 
da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia cumpriu todas as cláusulas 
contratuais restritivas. 
A apuração das covenants, conforme contratos do BNDES, deverá ocorrer se-
mestralmente relativo aos últimos 12 (doze) meses, com base nas demonstra-
ções financeiras anuais auditadas, apresentadas até 30 de abril (fechamento 
de balanço anual) e 31 de agosto (fechamento intermediário - 1º semestre).

16. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

a. Impostos, taxas e contribuições

 2020 2019

 
Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES, AI INSS) e 
Parcelamento PIS/COFINS - 3.630

PIS/PASEP/COFINS, INSS retido 20.340 20.180

Encargos sociais 26.370 24.753

46.710 48.563

ISS (i) 130.602 124.304

IPTU/Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) 27.758 33.684

PIS/COFINS/INSS Exigibilidade Suspenso (ii) 407.501 314.051

DIFAL - ICMS 3.714 -

569.575 472.039

616.285 520.602

Circulante 56.701 54.469

Não circulante 559.584 466.133

(i) A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado à cobran-
ça do ISS decorrente da prestação de serviços de esgotamento sanitário, por entender, com 
base em opinião de seus assessores jurídicos, não ter tal pretensão amparo legal. Neste sen-
tido, a Companhia mantém provisionado no passivo não circulante R$ 130.602 (R$ 124.304 
em 2019), relativos, a autos de infração lavrados pelo Município de Salvador até 1996 e em 
processo de julgamento na instância administrativa, incluído as devidas atualizações. Os dé-
bitos relativos à cobrança de ISS, mencionados anteriormente, são referentes aos exercícios 
de 1997 a 2003.
Adicionalmente, a cobrança de ISS sobre os serviços de esgotamento sanitário e congêneres 
foi vetada pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
(ii) PIS/COFINS e INSS suspensos - R$ 407.501 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleite-
ando a mudança na apuração das referidas contribuições, alterando o regime não cumu-
lativo pelo regime cumulativo, em razão da Ação de Imunidade de IRPJ, sendo que tais 
diferenças estão sendo depositadas em juízo;  a ação tributária –INSS nº processo: 0018949-
42.2016.4.01.3300/JFBA foi transitado em julgado em 09/07/2020 com decisão favorável á 
Embasa, onde se discutia a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não 
têm natureza de prestação de serviços pelo empregado, portanto, sem caráter remuneratório 
ou contraprestacional. Exclusão da base de cálculo da referida contribuição (cota patronal), 
das verbas pagas aos empregados a título de adicional de férias, a título de ajuda transporte 
pago em dinheiro, auxílio filho especial, auxílio funeral, ajuda de custo, e os 15 dias primeiros 
dias de auxílio doença.

b. Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo registrado em 31 de dezembro de 2020 de R$ 358.429 (R$ 322.944 
em 2019), refere-se ao IRPJ devido, decorrente de ação da Companhia junto à 
Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária. Os valores são depositados 
em juízo desde setembro de 2013.
A parcela referente ao curto prazo refere-se a Contribuição Social e que não 
faz parte da discussão de imunidade descrita abaixo.
Imunidade tributária
A Companhia atualmente busca junto aos órgãos competentes a imunidade 
do Imposto de Renda, fundamentado nos pré-requisitos necessários para tal 
enquadramento, quais sejam:
• A Companhia deter quase 100% de suas ações ordinárias sob o domínio de 
Ente público, restando apenas 0,01% em poder dos acionistas minoritários;
• Prestar serviços públicos essenciais;
• Inexistir concorrência na sua área de atuação (caráter exclusivo); e
• Não distribuir seus lucros, exceto aos acionistas minoritários, revertendo os 
resultados positivos para capitalização da própria Companhia, em benefício do 
serviço público prestado.  
Dessa forma, a Companhia entende que se enquadra em tais requisitos, inclu-
sive de acordo com assessores jurídicos externos no tema da Imunidade Tribu-
tária Recíproca, julgada pelo Supremo Tribunal Federal para sociedade de eco-
nomia mista e sua aplicabilidade no serviço de água e esgoto. 
Nesse sentido, a EMBASA ajuizou ação requerendo o reconhecimento da 
referida imunidade tributária no âmbito da União, do Estado e dos Muni-
cípios. Em 16 de dezembro de 2019 foi julgada a apelação cível 0035161-
46.20134.01.3300 em segunda instância pela 8ª turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, que decidiu conceder tutela antecipada para afastar a 
exigibilidade das exações dos depósitos judiciais referentes aos valores do im-
posto de renda. A publicação do dispositivo ocorreu em 08 de janeiro de 2020.
Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25, a Assessoria Jurídica da 
Companhia que acompanha a causa avaliou como remota a possibilidade de 
perda para a Embasa, mas mantém a prática de depositar em juízo os valo-
res que seriam devidos. O efeito em 2020 no resultado foi de R$ 131.556 (R$ 
146.745 em 2019).
A Imunidade Tributária acima descrita não contempla a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido que é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lu-
cro tributável.

17. PROVISÃO PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS
A Companhia possui processos cíveis, tributários, trabalhistas e ambientais, to-
dos em virtude do curso normal das operações, nos montantes de R$ 160.635 
em 31 de dezembro de 2020 (R$ 261.198 em 31 de dezembro de 2019). A 
Companhia, com base em análise conjunta com seus assessores jurídicos, 
constituiu provisões consideradas suficientes para prováveis desfechos desfa-
voráveis de processos em tramitação na esfera judicial.

a. Riscos provisionados
Os processos considerados como de perda provável são classificados no ba-
lanço da Companhia considerando a sua atual fase judicial, sendo registrados 
no passivo não circulante quando ainda estão em fase de conhecimento e no 
passivo circulante quando já se encontram em fase de execução, quando da 
expectativa de desembolso de caixa dentro do próprio exercício.
A movimentação do saldo da provisão para perdas em processos judiciais 
pode ser demonstrada como segue:

 31/12/2019 Adições Reversões Transferência 31/12/2020

        

Trabalhistas (a) 135.676 37.064 (29.066) (30.944) 112.730
Cíveis e tributárias 
(b) 111.476 19.289 (2.496) (95.945) 32.324
Cíveis – Desapro-
priações (c) 14.046 11.258 (9.723) - 15.581

 261.198 67.611 (41.285) (126.889) 160.635

 

Circulante 111.732 -

Não circulante 149.466 160.635

 31/12/2018 Adições Reversões
Trasnfe-

rência 31/12/2019

        

Trabalhistas (a) 147.359 29.186 (40.869) - 135.676

Cíveis e tributárias (b) 95.044 27.193 (10.761) - 111.476
Cíveis – Desapropria-
ções (c) - 14.046 - - 14.046

 242.403 70.425 (51.630) - 261.198

 

Circulante 129.502 - - 111.732

Não circulante 112.901 - - 149.466

(a) Trabalhistas
Trabalhistas - São constituídas de reclamações envolvendo: divisor de horas extras; adicional 
de dupla função/motorista usuário; promoção trienal face ao PCCS - Plano de Cargo, Carreira e 
Salário e RIP - Regulamento Interno de Pessoal anterior; adicionais de periculosidade/insalubri-
dade ou diferenças, já que pagos, em determinados momentos a menor ou incorretamente; re-
pouso semanal remunerado sobre as horas extras; e, incorporação do anuênio ao salário para 
apuração das horas extras.
(b) Cíveis e tributárias
Cíveis e tributárias - São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas nas 
épocas próprias; confissões de dívidas; desequilíbrio econômico - financeiro do contrato; devo-
lução da cobrança da tarifa de esgoto do período em que não havia legislação estadual autori-
zando; mandados de segurança; e, execução fiscal envolvendo TLF/IPTU/ISS, etc.
(c) Cíveis – Desapropriações
Cíveis – Desapropriações – Ação que envolve desapropriação de terreno cuja contrapartida 
está na conta de Ativo de Contrato (R$.1535).

Em face da internalização da inteira carteira de processos judiciais da Embasa 
para o acompanhamento dos advogados do quadro próprio de empregados, 
por força do acordo celebrado com o Ministério Público do Trabalho, todos os 
processos passaram por uma reavaliação quanto a probabilidade perda e va-
lores de risco, de acordo com o respectivo andamento processual.

b. Riscos não provisionados
Além dos processos acima mencionados, existem outros em andamento 
para os quais, baseado na opinião dos assessores jurídicos da Companhia 
são classificados como de risco de perda possível e, em consonância com as 
práticas contábeis brasileiras, não foram constituídas provisões para deman-
das judiciais.
Os principais processos cujo risco é avaliado como possível em 31 de dezem-
bro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 estão demonstrados a seguir:

 2020  2019

    

Trabalhistas 61.355  58.835

Cíveis 904.998  1.088.602

Cíveis – Desapropriações 35.187 43.565

Tributárias 261.728  207.333

   

 1.263.268  1.398.335

Os valores não provisionados, em sua grande maioria, se relacionam com pro-
cessos pendentes de julgamento em primeira instância/recurso ou processos 
em que, pela prática processual, fase ou objeto, não é possível atribuir com 
fidedignidade o risco provável até o julgamento das instâncias superiores e o 
montante não pode ser mensurado com confiabilidade. Correspondem a con-
denações atinentes à responsabilidade civil contratual ou extracontratual, e 
podem decorrer de relações com empresas contratadas pela EMBASA, me-
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diante licitação e posterior Contrato Administrativo, além de ações civis públi-
cas, envolvendo precariedade no fornecimento de água e serviços esgotamen-
to sanitário.
A variação geral nos processos cuja perda foi avaliada como possível, decor-
re fundamentalmente da redução dos processos tributários conforme histó-
rico a seguir:

