
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$ 4.846.641.888,12

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021

1. CENÁRIO DO SETOR DE SANEAMENTO

O ano de 2021 foi marcado pela melhoria na crise sanitária, em função do 
avanço do processo de vacinação da população contra a Covid-19, e pela 
recuperação da atividade econômica na Bahia e no Brasil.

Diante dos efeitos negativos da pandemia na renda da população ca-
rente baiana, o Governo do Estado da Bahia manteve a política de sub-
sídio nas contas de água e esgoto das famílias pobres inscritas na Ca-
tegoria Social por mais 3 meses, como forma de mitigar a queda dos 
rendimentos destas famílias.

Por outra via, o aquecimento econômico pós-pandemia combinado com a 
incipiente e instável oferta de insumos e componentes culminaram na as-
cendência inflacionária que atingiu os custos de produção dos segmentos 
produtivos e os preços finais aos consumidores. O reflexo da escalada de 
preços também foi sentido no setor de saneamento, que é notável deman-
dante de produtos químicos, energia, materiais, máquinas e equipamentos 
entre outros.

Nesse contexto, as empresas de saneamento estiveram focadas na restau-
ração da saúde financeira e do reequilíbrio econômico-financeiro ao longo 
do ano de 2021, não somente em razão do represamento tarifário de 2020, 
mas também da reposição das tarifas devido à elevação dos preços dos in-
sumos, das restrições ao financiamento e do reposicionamento estratégico 
diante do novo marco regulatório.
 
Foi nessa linha estratégica que a Embasa buscou recompor sua capacidade 
de geração de caixa, uma vez que suas tarifas vigentes, até então, foram 
definidas no ano de 2019. Sendo assim, por meio de amplo diálogo com a 
Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA) 
desde o mês de abril, a empresa obteve autorização para reajustar suas ta-
rifas no mês de novembro de 2021. 

Não obstante, a Lei Federal nº 14.026/2020, que alterou profundamente a 
Lei Federal n° 11.445/2007, foi submetida a dois grandes debates e julga-
mentos importantes para as empresas do setor. No primeiro deles, o Con-
gresso Nacional manteve os vetos impostos pelo Presidente da República 
à nova regulamentação aprovada em 2020, cujos fundamentos principais 
foram reduzir a autonomia municipal, proibir a cooperação federativa, por 
meio da gestão associada de serviços públicos entre os municípios e o Es-
tado e ampliar significativamente a prestação dos serviços pelo setor pri-
vado, em detrimento da atuação das companhias estaduais através de 
contratos de programa. Em linha, o dispositivo também passou pelo crivo 
jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2021, após incisivos questio-
namentos por diversas associações, grupos políticos e entidades de classe. 
Indagada pelas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s 6.492, 6.356, 
6.583 e 6.882), a corte em decisão majoritária optou por manter a decisão 
do Congresso Nacional, surpreendendo uma grande parcela dos juristas 
brasileiros, em razão de decisões anteriores do STF com relação ao exercí-
cio da titularidade, a gestão associada de serviços públicos, bem como ao 
regime jurídico-institucional das regiões metropolitanas.

Os primeiros resultados desta nova orientação, que já estava sendo prati-
cada antes mesmo da aprovação da Lei 14.026/2020, foram percebidos nos 
Estados do Alagoas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. As concessões 
das empresas estaduais do Rio de Janeiro e de Alagoas foram transferi-
das para o setor privado, ficando as companhias responsáveis apenas pela 
produção de água. Diferentemente, o Estado de Mato Grosso do Sul fez a 
concessão somente dos serviços de esgotamento sanitário, que de fato é 
o grande problema a ser enfrentado, mantendo a estatal responsável pela 
prestação dos serviços de abastecimento de água.

Além desse imbróglio legal, as empresas de saneamento também foram 
submetidas ao Decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021, que regulamen-
ta o art. 10-B da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer 
a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira 
dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água potável ou 
de esgotamento sanitário, com vistas a viabilizar o cumprimento das me-
tas de universalização previstas no caput do art. 11-B da Lei nº 11.445, de 
2007. Com o limitado prazo para cumprir as etapas, até 31 de dezembro 
de 2021, apesar de todas as restrições impostas pelo Decreto, o desafio foi 
atingido por boa parte das empresas estaduais, incluindo a Embasa, fican-
do apenas seis empresas sem apresentar os documentos exigidos. 

A Embasa foi cirúrgica no processo de contratualização e também atendeu 
todos os critérios exigidos pelo regulamento. Isto porque se trata da tercei-
ra companhia com maior número de delegações municipais do País, o que 
exigiu competência, habilidade e agilidade do corpo técnico da empresa 
para fazer os ajustes legais necessários determinados pelo Decreto.