O processo 10580.726.359/2013-11 IRPJ /CSLL (União) referente a ex-
clusão indevida das receitas de subvenção para investimento (governa-
mental de ICMS), relativo aos anos calendários de 2008 a 2010, tramitou 
administrativamente e não foi dada decisão favorável à Embasa. Valor 
original R$ 66.748. A Companhia ingressou no Judiciário com a ação anu-
latória número 1002108-18.2017.4.01.3300, tendo o valor se mantido em 
R$ 91.930 para 2019. Em janeiro/2020 houve a suspensão da exigibilidade 
do crédito de IRPJ e CSLL, motivo que levou à transferência de perda pos-
sível para perda remota. Em janeiro de 2021, o juiz extinguiu o processo, 
sem julgamento do mérito, por entender que a imunidade tributária recí-
proca dos tributos federais estaria sido discutida nos autos da ação 35161-
46.2013.4.01.3300. Houve ingresso de apelação, com pedido de efeito 
suspensivo.  
O proceeso 10580-726.041/2016-75 IRPJ /CSLL (União) referente a exclu-
são indevida das receitas de subvenção para investimento (governamental 
de ICMS), relativo aos anos calendários de 2011 a 2012, tramitou admi-
nistrativamente e não foi dada decisão favorável à Embasa. Valor original 
R$ 117.222. A Companhia ingressou no Judiciário com a ação anulatória 
número 1002995-02.2017.4.01.3300, tendo o valor sido atualizado para 
R$ 127.115. (acréscimo em 2017 - R$ 9.893 na perda possível). Em 2018 o 
processo foi dividido em dois (IRPJ e CSLL), passando os valores a: IRPJ R$ 
96.697 e CSLL R$ 30.418. Houve sentença, extinguindo o processo sem 
julgamento do mérito, com o fundamento de que a competência originá-
ria para julgamento da ação seria o STF. Houve interposição de apelação, 
sendo que foi concedida a tutela recursal para suspender a exigibilidade do 
crédito até o trânsito em julgado do processo.  
O processo nº 0002964-74.2009.8.05.0150, em trâmite perante a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Lauro de Freitas (BA) refere-se a uma ação de desa-
propriação movida pela EMBASA, onde se pretendia a expropriação de uma 
área de 5.528,14m², localizada neste Município de Lauro de Freitas, a qual foi 
declarada utilidade pública destinada à construção do Reservatório R23, in-
tegrante do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Capelão, naquela 
cidade, o valor total da indenização foi fixado em R$ 9.555, a ser devidamen-
te atualizado, com a majoração dos honorários advocatícios para 3% sobre o 
valor da diferença entre a oferta e a indenização fixada. O feito transitou em 
julgado no mérito a Exequente pleiteou a execução do valor de R$ 38.989. 
Após recursos da EMBASA o Juiz declarou como montante devido o valor 
de R$ 12.508 e honorários advocatícios de R$ 286, no importe de R$ 12.795. 
Contra esta decisão ambas as partes apresentaram novo recurso que está 
pendente de julgamento.  Em  15/08/2019, a EMBASA apresentou ainda 
ação rescisória pretendendo a anulação do julgado por vício insanável na pe-
rícia, uma vez que o perito era profissional sem habilitação técnica necessá-
ria ao ato. A Rescisória está tramitando e ainda será julgada. 
Processo nº 0578567-77.2017.8.05.0001: Trata-se de “ação de cobrança” 
ajuizada por  QUIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  em face da EMBASA 
para fins de pagamento de reajuste de preço de diversos contratos firma-
dos entre as partes, no valor total de R$ 3.067.260,74 (...), o que foi negado 
na esfera administrativa sob a justificativa de inexistência de previsão nos 
contratos acerca de reajustes, tendo havido apenas e tão somente pror-
rogação de prazo, através de termos aditivos, mantendo-se as condições 
contratuais originalmente pactuadas.
Após instrução processual, a ação foi julgada improcedente pelo Juízo de 
primeiro grau, tendo sido oferecido recurso de apelação ao TJBA.
Ocorre que, quando do julgamento do recurso de apelação, o TJBA refor-
mou a sentença de improcedência, sob o fundamento de que o reajuste é 
destinado a compensar os efeitos da desvalorização da moeda, com apli-
cação automática, sendo indispensável o reajuste após o decurso de 12 
meses de contrato, tendo ficado demonstrado nos autos que a EMBASA 
concedeu reajuste de preço em casos idênticos. Assim, foi dado provimento 
ao recurso para conceder o reajuste dos contratos objeto da lide, cujo valor 
será definido em fase de liquidação de sentença (acórdão em anexo). Como 
o processo tramita junto ao TJBA sob o meio físico, os prazos permanecem 
suspensos, razão pela qual será interposto o recurso pertinente após a re-
tomada do feito.
Processo nº 0500217-12.2016.8.05.0001: Trata-se de ação movida pelo  
CONSORCIO PASSARELLI / MRM em  busca do “reequilíbrio econômico-fi-
nanceiro” de contrato celebrado com a EMBASA, sob o argumento de que 
não lhe foi possível executá-lo por culpa exclusiva dessa Concessionária.
Após instrução processual a mencionada ação foi julgada procedente, con-
denando a EMBASA ao pagamento de indenização por danos emergentes 
no valor de R$ 3.457.838,85 (...), indenização por lucros cessantes no valor 
de R$ 6.411.726,80 (...) e honorários fixados em 20%, cujos valores deverão 
ser corrigidos por índice oficial idôneo desde a citação e juros de mora de 
1% ao mês até o efetivo pagamento.
Diante da condenação que lhe foi imposta a EMBASA interpôs recurso de 
apelação, o qual já foi julgado pelo TJBA, que manteve a condenação. Após 
o oferecimento de embargos de declaração, a EMBASA interpôs recursos 
aos Tribunais Superiores, os quais foram inadmitidos.
Como o processo tramita junto ao TJBA sob o meio físico, os prazos per-
manecem suspensos, razão pela qual será interposto o recurso pertinente 
após a retomada do feito.
Processo nº 0575881-15.2017.8.05.0001 - GET EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME
Processo movido contra a Embasa. A GET discorda da aplicação de pe-
nalidades administrativas decorrentes de inadimplementos no contrato 
460009106, e requer que sejam declaradas nulas, além de condenação por 
danos morais e materiais.
A Embasa apresentou defesa e o réu se manifestou. O processo agora 
aguarda a fase instrutória.

c. Depósitos judiciais
Referem-se a depósitos e bloqueios judiciais decorrentes de processos traba-
lhistas, cíveis e tributários em que a Companhia é parte integrante (ver nota 
explicativa n° 17.a). Estão representados pelos valores originais acrescidos de 
juros e atualização. A movimentação entre 31 de dezembro de 2020 e 2019 
é oriunda do registro de novos bloqueios/depósitos, desbloqueios, baixas e 
atualizações monetárias, conforme demonstrado a seguir:

 2020  2019

    

Saldo em 1º de janeiro 869.595  864.469

Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a) 116.406  182.622

Rendimentos 3.000  11.705
Perdas em processos judiciais não provisionados 
(resultado) (33.552)  (67.263)

Baixas em processos perdidos provisionados (5.824)  (12.860)

Provisão para perdas em processos judiciais (b) 11.992  (109.078)

   

Saldo em 31 de dezembro 961.617  869.595

(a) Desse montante, para a movimentação do período destacam-se R$ 40.385 (R$ 48.962 em 
2019) decorrentes de antecipações de IRPJ, depositadas em juízo, por conta da ação da Com-
panhia junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária; e R$ 33.005 (R$108.138 em 
2019) relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleiteando a substituição do regime não cumulativo 
pelo regime cumulativo, na apuração de tais contribuições e créditos RFB Parcelamento INSS. 
Vide detalhe na Nota nº 16.
(b) Em 2019 destacam-se R$ 110.858, valores provisionados para adequar os saldos de depósi-
tos judiciais de acordo com a posição apresentada pelos Bancos.

18. CONVÊNIOS A COMPROVAR

 2020  2019

    

CODEVASF (a) 31.752  28.176

FUNASA (b) 33.952  48.965

Outros convênios (c) 34.303  37.882

  

100.007  115.023

   

Circulante 11.178  11.073

Não circulante 88.829  103.950

(a) CODEVASF
Recursos oriundos dos convênios celebrados entre a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e a EMBASA para execução de ações de 
saneamento básico em municípios do Estado da Bahia, no âmbito do Programa de Ace-
leração do Crescimento - PAC. O valor demonstrado refere-se a diversos convênios cujas 
obras se encontram em andamento, sendo os principais: SIAA da Região de Guanambi (TC 
0.006.00/2011), SES de Jeremoabo (TC3400/2013), SES Canarana (TC3200/2012), SES Chorro-
chó (TC13700/2013) e SES Jacaraci (TC7100/2013).
(b) FUNASA
Recursos oriundos dos convênios celebrados entre o Ministério da Saúde, por meio da Funda-
ção Nacional de Saúde - FUNASA e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da 
Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS para execução de ações de saneamento básico 
em municípios do Estado da Bahia, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC. Este valor é composto por diversos convênios cujas obras se encontram em andamento, 
sendo os principais: SAA de Mairi(TC486/2014), SES de Baixa Grande (TC229/2012), SES de 
Itiúba(TC302/2012), SAA de Morpará(TC182/2012), SES Macajuba(TC226/2012) e SAA de 
Utinga(TC416/2012).

(c) OUTROS CONVÊNIOS
Recursos oriundos de outros convênios celebrados para execução de ações de saneamento 
básico. Sendo o principal deles o convênio nº 001/2017 firmado com o Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação à Pobreza – FUNCEP à para execução de obras de extensão de rede 
em diversos municípios do Estado da Bahia.

Por se tratar de subvenções ao poder concedente, a Companhia procederá a 
baixa dos valores dos recursos recebidos via convênios, no momento da con-
clusão das respectivas obras, contra o ativo intangível em andamento.