No quesito climatológico, algumas regiões tiveram sérios problemas hídri-
cos, fator que foi determinante para aplicação das bandeiras tarifárias em 
2021. Já a Bahia foi marcada por um bom período chuvoso e de cheias nos 
principais rios do Estado, o que reforçou a segurança hídrica nos municípios. 
No entanto, o excesso de chuvas no Sul e no Extremo Sul da Bahia gerou 
consideráveis prejuízos na região. Além da ajuda de voluntários do Brasil e 
do exterior, o Governo do Estado também foi incisivo para reduzir estes da-
nos e adotou medidas emergenciais, dentre as quais  podemos citar a ação 
da Embasa ao enquadrar todos os usuários dos municípios da região afeta-
da na Categoria de Tarifa Social.

Houve relevantes avanços no ambiente regulatório, devido à mitigação da 
insegurança jurídica pelo cumprimento de etapas normativas importan-
tes das empresas estaduais para acelerar o processo de universalização 
dos serviços. 

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 capi-
tal total. A receita líquida operacional da empresa em 2021 foi de R$ 3,23 
bilhões, excluindo as receitas de construção. O capital autorizado, confor-
me Estatuto Social, é de R$ 5,7 bilhões, representado por 800 milhões de 
ações nominativas, sendo 520 milhões de ações ordinárias e 280 milhões 
de 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.

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 26,86% com serviços de esgo-
tamento sanitário (112 municípios), totalizando mais de 4.033.938 ligações 
existentes de água, sendo 1.496.784 com ligações de esgoto. 

Esse resultado decorre da robusta estrutura da empresa, com sede na Ca-
pital, que conta, em todo o Estado, com 19 Unidades Regionais (URs): 6 na 
Superintendência de Serviços de Água e Esgotamento Sanitário (MS) e 13 
no interior do Estado, sendo, 7 Unidades gerenciadas pela Superintendên-
cia de Operação Norte (IN) e 6 pela Superintendência de Operação Sul (IS). 
Essas URs administram 242 Escritórios Locais (ELs) pulverizados em solo 
baiano para atender aos municípios com concessão.

2.2 Governança Corporativa

A estrutura de tomada de decisão da Embasa, conforme definido em seu Es-

tatuto Social, é composta pela Assembleia Geral dos Acionistas - órgão máxi-
mo da empresa com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos 
ao seu objeto, bem como os seguintes órgãos estatutários: 

• Conselho de Administração (CA) - órgão de deliberação estratégica e cole-
giada responsável pela orientação superior da empresa;
• Conselho Fiscal (CF) - órgão permanente de fiscalização, de atuação colegia-
da e individual;
• Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) - órgão de suporte ao Conselho de 
Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de 
fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos 
sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente; 
• Comitê de Elegibilidade e Avaliação (CEA) – órgão que auxilia os acionistas 
na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos 
administradores e conselheiros fiscais, assim como auxilia o Conselho de Ad-
ministração na verificação da conformidade do processo de indicação dos 
membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
• Diretoria Executiva (Direx) - órgão executivo de administração e representa-
ção, formado pela Presidência (DP), Diretoria Técnica e de Planejamento (DT), 
Diretoria Financeira e Comercial (DF), Diretoria de Gestão Corporativa (DG), Di-
retoria de Empreendimentos (DE), Diretoria de Operação da Região Metropoli-
tana de Salvador - RMS (DM) e Diretoria de Operação do Interior (DI).

Figura 01 Governança Corporativa

2.2.1 ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

O Programa de Compliance possui 10 Pilares: 
1. Compromisso da Alta Administração;
2. Avaliação de Riscos de Não Compliance;
3. Controles Internos;
4. Código de Conduta e Integridade, Políticas e Procedimentos;
5. Treinamento e Comunicação;
6. Confiabilidade dos Registros Contábeis;
7. Canais de Denúncias;
8. Investigações Internas;
9. Due Diligence de Terceiros e 
10. Monitoramento e Auditoria.

Com o advento da Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/2016), o Código de 
Ética da Embasa passou a ser denominado Código de Conduta e Integridade 
e seu principal propósito é servir como instrumento norteador da conduta de 
todos os empregados e colaboradores da empresa. 

Em 2021, destacamos o subprocesso de apurar denúncias, representado pelo 
Pilar Investigações Internas que devem ser conduzidas de forma impessoal e 
têm como foco a apuração da verdade dos fatos e a busca de evidências que 
confirmem ou descartem a veracidade da denúncia. Esses procedimentos fo-
ram afetados pela pandemia da Covid-19. Dessa forma, avançou-se para a 
utilização de software de videoconferência e consequentemente houve a cria-
ção de uma Norma para Utilização de Videoconferência em Processos e Pro-
cedimentos Disciplinares.