19. PASSIVO FINANCEIRO A PAGAR - PPP

 2020  2019

    

Passivo financeiro a transcorrer 120.911  156.610

(-) Encargos a transcorrer (AVP) (85.512)  (107.204)

   

 35.399  49.406

   

Circulante 8.905  14.010

Não circulante 26.494  35.396

a. Termos da dívida
A Companhia tem um ativo de concessão oriundo de contrato de Parceria Pú-
blico Privada junto a BRK Ambiental Jaguaribe S/A que vem sendo amortizado 
pela vida útil do bem (25 anos) e um passivo financeiro que vem sendo amor-
tizado (175 meses), a liquidação ocorre através de recebíveis que lastreiam a 
transação. O passivo vem sendo atualizado com base no IPCA.

b. Cronograma de amortização da dívida
Em 31 de dezembro de 2020, o total da dívida classificada no passivo não 
circulante possui seguintes vencimentos, incluindo encargos financeiros 
projetados:

 2022 2023 2024 2025 Total

           

Valor nominal da dívida  24.687 24.411 23.706 23.170 95.774

(-) Realização dos encargos  (16.795) (17.226) (17.534) (17.725) (69.280)

  

 7.892 6.985 6.985 5.445 26.494

20. OUTRAS CONTAS A PAGAR
São considerados junto a outras contas a pagar obrigações com expectativa 
de desembolso de caixa dentro do próprio exercício.
Abaixo está apresentado abertura dos principais saldos em 31 de dezembro 
de 2020 e 31 de dezembro de 2019.

 2020  2019

    

Obrigações com processo contingente (a) 126.889  -

Dividendos a pagar 12.411 10.774

Diversos 44.659  24.581

   

 183.959  35.355

(a) Em 2020 a Empresa reclassificou de passivo contingente o montante referente a processos 
cíveis R$ 30.944 e trabalhistas R$ 95.945, respectivamente, vide nota explicativa nª17.

21. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
A Companhia recebe valores oriundos do Orçamento Geral da União - OGU, 
para investimento em sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário decorrentes 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 2020 é de R$ 182.726 (R$ 234.893 
em 31 de dezembro de 2019). Dentre os repasses mais relevantes neste perí-
odo, destacam-se os montantes de R$ 9.072, R$ 4.900 e R$ 3.263 referentes 
aos sistemas Vitória da Conquista - B. Catolé, SAA Machadinho Sul e SIAA Sal-
vador R4, respectivamente.
 De acordo com as normas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e os 
Pronunciamentos Técnicos do CPC, os valores acima descritos foram tratados 
como subvenções para investimento e contabilizados no ativo não circulante, 
em subconta redutora do ativo de contrato, até a conclusão das obras.

Detalhamento dos contratos de repasse - PAC
  Repasse

Contrato Sistema 2020 2019
     
CT nº 218.243-36/2007 SES Salvador - 2.940
CT nº 218.244-40/2007 SES Salvador Ilhas - 2.918
CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.558 5.558
CT nº 223.726-78/2007 SES Candeias - 2.132
CT nº 238.136-59/2007 SES Itaberaba 3.413 3.413
CT nº 244.211-94/2007 Elaboração Projeto Itaberaba 221 221
CT nº 350.768-71/2011 PAC 2 - SIAA Salvador R4 3.429 166
CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 30.011 30.371
CT nº 350.802-98/2011 PAC 2 - Bacia Rio Colônia - 29.143
CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 814 814
CT nº 350.883-74/2011 SES Feira de Santana - B. Subaé - 27.517
CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 39.579 33.945
CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 23.959 19.808

CT nº 351.070-69/2011
PAC 2 - Elaboração Projeto SAA 
Salvador 2.436 2.436

CT nº 351.146-61/2011 PAC 2 - SES Serrinha 379 379
CT nº 394.941-94/2012 PAC 2 - Vit. Conquista - B. Catolé 9.627 555
CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R7 e R23 57.049 51.990
CT nº 408.654-40/2013 PAC 2 - Simões Filho 47 47
CT nº 408.655-56/2013 PAC 2 - Fsa Leste - 20.152
CT nº 408.693-16 PAC 2 - SES Arembepe 40 40
CT nº 408.703-33 PAC 2 - SES SAA Adensamento 264 264
CT nº 421.109-04 PAC 2 - SAA Machadinho Sul 4.920 20
CT nº 424.364-69 PAC 2 - SAA ED Magalhães 981 64

  182.727 234.893

O montante total investido nas obras do PAC em 2020 foi de R$ 32.592 (R$ 
35.351 em 2019).

22. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia identificou como partes relacionadas seus acionistas, demais órgãos 
vinculados ao Governo do Estado da Bahia, FABASA, pessoal chave da Administra-
ção e seus familiares conforme definições contidas no CPC 5 (R1). A remuneração 
do pessoal chave da administração está descrita na nota 30(a).
Os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, bem 
como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos naquelas 
datas, relativos a operações com partes relacionadas estão a seguir detalhadas:

 
Referên-

cia 2020 2019
    
Contas a receber bruto de clientes (1) 121.697 91.687
(-) Prov. PDD/PECLD (1) (93.016) (67.598)
Valores a receber de pessoal cedido (2) 4.937 3.966
Parcelamento/financiamento de água e esgoto (1) - 367
   
Ativo circulante  33.618 28.422
   
Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate e Erradica-
ção da Pobreza (3) 21.074 47.075

 
Ativo não circulante  21.074 47.075
   
Empréstimos e Financiamentos - Governo do Estado (GE) (4) 35.329 55.541
   
Passivo circulante  35.329 55.541
    
Empréstimos e Financiamentos (4) - 27.116
   
Passivo não circulante  - 27.116
   
Adiantamento para aumento de capital - Governo do Estado 
(GE) (5) 90.076 74.467
Auxílio para obras - GE (6) 5.182 10.520
   
Patrimônio líquido  95.258 84.987
   
Faturamento de água e esgoto  116.251 127.498
Reconhecimento perda (25.419) (26.350)
Recuperação perda 5 124
Total 90.837 101.272

(1) Serviços de água e esgoto: As operações com partes relacionadas, aqui definidas como o 
Governo do Estado da Bahia são definidas a preços e condições considerados pela Administra-
ção como compatíveis com os praticados no mercado, excetuando-se a forma de liquidação 
financeira, que poderá acontecer através de negociações especiais (encontro de contas); Os 
valores referentes à isenção COVID foram compensados com os dividendos referentes ao exer-
cício de 2019 que não haviam sido distribuídos.
(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 fi-

cou a cargo dos órgãos cessionários do Governo do Estado;
(3) Convênio FUNCEP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza: Correspondem 
aos valores detalhados no item (c) da nota explicativa 18. Convênios a Comprovar, relativos ao 
FUNCEP;
(4) Empréstimo obtido junto ao Governo do Estado da Bahia, conforme nota explicativa 15. A 
Companhia é co -executura em contrato firmado entre o Governo do Estado e o BID, o Gover-
no do Estado repassou recursos deste contrato para a Companhia e a mesma fica obrigada a 
reembolsar ao Governo do Estado os pagamentos efetuados por este último. No caso de não 
reembolso, o recurso é lançado como integralização de capital.
(5) Adiantamento para futuro aumento de capital: Correspondem aos valores detalhados na 
nota explicativa 23 -Adiantamento para Aumento de Capital; e
(6) Auxílio para Obras -GE (Governo do Estado): Correspondem a valores descritos no item (b) 
da nota explicativa 23 -Patrimônio Líquido.

23. 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 
dividendos iniciais, não cumulativos, de 6% ao ano, sobre o lucro líquido do 
exercício.
O Governo do Estado da Bahia é o acionista majoritário e possui 99,70% do ca-
pital total da Companhia.
Dessa forma, de acordo com a ata da AGE/AGO ocorrida em 20 de julho de 
2020, em 31 de dezembro de 2020, o capital social, subscrito e integralizado 
teve um acréscismo de R$ 128.050, através de integralização, passando a  R$ 
4.676.293 (R$ 4.548.243 em 31 de dezembro de 2019) está representado por 
427.476.415 (415.770.911 em 31 de dezembro de 2019) ações ordinárias e 
233.016.924 (226.636.293 em 31 de dezembro de 2019) ações preferenciais 
todas nominativas e no valor de R$ 7,08 cada uma, conforme segue:

 Quantidade de ações  

 

Ordinárias Preferenciais Total %

Governo do Estado da Bahia 427.440.476 231.067.043 658.507.519 99,70%

Minoritários 35.939 1.949.881 1.985.820 0,30%

       
427.476.415 233.016.924 660.493.339 100,00%

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 
sanitário, cuja incorporação ao capital social depende de deliberação da As-
sembleia Geral. 
b.2 Adiantamentos para futuro aumento de capital
Referem-se a créditos do acionista majoritário, cuja incorporação ao capital 
social depende de deliberação da Assembleia Geral. As movimentações ocorri-
das nos exercícios de 2020 e 2019 estão assim demonstradas:

 2020  2019

    

Saldo em 1° de janeiro 74.467  72.724

Amortizações de empréstimos junto ao GE 74.112  58.502

Integralizações ao capital ocorridas (Nota explicativa nº 23.a) (58.503)  (56.759)

   

Saldo em 31 de dezembro 90.076  74.467

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2020 de R$ 90.076 tem o se-
guinte detalhamento:

• Valor de R$ 74.111 correspondente às amortizações dos empréstimos obti-
dos junto ao Governo do Estado (ver nota explicativa n° 15); e 
• Valor de R$ 15.965 referente à transferência de dívida do passivo circulan-
te decorrente da assunção da dívida do contrato mantido com a empresa 
Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda.

c. Reserva de lucros
c.1 Incentivo fiscal (ICMS, redução do IRPJ e redução por reinvestimento)
Os valores da reserva de incentivo fiscal ICMS correspondem ao crédito presu-
mido de ICMS concedido pelo Decreto nº 8.868 de 5 de janeiro de 2004. Esse 
incentivo foi extinto em junho/2016, restando na reserva um saldo acumulado 
que ainda não foi utilizado para aumento de capital.
A reserva de redução do IRPJ de 75% e redução por reinvestimento, correspon-
de à contabilização do incentivo fiscal apurado no período de janeiro a dezem-
bro de 2020 no valor de R$ 90.209 (2019: R$ 65.625), calculado com base no 
lucro de exploração de água e esgotamento sanitário. O direito ao benefício 
fiscal foi obtido pela EMBASA, através do Laudo Constitutivo n° 0008/2015, 
emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- Ministério 
de Integração Nacional, em 25 de março de 2015. Condição onerosa atendida: 
Modernização total do empreendimento na área de atuação da SUDENE; Ca-
pacidade Incentivada 100% da capacidade instalada; Período de fruição: de 1° 
de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024 (10 anos).
Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e Pronunciamento CPC 07 - Subvenções e 
Assistências Governamentais, o valor do incentivo, apurado a partir da vigên-
cia da lei, foi contabilizado no resultado do exercício e posteriormente transfe-
rido para reserva de lucros. 
No ano de 2019 o beneficio de redução por reinvestimento foi extinto pela  
Portaria MDR nº 2.154 de 10/09/2019, sendo revertido os valores apurados 
até julho/2019 para a Receita Federal do Brasil a título de pagamento do IRPJ. 
Para o exercício de 2020, não havendo impedimento legal, a Companhia optou 
por voltar a fazer os depósitos relativos ao beneficio de redução por reinves-
timento de 30% do IRPJ, calculado ccom base no lucro da exploração, sendo 
apurado o valor de R$ 3.776.
c.2 Reserva legal
A reserva legal deverá ser constituída mediante 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. Esta reserva será 
constituída, obrigatoriamente, até que o seu valor atinja 20% do capital social 
realizado, quando então deixará de ser acrescida. No exercício de 2020 até 31 
de dezembro o valor acumulado é de R$ 54.898 (R$ 44.026 em 2019).
c.3 Reserva para investimentos
Para atender a projetos de investimento e expansão, a Companhia poderá, 
após as devidas destinações legais, reter o restante do lucro do exercício. Essa 
retenção deverá estar justificada com o respectivo orçamento de capital, ser 
proposta pela Administração e aprovada pela Assembleia Geral.
No exercício de 2020, o valor acumulado atinge R$ 660.346 (R$ 466.185 em 
2019).

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 setem-
bro de 2006, baseado em laudo de reavaliação, emitido por empresa contra-
tada, devidamente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, cuja movi-
mentação está detalhada abaixo:

Saldo em 01 de janeiro de 2019 382.353

 

Realização da reserva de reavaliação (103.802)

Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.293

 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 313.844

Realização da reserva de reavaliação (103.763)

Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.279

 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 245.360

Posteriormente os bens reavaliados foram reclassificados para o ativo intangí-
vel, pela vinculação aos contratos de concessões.
A reserva de reavaliação é realizada por depreciação/amortização ou baixa 
dos bens reavaliados contra lucros acumulados, já deduzidos os respectivos 
encargos tributários. 
Os efeitos fiscais na sistemática da reavaliação estão de acordo com o esta-
belecido pela legislação fiscal, sendo que ocorrem quando da realização dos 
referidos bens.
As provisões do imposto de renda e da contribuição social diferidas, registra-
das no passivo, são transferidas para o resultado na medida da realização dos 
ativos correspondentes por depreciação ou baixa. Após apuração do resulta-
do, a parcela de imposto realizado no ano é transferida de lucros acumulados 
para reserva de reavaliação, realizando assim o saldo presente.
Os saldos de provisão de imposto de renda e contribuição social diferidos em 
31 de dezembro de 2020 montam a R$ 126.323, sendo um ativo diferido (R$ 
55.995 em 31 de dezembro de 2019, ativo diferido). Correspondem aos valores 
detalhados no item (b) da nota explicativa 28.



EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
CNPJ: 13.504.675/0001-10

CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.676.292.840,12 

e. Ajuste de avaliação patrimonial
Corresponde ao ganho (perda) atuarial líquido decorrente do plano de benefí-
cio definido mantido pela Companhia com a FABASA, em consonância com o 
CPC 33 (R1) que alterou a forma de contabilização do resultado atuarial para 
o patrimônio líquido, como outros resultados abrangentes. Em 31 de dezembro 
de 2020, foi apurado uma perda atuarial de R$ 2.861 (ganho atuarial de R$ 
14.999 em 2019).

f. Resultado por ação
O resultado básico por ação deve ser calculado dividindo-se o lucro ou prejuí-
zo atribuível aos titulares de ações ordinárias da Companhia - o numerador - 
pelo número médio ponderado de ações ordinárias em poder dos acionistas, 
excluídas as mantidas em tesouraria, - o denominador - durante o período. O 
objetivo da informação relativa ao resultado básico por ação é proporcionar a 
mensuração da participação de cada ação da Companhia no desempenho da 
entidade no exercício.

 2020 2019

 

Lucro Atribuível ao acionista da Companhia (em milhares) 242.909 185.881

Quantidade média ponderada de ações emitidas 650.838.593 416.129.401

Lucro Básico e diluído por ação (reais por ação) 0,38 0,45

A Companhia possui dívida conversíveis em ações, e desta forma, realiza o cál-
culo do resultado diluído por ação, conforme abaixo:
 2020 2019

 
Lucro Atribuível ao acionista da Companhia (em 
milhares) 242.909 185.881

Despesa de juros sobre dívidas conversíveis 2.219 4.616

Lucro atribuível as ações ordinárias (diluído) 245.128 190.497

Quantidade média ponderada de ações emitidas 650.838.593 416.129.401

Potencial efeito da conversão de dívida 4.978 11.856.535

Média ponderada de ações ordinárias (diluídas) 650.843.571 427.985.936

Lucro Básico e diluído por ação (reais por ação) 0,38 0,44

24. RECEITA OPERACIONAL

 2020  2019

    

Abastecimento de água    

Particular 2.278.697  2.207.805

Público 235.886  250.148

  

Total da receita de abastecimento de água 2.514.583  2.457.953

  

Esgotamento sanitário  

Particular 835.978  823.584

Público 83.968  88.426

  

Total da receita de esgotamento sanitário 919.946  912.010

  

Serviços acessórios 32.863  47.262

Serviços técnicos especializados 1.312  1.029

  

Total das receitas de serviços 3.468.704  3.418.254

  

Receita de construção 544.921  475.792

  

COFINS (263.729)  (258.247)

PIS (57.257)  (56.067)

  

Total das deduções (320.985)  (314.314)

  

Receita operacional líquida 3.692.640  3.579.732

Apesar da suspensão do reajuste anual tarifário, determinado pela AGERSA 
através da Resolução 001/2020 de 14 de abril de 2020, o aumento no número 
de ligações na ordem de 3,28% para os serviços de esgotamento sanitário e 
2,55% para abastecimento de água, guardam em parte correlação com o au-
mento na receita operacional da Companhia.

25. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
   2020 2019
Custos dos serviços prestados  
 Serviços de terceiros (a)  (944.854) (883.337)
 Pessoal  (534.219) (530.002)
 Amortização/depreciação  (416.157) (374.201)
 Materiais (b)  (177.304) (186.588)
 Fundo Municipal de Saneamento  (11.524) (6.269)
 Outros  (28.077) (18.472)
  
 Custo dos serviços prestados  (2.112.135) (1.998.869)
 Custo de construção  (544.921) (475.792)
  
 Total dos Custos operacionais  (2.657.056) (2.474.661)
  
Despesas gerais e administrativas  
 Pessoal  (212.742) (199.726)
 Serviços de terceiros  (103.839) (111.839)
 Provisão para perdas em processos judiciais  457 (167.236)
 Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais  (85.006) (76.787)
 Depreciação  (14.793) (21.142)
 Material  (2.924) (2.513)
 Outras  (5.987) (11.407)
  
 Total das despesas gerais e administrativas  (424.834) (590.650)
  
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
duvidosa (23.179) (106.106)
  
Despesas comerciais  
 Perdas em contas a receber  (234.418) (229.223)
 Pessoal  (16.233) (15.086)
 Serviços de terceiros  (10.688) (10.505)
 Material  (36) (54)
 Depreciação  (130) (170)
 Outras  (13) (103)
  
 Total das despesas comerciais  (261.518) (255.141)
  
Custos e despesas operacionais  
 Serviços de terceiros  (1.059.381) (1.005.681)
 Pessoal  (763.194) (744.814)
 Custo de construção  (544.921) (475.792)
 Amortização/depreciação  (431.080) (395.513)
 Perdas em contas a receber  (234.418) (229.223)
 Materiais  (180.264) (189.155)
 Provisão para perdas em processos judiciais  457 (167.236)

 
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
duvidosa  (23.179) (106.106)

 Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais  (85.006) (76.787)
 Fundo Municipal de Saneamento  (11.524) (6.269)
 Outros  (34.077) (29.982)
   
   (3.366.587) (3.426.558)

Custos dos serviços prestados
O Custo com Serviços Prestados apresentou incremento de 5,67% equivalente a R$ 113.267. 
Os grupos que mais contribuíram para este aumento foram:
(b) Serviços de terceiros - aumento de R$ 61.517 equivalente a 6,96% decorre principalmente 
do incremento nos serviços de energia elétrica (R$ 11.484), serviços de manutenção e opera-
ção de sistema (R$ 17.570) e Serviços de Tarifas de Arrecadação (R$ 33.072). 
Pessoal - o aumento de R$ 4.217 equivalente a 0,80% decorre principalmente do incremento 
nas rubricas de Incentivo a aposentadoria e PPR.
Amortização/Depreciação -  aumento de R$ 41.956 equivalente a  11,21%  por conta do efeito 
de depreciação/amortização relativa a incorporações no período.
(c) Materiais - Redução de R$ 9.284 equivalente a 4,98% decorre principalmente do efeito líqui-
do do incremento de R$ 9.908 em produtos quimicose a redução de R$ 17.214 em gastos com 
Água Bruta.
Despesas Gerais e administrativa
A Redução de 28,07% das despesas gerais e administrativas, equivalente a R$ 165.817 decor-
re principalmente da redução de R$ 161.482 nas perdas e provisões de perdas em processos 
judiciais. 
Despesas comerciais 
O incremento nas despesas Comerciais de R$ 6.378 (2,50%) decorre principalmente do  acrés-
cimo de 2,27% nas perdas no contas a receber de clientes.

26. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

 2020  2019

    

Despesas tributárias (36.771)  (10.229)

Baixa de bens (38.110)
Outras 3.800  2.722

   
(71.081)  (7.507)

O crescimento d e R$ 63.573 de Outras despesas/receitas Operacionais está 
substancialmente relacionada ao recolhimento DIFAL 2020 (a Embasa tinha 
isenção do ICMS sobre Diferencial de alíquota até 31.12.2019, quando o Go-
verno do Estado revogou a isenção) e incremento das despesas de Residual de 
Bens Baixados.

27. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2020  2019

Receitas financeiras    

Rendimento de aplicações financeiras 16.221  32.590

Outras receitas financeiras (a) 11.076  20.247

Juros e variações sobre contas a receber (b) 52.353  54.218

Variação cambial ativa 7.640  20.230

  

 87.290  127.285

Despesas financeiras  

Juros sobre financiamentos/encargos com dívidas diversas (50.732)  (64.719)

Variação cambial passiva (32.204)  (24.625)

  

 (82.936)  (89.344)

  

Resultado financeiro, líquido 4.354  37.941

(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 inadimplên-
cia, multa por impontualidade e variação monetária.

28. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

 2020  2019

    
Despesa corrente de imposto de renda e contribuição 
social (180.712)  (201.659)

Incentivo fiscal SUDENE (redução do IRPJ) -  Nota 22.c 93.986  65.625

Imposto de renda e contribuição social corrente (86.726) (136.034)

  

Imposto de renda e contribuição social diferidos 70.328  138.307

Imposto de renda e contribuição social líquidos (16.398)  2.273

a. Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
A apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro do exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está demonstrada como segue:

 2020 2019

       

 IRPJ CSLL IRPJ CSLL

       

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 259.326 259.326 183.608 183.608

        

Adições (exclusões)     

Variação cambial 607 607 (2.018) (2.018)

Variação Monetária Plano Previdenciário (29) (29) 1.423 1.423

Realização da reserva de reavaliação 103.763 103.763 103.803 103.803
Provisão para redução ao valor recuperável do 
contas a receber (546) (546) 87.114 87.114

Tributos indedutíveis 1.021 1.021 866 866

Provisão para Perdas em Depósitos Judiciais (11.752) (11.752) 110.858 110.858

Impostos suspensos 102.365 102.365 109.101 109.101

Depreciação IPC x BTNF - 6.905 - 6.905

Depreciação retroatriva 25.414 25.414 (5.782) (5.782)

Benefícios a consumidor de baixa renda 7.253 7.253 11.076 11.076
Margem construção (Adoção Inicial Lei 
12.973/14) 211 211 506 506
Diferenças ativas/passivas referente a ajuste 
das Obrigações de PPP (nota 19) (3.640) (3.640) (5.288) (5.288)

Bx Bens exercícios anteriores 38.085 38.085 - -

Outros 17.187 17.187 6.715 6.715

    

Base de cálculo 539.264 546.169 601.982 608.887

   

IR e CSLL antes das deduções (134.792) (49.155) (150.472) (54.800)

Deduções do IR 3.236 - 3.612 -

Redução de 75% do IR - SUDENE 90.209 - 65.625 -

Redução por Reinvestim-SUDENE 3.777 - - -

   
Despesa de imposto de renda e contribui-
ção social (37.570) (49.155) (81.235) (54.800)

   

Alíquota efetiva 14% 19% 44% 30%

Despesa liquida de benefício fiscal      (86.726)     (136.034)

Imposto de renda e contribuição social diferido      70.328       138.307

Total da despesa de imposto de renda e 
contribuição social           (16.398)       2.273

Taxa efetiva              6,32%         1,24%

Os valores devidos de imposto de renda foram depositados em juízo até a com-

petência de fevereiro de 2020, conforme descrito na nota explicativa 16.b, e da 
contribuição social foram recolhidos ao longo do exercício de 2020, pela siste-
mática de antecipações mensais, conforme previsto na legislação tributária.

b. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os saldos de ativos e passivos diferidos apresentam-se como segue:

 2020 2019

Diferenças temporárias   

Provisões para perdas em processos judiciais cíveis e trabalhistas 92.461 84.032

Provisões para perdas em processos tributários 138.551 108.335

Provisão para créditos em contas a receber 112.780 112.965

Reserva de reavaliação (120.492) (155.771)

Juros ativos sobre depósitos judiciais (64.908) (65.978)

Impostos diferidos sobre órgãos públicos (58.772) (58.847)

Outras diferenças temporárias, líquidas 26.703 31.259

  

 Total das Diferenças Temporárias, líquidas 126.323 55.995

As diferenças ativas e passiva provenientes da Lei 12.973/14 se encerram em 
dez/2025, as diferenças provinentes de provisão de perdas têm um prazo mé-
dio de encerramento em 10 anos, os processos judiciais seguem a tabela de 
tempos médios disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, as diferen-
ças de reavaliação serão recuperadas até 2031.

c. Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
A movimentação no resultado e patrimônio líquido dos impostos diferidos é a 
seguinte:

 2020 2019

Com efeitos no resultado

Provisões para perdas em processos judiciais cíveis e trabalhistas 4.433 38.947

Provisões para perdas em processos tributários 30.215 37.095

Provisão para créditos em contas a receber (186) 29.619

Outras diferenças temporárias ativas 14.286 14.522

Juros ativos sobre depósitos judiciais 1.070 (1.365)

Impostos diferidos sobre órgãos públicos 75 68

Reserva de reavaliação 35.279 35.293

Outras diferenças temporárias passivas (14.844) (15.872)

Total dos efeitos no resultado 70.328 138.307

Efeito líquido do Imposto de renda diferido ativo (passivo) 70.328 138.307

29. GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instru-
mentos financeiros:

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

Risco de crédito
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de inadim-
plência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de re-
cursos ou de investimentos financeiros. A exposição da Companhia ao risco de 
crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada 
cliente, além de sua condição social. Como a Companhia possui uma cartei-
ra 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 cons-
tituição de provisão para redução ao valor recuperável, quando aplicável, as-
sim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. Para es-
timar a provisão para clientes públicos, a Companhia apurou os percentuais de 
evasão das receitas de cada responsável, para os clientes particulares houve 
a extração por problemas (ações judiciais, fixo de esgoto, terreno, imóveis em 
ruína e abandonado, entre outras) bem como por situação de atraso que não 
se enquadram nos problemas citados, neste úlitmo caso foram analisados os 
percentuais de evasão. No que tange às instituições financeiras, a Companhia 
somente realiza operações com instituições financeiras de baixo risco avalia-
das por agências de rating.

Risco de mercado
É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como: taxas de juros, 
descumprimento de cláusulas contratuais ou impasses com as prefeituras mu-
nicipais 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 sani-
tário, 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 precá-
rio (Lei nº 8.987/95 art. 42) e, objetivando regularizá-lo, deve formular a política 
pública de saneamento e elaborar seu plano de saneamento básico conforme 
legislação específica. Dentre várias ações que deverão ser realizadas pelas 
prefeituras, salientamos a realização dos levantamentos, onde o município de-
verá nomear comissão específica que procederá ao trabalho de levantamento 
e avaliação necessária à determinação do montante de eventual indenização 
à concessionária. O levantamento será feito através da apuração dos investi-
mentos realizados, não amortizados pelas tarifas; pela depreciação dos bens 
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atu-
alidade do serviço concedido, ou seja, reversíveis e pela apuração contábil de 
todos os recursos auferidos ao longo da concessão pela concessionária em ra-
zão da prestação dos serviços.
Nestas condições observamos que diante da escassez de água em nossa re-
gião, ou seja, cenário menos atrativo para a iniciativa privada e, consequen-
temente, o baixo desenvolvimento econômico dos municípios, consideramos 
como de baixa probabilidade a não renovação das concessões.
A EMBASA a cada ano vem melhorando a oferta de água, assim como a me-
lhoria na prestação de serviços, configura-se como única empresa do ramo a 
atuar no Estado. Além de que, a exploração deste negócio exige o dispêndio 
de elevados recursos e conhecimento técnico. O Governo do Estado da Bahia, 
através da EMBASA, vem investindo vultosos recursos na ampliação e melho-
rias dos sistemas.

Revisões tarifárias
A EMBASA visando fundamentar a proposta de revisão tarifária encaminhada a 
Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Esta-
do da Bahia - CORESAB contratou a Fundação Instituto de Administração (FIA), 
entidade ligada à Universidade de São Paulo (USP) para realização de estudos, 
onde foi constatada a necessidade de um ajuste tarifário de 66,6%, de uma úni-
ca vez, no início do exercício de 2011, para viabilizar em 30 anos a universaliza-
ção dos serviços prestados.
Dado o perfil socioeconômico da maioria da população baiana e considerando 
a incerteza sobre o valor dos investimentos necessários (uma vez que o mon-
tante é significativo 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 que definiu, a concessão de um re-
ajuste real de tarifas de 33,3% (metade do previsto no estudo da FIA), não de 
imediato, mas ao longo de quatro anos. Este ajuste seria adicionado ao Índice 
de Reajuste Tarifário - IRT calculado pela fórmula estabelecida pela CORESAB 
nos anos de 2011 a 2014, uma parcela de 7,45%. Já no primeiro ano, 2011, 
com o IRT de 6,19% e o ajuste autorizado que resultou em 13,64% de reajuste.
Pensando na ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda 
aos serviços, esse reajuste não foi aplicado de modo linear (igualmente distri-
buído), mas impondo reajustes menores às categorias/subcategorias e faixas 
de consumo de menor poder aquisitivo.
Diante da necessidade de correção de distorções existentes que impactam de 
forma recorrente o equilíbrio econômico-financeiro da EMBASA, e conforme 
determina a Lei Federal n. 11.445/2007 e a Resolução AGERSA n.º 002/2013, 
foi solicitada à Agência Reguladora Estadual revisão extraordinária de tarifas 
respaldada em estudo realizado pela Companhia que contemplou uma análi-
se criteriosa quanto à cobrança do consumo mínimo, a progressividade tarifá-
ria e a focalização dos subsídios cruzados envolvidos.
Nesse contexto, foram identificadas as seguintes ameaças ao equilíbrio econô-
mico-financeiro da Companhia:

• A estrutura da tabela tarifária está inadequada ao cenário atual, da-
das as alterações nos padrões de vida das famílias e dos avanços tecno-
lógicos recorrentes;
• A redução significativa do consumo médio por economia residencial, sen-
do que este vem se concentrando na faixa de consumo mínimo (10 m³), 
impactando diretamente o subsídio cruzado que se apoia no consumo 
excedente;
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I. A baixa sensibilidade dos reajustes tarifários nas receitas da EMBASA, 
uma vez que a movimentação do consumo médio residencial para baixo 
acaba se refletindo negativamente no caixa da Companhia; e
II. A postergação da revisão tarifária ordinária prevista em 2015 por ausên-
cia de definição dos critérios para determinação da Base de Ativos Regula-
tórios pela AGERSA.