Além disso, houve a produção de duas videoaulas sobre: 

- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que abordou o contexto da 
criação do dispositivo legal e seus principais aspectos, tais como conceitos-
-chave, princípios, âmbito de aplicação, direitos dos titulares dos dados, obriga-
ções de conformidade, responsabilidades e papéis dos atores envolvidos, riscos 
empresariais e sanções;

Figura 02 Participação por Diretoria (LGPD)

- Programa de Compliance que tratou do contexto histórico de sua criação e 
detalhou a estrutura do programa nos 10 pilares citados anteriormente, que 
norteiam as ações de controle, envolvendo as unidades e gerências guardiãs 
de processos da empresa.

Figura 03 Participação por Diretoria (Compliance)

PRIVACIDADE DO CLIENTE

A adequação dos processos da Embasa aos requisitos da Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais – LGPD, que entrou em vigor em 18/09/2020, 
é foco do Programa de Compliance. Em fevereiro de 2021, foi indicado o 
encarregado pelo tratamento de dados pessoais, em conformidade com 
art.41 desta Lei.

Em março do mesmo ano, foi publicado o Programa de Governança em 
Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, que demonstra o comprome-
timento da Embasa em adotar procedimentos e políticas internas que as-
segurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas 
relativas à proteção de dados pessoais. No ano, a empresa não recebeu 
queixas de violação da privacidade de clientes, assim como não registrou 
vazamentos, furtos ou perdas de dados de clientes.

Entre as ações realizadas em 2021, estão: 

• Adequação do contrato de trabalho dos empregados da Embasa;
• Disponibilização na intranet de videoaula abordando o contexto da cria-
ção do dispositivo legal e seus principais aspectos;
• Assinatura de Termo de Conformidade com a LGPD com a Associação 
dos Técnicos de Nível Universitário da Embasa - ATUE;
• Elaboração de uma cartilha de bolso, entregue a todos os empregados 
da Embasa, criada a fim de que todos tenham conhecimento da Lei, sai-
bam seus direitos e o que podem fazer para ajudar na proteção dos dados 
pessoais;
• Publicação da Política de Segurança da Informação e do Regulamento In-
terno de Segurança da Informação, revisados e adequados à LGPD;
• Treinamentos e conscientização sobre a LGPD, como a realização de um 
curso com a participação de 96 colaboradores e carga horária de 16 horas 
e um workshop para diretores e assessores.

Em relação ao fortalecimento da governança corporativa e disseminação 
da cultura da integridade e conformidade legal e normativa, ao longo do 
ano de 2021, foram desenvolvidas ações, entre elas: 

• Alteração da Política de Indicação dos Membros do Conselho de Admi-
nistração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal em virtude da inclusão do 
Comitê de Auditoria Estatutário - CAE no rol dos órgãos sujeitos à critérios 
de escolha e indicação final de representantes dos referidos órgãos, em 
abril/2021;
• Criação do Regimento do Comitê de Auditoria Estatutário, em abril/2021;
• Atualização do Estatuto Social para alterações das responsabilidades do 
Conselho de Administração, acrescentando a atribuição pela indicação dos 
membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, e adequação ao § 4 do 
Art.9º da Lei 13.303/16 estabelecendo que a área de Compliance se repor-
te diretamente ao Conselho de Administração;
• Atualização da Política de Divulgação de Informações Relevantes.

2.2.2 OUVIDORIA

A Ouvidoria da Embasa compõe a Rede de Ouvidorias do Estado da Bahia, 
recebendo manifestações através da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia – 
OGE (26%) e da Ouvidoria da Agência Reguladora de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia - AGERSA (74%).

Seu acionamento ocorre quando as reclamações não são resolvidas atra-
vés dos canais convencionais de atendimento de 1ª instância, que são o te-
leatendimento (0800), Agência Virtual (site e aplicativo), WhatsApp, Lojas, 
Unidades Móveis e Postos no SAC.

Em 2021, a Ouvidoria recepcionou e deu tratamento a 10.860 demandas, 
dos públicos externo e interno, 11,24% menor que em 2020 (12.235).

Tabela 01 - Por órgão de entrada da manifestação

Gráfico 01 - Comportamento nos últimos 03 anos

A redução das reclamações e outras demandas na Ouvidoria desde 
2020 é decorrente, principalmente, das melhorias nos processos opera-
cionais da companhia e do maior índice pluviométrico nas áreas opera-
das pela empresa.
 
Outro ponto importante a salientar foi a concessão realizada pelo Governo 
do Estado, que isentou o pagamento de 3 (três) contas entre abril e julho 
de 2021 dos clientes beneficiários da Tarifa Social, com consumo de até 
25m³, repetindo a concessão realizada também em 2020. Em cada ano 
foram mais de 200 mil imóveis beneficiados, com aproximadamente R$19 
milhões em isenção.
 
Houve ainda a suspensão temporária dos cortes de água por débito duran-
te o ano de 2020, com a retomada gradual, conforme deliberação do plano 
de retomada e utilização de inteligência artificial para definição das ferra-
mentas de cobrança por perfil do usuário, assim como a disponibilização 
da Campanha de Recuperação de Créditos e Manutenção da Adimplência, 
que teve início em setembro de 2020, com término em dezembro de 2020. 
 
Todavia, diante da grande adesão e dos excelentes resultados, foi prorroga-
da até 29 de janeiro de 2021, conseguindo, assim, contemplar 89 mil usu-
ários, que negociaram, aproximadamente, R$ 95 milhões em débito, sendo 
mais de R$ 19 milhões pagos como entrada e R$ 54 milhões em benefícios.

Tabela 02 - Desdobramento por tipologia

As reclamações representaram 94,09% dos registros em 2021, vindo em 
seguida as denúncias com 3,20%. Do total de reclamações, 123 (1,1%) são 
de desvios de conduta de empregados e terceiros contratados.  Para os 
empregados, a empresa aplica o Regulamento Disciplinar Interno - RDI e 
apura as condutas através de comissões de sindicância. Tendo evidências 
e materialidade, as denúncias são redirecionadas para a Comissão de Apu-
ração de Falta Disciplinar, que trata os casos mais relevantes, através de 
regramento aprovado.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

O ano de 2021 foi repleto de grandes desafios, principalmente em decor-
rência, mais uma vez, das dificuldades impostas pela crise sanitária gera-
da pela pandemia de Covid-19, que atravessou o seu momento mais crí-
tico no primeiro semestre do ano. Ao longo da segunda metade de 2021, 
já foi possível verificar que o avanço substancial no processo de vacina-
ção da população levou à diminuição do número de internações e óbitos 
e possibilitou a retomada de setores econômicos até então paralisados.

Já no final do ano foram as chuvas que trouxeram preocupações à Emba-
sa, visto que a Bahia foi muito impactada por temporais atípicos durante 
o mês de dezembro, com tendência de continuidade no ano seguinte. Por 
conta disso, a empresa dedicou esforços de suas diversas equipes para 
atender as áreas afetadas, sendo, no todo, mais de 84 municípios baianos 
atendidos emergencialmente.

Mesmo diante das dificuldades, a Embasa se mostrou firme no cumpri-
mento de sua missão institucional, conseguindo obter resultados relevan-
tes, crescendo de forma positiva, equilibrada e sustentável.

Do ponto de vista social, em decorrência da Lei Estadual nº 14.390, de 
14/12/2021, a Embasa foi instrumento do Estado da Bahia, principal acio-
nista da empresa, para ampliação da população beneficiada com a tarifa 
social para atender moradores, comerciantes e prestadores de serviços 
dos municípios baianos atingidos pelas chuvas em dezembro de 2021, em 
razão de ciclone extratropical.

As adversidades também motivaram a Embasa a se reinventar. Houve 
grandes conquistas com avanços que trouxeram mais comodidade à po-
pulação atendida, com destaque para o processo de modernização rea-
lizado nos canais de relacionamento com o cliente. Além do teleatendi-
mento, que continua sendo a principal alternativa dos clientes para obter 
informações e solicitar serviços, a Embasa intensificou neste ano sua 
nova estratégia de atendimento, a partir do aperfeiçoamento dos seus 
canais remotos (teleatendimento, Unidade de Resposta Audível - URA, 
WhatsApp e Agência Virtual), com serviços totalmente integrados, como, 
por exemplo, as negociações de débitos, que antes eram exclusivamente 
solicitadas presencialmente pelos usuários.

O setor de saneamento está inaugurando uma nova era de desafios, mui-

tos dos quais ainda desconhecidos. Para permanecer competitiva, a em-
presa terá que propor novas soluções, atuar em novas áreas e em novos 
territórios. A Embasa e seus colaboradores se sentem confiantes para en-
frentar esse futuro próximo.