Em 2017, foi homologada revisão tarifária extraordinária da Embasa, através 
da resolução nº 001/2017 da AGERSA, de 28 de abril de 2017, tendo sido con-
cedido um incremento tarifário de 12,76%.   
O objetivo deste ajuste tarifário – iniciado em 2017 - teve como foco garantir 
a continuidade dos investimentos já previstos para atender à excepcionalidade 
da situação de grave seca e escassez de recursos hídricos no Estado. Também 
foi autorizada a Reestruturação da Tabela Tarifária da Embasa, aprovando 
a proposta de: redução do volume mínimo de consumo de 10 m³ para 6 m³, 
criação de uma nova faixa de consumo excedente de 7-10 m³ para todas as 
subcategorias, manutenção de subsídio para a Tarifa Social e ampliação dos 
critérios de seu enquadramento. 
Como maneira de diluir os efeitos do ajuste no tempo, as parcelas distribu-
ídas de forma escalonada ficaram assim definidas, com seus respectivos 
resultados: 
• Ano 2017 - IRT/ 2017 + 2,89%, que representou 5,91% de IRT +2,89%, totali-
zando 8,80% de reajuste para 2017;  
• Ano de 2018 - IRT/2018 +3,29%; o IRT foi de 4,09% e a parcela real de 3,29% 
não foi autorizada pela AGERSA, totalizando um reajuste de 4,09% para 2018;  
• Ano de 2019 - IRT/2019 +3,29%; o IRT foi de 4,70% e a parcela real de 3,29% 
mais uma vez não foi autorizada pela AGERSA, totalizando um reajuste de 
4,70% para 2019;   
No tocante ao reajuste tarifário anual de 2020 previsto para junho, em razão 
do advento da pandemia, a AGERSA, por meio da Resolução 001/2020, deci-
diu pela suspensão do processo do IRT em trâmite na instituição, e consequen-
temente a parcela residual da Revisão Tarifária. No entanto, mesmo o docu-
mento prevendo ainda que esta determinação poderia ser revista a qualquer 
momento, indicando que o reajuste tarifário poderia ocorrer ainda em 2020, a 
Embasa não teve autorização para nenhum tipo de reajuste de tarifa em 2020.
Mesmo diante do estresse tarifário, a Embasa ganhou importante componen-
te de melhora nas expectativas decorrente da instauração, pela AGERSA, do 
processo da 1ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) da companhia.  A agência re-
guladora já estabeleceu todas as normativas necessárias de definição das me-
todologias a serem adotadas para a Base de Ativos Regulatórios (BAR) e para 
a Contabilidade Regulatória. Dessa forma, estes avanços são fatores essen-
ciais para consecução do aumento potencial de tarifas, incluindo aqueles que 
ainda não foram concedidos, e assim a Embasa deverá atingir sua estabilidade 
econômica e financeira de longo prazo, em conjunto com suas metas gradati-
vas de universalização. 

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de osci-
lações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia centraliza seus investi-
mentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham a varia-
ção acima do CDI em certificado de depósito bancário e fundos renda fixa. Por 
outro lado, seus passivos possuem taxas de juros prefixadas na contratação, 
não sofrendo, portanto, oscilações decorrentes de mudanças de políticas pú-
blicas ou variações de mercado, quando taxa pós fixada, baseada na variação 
do IPCA ou TJLP mais spread bancário.

Análise de sensibilidade
Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou diversos 
cenários para as taxas de juros sobre as quais a Companhia está exposta. 
A administração considerou cenários com variação de 25% (cenário II) e 
50% (cenário III).

Indicadores ExposiçãoCenário I 
Cenário 
II (25%)

Cenário 
II (50%)

     

Ativo 606.275    

Caixa e Equivalentes de Caixa     

SELIC 356.464 2,00% 1,50% 1,00%

Impacto - 7.129 5.347 3.565

    

CDI 21.895 1,90% 1,43% 0,95%

Impacto - 416 312 208

   

Recursos Vinculados e aplicações 
financeiras    

SELIC 207.797 2,00% 1,50% 1,00%

Impacto - 4.156 3.117 2.078

     

POUPANÇA 20.119 1,40% 1,05% 0,70%

Impacto - 282 211 141

Indicadores Exposição

Cenário 
II (Pro-
vável) 

Cenário 
II (25%)

Cenário 
II (50%)

Passivo 515.669 - - -

Empréstimos e financiamentos

TR 378.709 0,00% 0,00% 0,00%

Impacto - - - -

     

IPCA - 4,52% 5,65% 6,78%

Impacto - - - -

     

TJLP 136.960 4,55% 5,69% 6,83%

Impacto - 6.232 7.790 9.348

     

CDI - 1,90% 2,38% 2,85%

Impacto - - - -

Fonte dos Indices: CDI e IPCA (Relatório Focus - BACEN de 31 de Dezembro de 2020); TR, TJLP 
(Cotação em 31 de Dezembro de 2020); Poupança (Rendimentos nos últimos 12 meses em 31 de 
Dezembro de 2020).

Risco de taxas de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio da moeda estran-
geira sobre o financiamento com o Governo do Estado. A Administração enten-
de que não existe caixa exposto em moeda estrangeira, em razão das amortiza-
ções de principal e juros sobre os financiamentos do GE serem convertidos em 
adiantamento para aumento de capital, conforme nota explicativa n° 23, e por 
essa razão, não fez coberturas adicionais ao risco de taxas de câmbio.
 
Análise de sensibilidade
Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou dois cenários 
de variação das taxas de câmbio. A taxa de fechamento de 31 de dezembro de 
2020, foi estressada em 25% (Cenário I) e 50% (Cenário II), considerando cená-
rios de valorização e desvalorização.
A tabela abaixo apresenta um resumo dos cenários estimados pela 
Administração:
Cenário para o Dólar x Real

Real Possível Remoto

   

  R$ 5,20  R$ 5,45  R$ 4,79 

Impactos na posição patrimonial dos saldos atrelados a moeda estrangeiras

Cenários

Operação

Resultado das 
obrigações  
atreladas à mo-
eda estrangeira

Valor exposto 
em USD

Cenário 
Provável

Cenário 
Possível

Cenário 
Remoto

Financia-
mento GE

Aumento das 
taxas frente ao 
Real 6.727 34.980 36.635 32.219

Se o cenário possível vier a se confirmar, resultará num impacto negativo de 
R$ 4.036 no resultado da Companhia. Se o cenário remoto se confirmar, o im-
pacto positivo esperado é de R$ 8.073 no resultado da Companhia. Os cená-
rios utilizados para esta comparação foram obtidos do Relatório de Mercado 
- Focus, por meio do website do Banco Central do Brasil.

Risco de liquidez
Baseia-se nas dificuldades que a Companhia poderá encontrar em cumprir 
com suas obrigações associadas aos seus passivos financeiros que são liqui-
dados com pagamentos à vista. A política de gerenciamento de risco de liqui-
dez implica em manter um nível seguro de disponibilidade de caixa e acessos 
a recursos imediatos. Dessa forma, a Companhia somente possui aplicações 
com liquidez imediata, cujos montantes são suficientes para fazer face a uma 
eventual exigibilidade imediata dos saldos de fornecedores que têm vencimen-
to de menos de 1 ano e das garantias concedidas aos empréstimos e financia-
mentos, cujo cronograma de vencimento está apresentado na nota explicativa 
nº 15. Os demais passivos financeiros da Companhia apresentam vencimento 
com período inferior a 1 ano.
A tabela a seguir demonstra os fluxos financeiros de saída de caixa, conside-
rando as projeções futuras de juros e atualizações, quando aplicável:

  2021 2022 2023 2024 
2025 em 

diante Total

Emprést.e Financiamentos 
Internos  115.834 136.190 138.814 130.825 705.411 1.227.074

Debêntures  - - - - - -

Empreiteiros e 
Fornecedores  - - - - - -

Outras Contas a Pagar  - - - - - -

Parceria Público Privada - 
PPP (i)  87.877 90.848 94.008 97.064 169.015 538.812

(i) Valor efetivamente pago à PPP, considerando 68 contraprestações mensais.

Estimativa do Valor Justo
A administração não incluiu informações sobre o valor justo dos ativos e pas-
sivos financeiros não mensurados ao valor justo, pois o valor contábil é uma 
aproximação razoável do valor justo.
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar 
de fornecedores pelo valor contábil, menos a perda, estejam próximos de seus 
valores justos, tendo em vista o curto prazo de vencimento das contas.
As aplicações financeiras estão valorizadas ao seu valor justo. A classificação 
na hierarquia destas aplicações financeiras é o nível 2, onde os inputs, são con-
siderados observáveis, direta ou indiretamente.

30. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

(a) Plano de saúde – Assistência Médica
A EMBASA concede benefícios de assistência à saúde para seus empregados, 
o qual inclui plano de assistência médica e odontológica. Estes benefícios são 
previstos em acordo coletivo do trabalho e mantidos por contribuições da 
companhia e empregados. 
A companhia participa com 16,03% em média da folha bruta de salários em 
2020 (15,33% em 2019), totalizando o montante de R$ 66.400 em 2020 (R$ 
63.493 em 2019). 

(b) Obrigações previdenciárias
A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURIDADE DA EMBASA – FABA-
SA é uma entidade fechada de previdência complementar, com patrimônio 
próprio, segregado do patrimônio da Patrocinadora Embasa, que tem a incum-
bência de gerir plano previdenciário em favor de empregados e ex-emprega-
dos da referida patrocinadora. 
A Fundação tem como principal objetivo oferecer aos seus participantes, as-
sistidos e beneficiários a possibilidade de capitalização de recursos para que, 
após determinado período, possam auferir uma renda que lhes garanta um 
padrão de vida superior ao que é possível obter, exclusivamente, com o be-
nefício do Regime Geral de Previdência Social. A FABASA possui 02 (dois) 
planos de benefícios e 01 plano administrativo, sendo 01 (um) Plano de Be-
nefícios Previdenciários Misto nº 001 (Contribuição Definida), 01(um) Plano Be-
nefícios Previdenciários nº 001 (Benefício Definido) e 01(um) Plano de Gestão 
Administrativa.
A Fundação é uma Entidade multipatrocinada, tendo a Empresa Baiana de 
Águas e Saneamento S/A – EMBASA como patrocinadora principal e a própria 
Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa - FABASA na quali-
dade de única patrocinadora que responderá solidariamente ao patrocinador 
principal pelas obrigações previstas nos planos.
Conforme requerido pelo CPC 33 - Benefícios a Empregados, a Companhia 
avaliou atuarialmente, em 31 de dezembro de 2020, o Plano de Benefícios 
Previdenciários da FABASA, referente ao plano de benefício definido, por ela 
patrocinado. Os resultados desta avaliação foram apurados por atuário inde-
pendente, que emitiu seu Parecer Atuarial em 12 de fevereiro de 2021, utilizan-
do-se do método da unidade de crédito projetada, conforme detalhado abaixo:

(i) Plano de Benefício Definido (BD)
Administrado pela FABASA, neste plano, a forma de cálculo dos benefícios é 
preestabelecida. É um plano vinculado ao INSS e está fechado a novas ade-
sões desde fevereiro de 2000. Este plano complementa 80% do salário real 
médio dos últimos anos de atividade em relação ao benefício atribuído à Pre-
vidência Oficial. Considerando a data base dos dados cadastrais (31/10/2020) 
com 10 participantes ativos, 113 participantes aposentados e 47 grupos de 
pensionistas de participantes já falecidos.

(ii) Contribuição Definida (CD) – Plano Misto
É um Plano de aposentadoria na modalidade de “Contribuição Definida – CD”, 
cujo valor do benefício só será conhecido quando for concedido. Esse valor é 
apurado a partir do montante de recursos acumulados pelas contribuições 
mensais que o participante e o patrocinador fizerem ao longo do período de 
acumulação.

Reconciliação do valor das obrigações atuariais 2020  2019

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do 
ano 73.812  77.428

Custo do serviço corrente bruto 91  67

Custo dos juros 5.085  6.579

Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do Plano 2.168  (3.989)

Benefícios pagos (5.294)  (6.273)

Valor das obrigações calculadas no final do ano 75.862  73.812

  

Reconciliação do valor justo dos ativos 2020 2019 

Valor justo dos ativos no início do ano    (67.392)    (57.432)

Contribuições do empregador         (476)         (359)

Contribuições esperadas do empregado           (92)           (70)

Rendimento esperado dos investimentos      (4.636)      (4.794)

(Ganho) perda na evolução do Ativo do Plano          693    (11.010)

Benefícios pagos 5.294 6.273

Valor justo dos ativos no final do ano    (66.609)    (67.392)

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço 2020 2019

Valor presente das obrigações atuariais 75.862 73.812

Valor justo dos ativos do plano    (66.609)    (67.392)

(=) Déficit (superávit) para planos cobertos 9.253 6.420

Valor do passivo 9.253 6.420

As principais premissas atuariais na data do balanço são conforme segue:

Premissas atuariais (% a.a.) 2020 2019

    

Taxa de desconto em 31 de dezembro 7,03 7,19
Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano em 31 de 
dezembro 7,03 7,19

Aumentos salariais futuros 5,85 5,85

Aumentos futuros de benefícios 4,00 4,00

Os valores justos dos ativos do plano foram apurados com base nos parâme-
tros de mercado existentes no final do exercício.
Demonstramos a seguir a movimentação da provisão atuarial/ativo financeiro 
da Companhia no exercício:

  

Obri-
gações 

atuariais 

Ativo 
financeiro 

do plano Saldo

       

Saldos em 1° de janeiro de 2019  (77.428) 57.432 (19.996

       

Ganho atuarial                 -    
       

11.010      11.010 
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do 
plano  

         
3.989                 -          3.989 

Custo dos juros  
       

(6.579)                -        (6.579)

Rendimentos dos investimentos                 -    4.794       4.794 

Benefícios pagos  6.273 
       

(6.273)             -   

Outros  
            

(67) 429          362 

       

Saldo em 31 de dezembro de 2019  
    

(73.812) 67.392 (6.420)

       

Ganho atuarial                 -   -693        (693)
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do 
plano  

       
(2.168)                -       (2.168)

Custo dos juros  
       

(5.085)                -       (5.085)

Rendimentos dos investimentos                 -   4.636       4.636 

Benefícios pagos  5.294
       

(5.294)            (0)

Outros  
            

(91) 568          477 

  

Saldo em 31 de dezembro de 2019  (75.862) 66.609     (9.253)

Análise de sensibilidade
A Redução  ou aumento mantendo as outras premissas constantes, teriam 
afetado a obrigação de benefício definido conforme demonstrado abaixo, tem 
as seguintes repercussões no Valor Presente das Obrigações:

Variação na Taxa Real Anual de Descontos 
de 3,07%

Valor Presente das 
Obrigações 

Redução de 0,5 % R$ 79.688.813,00 

Aumento de 0,5 %  R$ 72.765.125,00

(c) Participação dos empregados no resultado
A Administração da Companhia distribui a seus empregados uma remune-
ração adicional, intitulado PPR - Programa de Participação nos Resultados. A 
apuração da PPR é realizada com base em um conjunto de indicadores (vide 
nota explicativa 6.d subitem(iii)). A movimentação em 2020 e 2019 está apre-
sentada a seguir:

 2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 37.638 36.097

Pagamento da PPR (43.033 (37.921)

Reversão provisão PPR 5.412 1.849

Constituição da provisão PPR 38.824 37.613

Saldo em 31 de dezembro 38.841 37.638
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Senhores Acionistas,
O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBA-
SA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do 
Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais De-
monstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, com base no Parecer da KPMG Auditores Independentes, de 19 de abril 
de 2021, elaborado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições a serem encaminha-
das à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas:

1. Modificação do Capital Social 
a) Subscrição de 24.060.600 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 
(sete reais e oito centavos), sendo 15.572.218 de Ações Ordinárias no valor de 
R$110.251.303,44 (cento e dez  milhões, duzentos e cinquenta e um mil, tre-
zentos e três reais e quarenta e quatro centavos) e 8.488.382 de Ações Prefe-
renciais no valor de R$ 60.097.744,56 (sessenta milhões, noventa e sete mil,  
setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), totalizando 
R$ 170.349.048,00 (cento e setenta milhões, trezentos e quarenta e nove mil 
e quarenta e oito reais), para capitalizar os seguintes recursos: provenientes de 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-Governo do Estado, no total 
de R$ 74.111.829,28 (setenta e quatro milhões, cento e onze mil, oitocentos 
e vinte e nove reais e vinte e oito centavos); ficando, deste montante, um re-
sidual contábil de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos) para futura 
incorporação; Reserva de Incentivos Fiscais – Redução 75% IRPJ (SUDENE),  no 
valor  R$ 90.209.752,19 (noventa milhões, duzentos e nove mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e dezenove centavos) para capitalização por todos os 
acionistas, proporcionalmente ao número de ações detidas pelos mesmos, em 
31 de dezembro de 2020, ficando um resíduo contábil de R$ 141,60 (cento e 
quarenta e um reais e sessenta centavos) para futura incorporação, relativos 
aos acionistas minoritários, e residual geral contábil de R$ 2,99 (dois reais e 
noventa e nove centavos) para futura incorporação, Reserva de Incentivo Fis-
cal – Reinvestimento SUDENE, no valor de R$6.027.615,42 (seis milhões, vinte 
e sete mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), para capita-
lização por todos os acionistas, proporcionalmente ao número de ações deti-
das pelos mesmos, em 31 de dezembro de 2020, ficando um resíduo contábil 
de R$ 0,78 (setenta e oito centavos) para futura incorporação, relativos aos 
acionistas minoritários. Fica à disposição dos acionistas minoritários 31.466 
Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), 
sendo 820 Ações Ordinárias no valor de R$ 5.805,60 (cinco mil, oitocentos e 
cinco reais e sessenta centavos) e 30.646 Ações Preferenciais no valor de R$ 
216.973,68 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e ses-
senta e oito centavos), totalizando R$222.779,28 (duzentos e vinte e dois mil, 
setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos);
b) A alteração do Capital Integralizado de R$ 4.676.292.840,12 (quatro bi-
lhões, seiscentos e setenta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, oito-
centos e quarenta reais e doze centavos) para R$ 4.846.641.888,12 (quatro 
bilhões, oitocentos e quarenta  e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), equivalente a 684.553.939 
ações, assim distribuídas: 443.048.633 Ações Ordinárias e 241.505.306 Ações 
Preferenciais, ambas Nominativas e de valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e 
oito centavos);
c) A alteração do texto do art. 5º do Estatuto Social, que passará a ter a se-
guinte redação:
“Art. 5º - O capital autorizado da sociedade é de R$ 5.664.000.000,00 (cin-
co 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$ 4.846.641.888,12 (quatro bilhões, oi-
tocentos e quarenta  e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos 
e oitenta e oito reais e doze centavos), o capital subscrito e integralizado”;

2. Da Destinação dos Lucros Acumulados 
Reserva Legal R$ 10.871.281,73, Retenção de Lucros para Expansão- Reser-
va para Investimentos R$ 194.161.091,64 conforme orçamento de capital 
contido no programa de investimentos (art. 196 da lei 6.404/76), e Reconhe-

cer Reserva Especial de Dividendos Obrigatórios de R$ 12.393.261,17 (doze 
milhões, trezentos e noventa e três  mil, duzentos e sessenta e um reais e 
dezessete centavos), em conformidade com o previsto nos parágrafos 4° e 
5° do artigo 202 da Lei das Sociedades por ações, sendo: Governo do Estado: 
R$12.354.772,00 (doze milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecen-
tos e setenta e dois reais) e acionistas minoritários: R$ 38.489,17 (trinta e oito 
mil, quatrocentos e oitenta  nove reais e dezessete centavos)

3. Da Destinação da Reserva de Dividendos Obrigatórios 
Destinação da reserva, na parte que cabe ao acionista majoritário, para com-
pensação de contas de água de consumidores de baixa renda, beneficiários de 
tarifa social, em função da edição da Lei 14.309 de 24 de março de 2021, que 
traz em seu texto:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Estado da Bahia, como forma de auxílio ao 
enfrentamento da crise pandêmica decorrente do novo coronavírus e durante 
a situação emergencial em saúde pública decretada, autorizado a destinar re-
cursos para pagamento das faturas residenciais de água de consumidores de 
baixa renda beneficiários de tarifa social, cujos consumos mensais sejam iguais 
ou inferiores a 25m³ (vinte e cinco metros cúbicos).
Parágrafo único - Para fins do disposto no caput deste artigo, deverão ser pa-
gas as 03 (três) faturas mensais com vencimento a partir da publicação desta 
Lei.
 
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei poderão correr à conta de di-
videndos ou créditos a que tenha direito o Estado da Bahia em face das 
concessionárias dos serviços de que trata o art. 1º desta Lei, sem o preju-
ízo da utilização de outras fontes orçamentárias.
      

Compensação dos dividendos do acionista majoritário: 12.354.772,00 
Distribuição aos acionistas minoritários R$ 38.489,17

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes, datado de 19 de abril 
de 2021, certificando que as demonstrações financeiras apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira 
da EMBASA em 31 de dezembro de 2020, 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.
Considerando, ainda, o pronunciamento do Conselho de Administração, emiti-
do em 19 de abril de 2021, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião 
que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Em-
presa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA.
Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favorável à submissão das re-
feridas Demonstrações Financeiras, bem como das propostas de Destinação 
dos Lucros Acumulados, incluindo a compensação e a distribuição de dividen-
dos, e de modificação do Capital Social à Assembleia Geral dos Acionistas na 
forma apresentada pelo Conselho de Administração, tendo em vista a estrutu-
ra de capital e situação financeira da Companhia.

Salvador, 19 de abril de 2021.

Eracy Lafuente Pereira
Cecília Pinheiro Souza

Adriano Tadeu Oliveira Guedes Chagas
Carlos Renato do Amaral Portilho

Luciana Maria Rocha Moreira

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento S.A. - EMBASA
Salvador - BA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Baiana de Aguás e 
Saneamento S.A. - EMBASA (“Companhia”) que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Empresa Baiana de Aguás e Saneamento S.A. - EMBASA em 31 
de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da 
Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a audi-
toria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as demais demons-
trações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e 
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico 
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demons-
tração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspec-
tos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é 
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 

sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilida-
de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir mo-
dificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de manei-
ra compatível com o objetivo de apresentação adequada.
– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às in-
formações financeiras das entidades ou atividades de negócio da Compa-
nhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. So-
mos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 19 de abril de 2021

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/F-7 

Marcelo Pereira Gonçalves 
Contador CRC 1SP220026/O-3

Hildebrando de Oliveira Abreu Filho 
Contador CRC BA-029520/O-7

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL MANIFESTAÇÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
S/A – EMBASA no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo exami-
nado o RELATÓRIO ANUAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APURADAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, ante os esclarecimentos prestados pela Di-
retoria Executiva e considerando o Parecer dos Auditores Independentes, sub-
metem os referidos documentos e propõem sua aprovação pela Assembleia 
Geral dos Acionistas.

Salvador, 19 de abril de 2021

Cícero de Carvalho Monteiro
Presidente

CPF 245.164.145-20

Abelardo de Oliveira Filho
Membro

CPF 096.009.905-06

Rogério Costa Cedraz
Membro

CPF 642.163.305-68

Luciane Rosa Croda Stenzel
Membro

CPF 597.348.255-34

Marcelo Dias Varella
Membro

CPF 002.638.656-90

Edmon Lopes Lucas
Membro

CPF 041.126.285-87

Sergio de Oliveira Silva
Membro

CPF 648.234.315-53

DIRETORIA EXECUTIVA
Rogério Costa Cedraz 

Presidente 
CPF 642.163.305-68

Diretor de Gestão Corporativa 
Gervásio Prazeres de Carvalho 

CPF 118.740.315-68

Diretor de Operação da RMS 
Carlos Ramires Magalhães Brandão 
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Diretora de Empreendimentos 
Rita de Cássia Sarmento Bonfim 
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Interina 

Marcela Lima Filgueiras de Macedo 
CPF 016.254.475-82

Diretor de Operação do Interior 
José Ubiratan Cardoso Matos 

CPF 452.920.195-34

Diretor Técnico e de Planejamento 
César Silva Ramos 
CPF 615.523.305-59

CONTADORES
Mônica Simone Pinheiro Telles Pita 

Gerente da Unidade  
de Contabilidade e Tributos 

CRC BA 018487/O-2

Ana Paula Nunes da Costa 
Gerente Setorial  

de Contabilidade Geral 
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(d) Honorários da Administração
A Companhia efetuou pagamentos a título de remuneração no valor de 
R$ 3.896 (R$ 3.952 em 2019) à sua Administração, representada pelos 
membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Administra-
ção, pelos serviços prestados no exercício.

31. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia possui também seguro para eventuais riscos operacionais-
-incêndio (inclusive decorrente de tumultos, greves e lock-out), queda de 
raio, explosão de qualquer natureza e queda de aeronaves, para a unida-
de administrativa do CAB, no montante de R$ 13.792, com vencimento da 
apólice em 30 de julho de 2021. Os demais ativos da Companhia não se 
encontram segurados.

32. INFORMAÇÃO ADICIONAL À DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO 
DE CAIXA
Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa
Reconhecimento de obrigações atuariais/passivo financeiro do plano em 
2019 no valor de R$ 2.832 (R$ 1.423 em 2019).
Rendimentos provenientes de recursos vinculados, recursos de uso exclu-
sivo em investimentos, no valor de R$ 2.182;
Capitalização de juros em Ativo de Contrato no valor de R$ 19.112
A amortização, incluindo principal e juros, referente ao financiamento 
junto ao Governo do Estado correspondente ao valor de R$ 74.111 (R$ 
58.502 em 2019) foram contabilizadas no exercício de 2020 como crédi-
to de adiantamento para futuro aumento de capital do acionista, Governo 
do Estado da Bahia, conforme previsto na cláusula quinta, parágrafo se-

gundo do convênio firmado entre este e a Companhia.
Exclusão das adições ao imobilizado e intangível o montante de R$ 
39.967 referente a fornecedores em aberto na data de 31 de dezembro 
de 2020;
Reconhecimento de juros sobre fornecedores pagos em atraso no mon-
tante de R$ 255 mil;
Aumento de capital com a utilização dos valores contabilizados como Re-
serva de Capital no montante de R$ 58 milhões.

33. DESAPROPRIAÇÕES
Os compromissos mais representativos da Companhia com desapropria-
ções ou servidões ocorreram a partir de 2009, decorrentes da execução 
de obras relacionadas ao abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Os de-
sembolsos totalizaram em 2020 R$ 2.469 (R$ 9.687 em 2019).
Na nota explicativa 17a temos ainda o valor de R$ 15.581  provisionado 
que pode vir a complementar o valor já pago à causa em 2019 (R$ 9.252)

34. EVENTOS SUBSEQUENTES
a. O Governo do Estado da Bahia encaminhou medida social através da 
Lei 14.309  de 24.03.2021, que autoriza o Poder Executivo a destinar re-
cursos para pagamento das faturas residenciais de água dos consumido-
res de baixa renda, beneficiários da Tarifa Social, cujos consumos sejam 
iguais ou inferiores a 25m3, como forma de auxílio ao enfrentamento da 
crise pandêmica decorrente do novo coronavírus. O benefício tem previ-
são de aplicação para três faturas mensais. Até o fechamento destas de-
monstrações, o montante apurado foi de R$ 17,3 milhões.

b. Reajuste de tarifa 
A Companhia está em fase de entendimento junto a AGERSA (Agência Re-
guladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia) para posterior deli-
beração sobre o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) não concedido em 2020, 
em virtude da pandemia, bem como em fase preparatória para a instru-
ção, coletando as informações necessárias para o cálculo do reajuste tari-
fário de 2021, para envio posterior à referida agência reguladora até 12 de 
maio de 2021, sendo o órgão responsável pela realização dos estudo téc-
nicos para avaliação da necessidade de atualização tarifária da Embasa.

c. Manual de Contabilidade Regulatória e Plano de Contas Regulatório 
A Agersa – Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da 
Bahia publicou a Resolução 06/2019 que aprova e institui o Manual de 
Contabilidade Regulatória e Plano de Contas Regulatório a ser utiliza-
do pela Companhia com data de adoção em 01.01.2020, em virtude po-
rém de ser necessária adequação sistêmica, novo prazo foi agendado: 
janeiro/2022.

d. Captação de recursos 
A Embasa está captando recursos junto ao Banco do Brasil - BB no mon-
tante de R$ 500 milhões para atividades operacionais e de investimentos, 
com garantia da união e contragarantia do Estado da Bahia, e está em 
fase de negociação de minuta com o STN. Outra captação de recursos que 
está em andamento é junto ao Banco alemão KFW no montante de 60 mi-
lhões de euros referente a implantação de uma estação de tratamento de 
esgoto com aproveitamento energético de biogás para atender a região 
de Camaçari e Dias D’ Ávila com expectativa de assinatura do contrato no 
primeiro semestre de 2021.