Este ano também foi marcado pelo trabalho de adequação dos estudos 
de viabilidade econômico-financeira e plano de captação da Embasa às 
diretrizes trazidas pelo Decreto Federal nº 10.710/2021, com a finalida-
de de comprovar a capacidade econômico-financeira para o alcance das 
metas de universalização, conforme as quais até o final de 2033, ao me-
nos 90% da população deve ter acesso à coleta e ao tratamento de esgo-
to e, ao menos 99%, atendimento à água potável.

Com o limitado prazo para cumprir as etapas, até 31 de dezembro de 
2021, o desafio foi atingido por boa parte das empresas estaduais, in-
cluindo a Embasa. A empresa foi cirúrgica no processo de contratualiza-
ção e também atendeu todos os critérios exigidos pelo regulamento. Isto 
porque se trata da terceira concessionária com maior número de conces-
sões municipais do país, o que exigiu habilidades para fazer os ajustes le-
gais necessários determinados pelo Decreto.

Por atuar em um ambiente extremamente volátil e complexo, a Embasa 
necessita tomar decisões cada vez mais rápidas e alinhadas ao planeja-
mento. A empresa tem sido capaz de decisões rápidas, porém seguras e 
consistentes. A chave para o sucesso está na prudência e na segurança 
dos investimentos realizados.

Neste ano, a Embasa atingiu uma importante marca, uma vez que inves-
tiu o maior volume de recursos financeiros em valores históricos. Ao todo, 
foram mais de R$ 898 milhões na ampliação e melhoria da infraestrutu-
ra, o que possibilitou o incremento de mais de 103 mil ligações de água e 
62 mil ligações de esgoto e a conclusão de diversas obras, no âmbito do 
Água para Todos estadual, importante programa que, neste ano, passou 
a ser coordenado pela empresa.

Mesmo diante dos reflexos da crise pandêmica, a Embasa fechou o 
ano com uma Margem EBITDA de 21%. O resultado financeiro líquido 
apresentou, em 2021, um crescimento de R$ 8,3 milhões (191%) em 
comparação ao ano anterior. Outra importante marca deste ano foi o 
crescimento significativo do resultado líquido da companhia, que pas-
sou de R$ 242,9 milhões, em 2020, para R$ 386,3 milhões em 2021, 

demonstrando uma variação de 59%.

A Embasa credita seu bom desempenho empresarial à competência téc-
nica e ao elevado grau de comprometimento dos seus colaboradores e 
parceiros, conduta essencial para que os compromissos assumidos pela 
empresa perante a sociedade sejam alcançados.

A busca pela excelência, pela melhoria contínua, fortemente incorporada 
à cultura da empresa, mitiga os riscos, atenuando crises potenciais. A mu-
dança de comportamento, em um processo de adaptação contínua para 
ajuste às alterações de cenário, estimula a incorporação de inovações nos 
processos, somando novas experiências na expertise adquirida ao longo 
dos seus mais de 50 anos.

Neste ano de 2021, a Embasa continuou trabalhando para fortalecer a 
área de governança corporativa. Assim, foram intensificados os controles 
internos e foi aprimorada a gestão de riscos. Tudo isso porque a empresa 
entende que integridade, transparência e responsabilidade são ferramen-
tas fundamentais para se preparar, o máximo possível, para responder 
prontamente às ameaças e para que a empresa seja capaz de aproveitar 
integralmente as oportunidades. A Embasa está preparada para demons-
trar sua capacidade de geração de valor à sociedade, aos acionistas e aos 
empregados, por meio de práticas eficazes, transparência e responsabili-
dade social e ambiental.

Para os próximos anos, a Embasa reafirma o desafio de alcançar as me-
tas assumidas no Planejamento Estratégico 2021-2025 e aquelas defini-
das nos mais diversos contratos celebrados com os municípios onde atua. 
A empresa continuará a percorrer o caminho para ser uma das empresas 
mais confiáveis, econômica, ambiental e socialmente do setor de sanea-
mento e referência na criação e compartilhamento de valor para toda a 
sociedade.

A Embasa expressa seus sinceros agradecimentos aos colaboradores e 
parceiros, aos Titulares, às Agências Reguladoras, ao Conselho Fiscal, 
bem como aos Acionistas que, em conjunto, contribuíram para a conquis-
ta dos resultados alcançados.

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

TOTAL
Reclamação 13.255 92,40% 11.165 91,11% 10.218 94,09%
Denúncia 551 3,84% 560 4,57% 347 3,20%
Solicitação 475 3,31% 403 3,29% 237 2,18%
Informação 50 0,35% 101 0,82% 46 0,42%
Elogio 10 0,07% 9 0,07% 10 0,09%
Recurso 1 0,01% 8 0,07% 1 0,01%
Sugestão 3 0,02% 9 0,07% 1 0,01%

2019 2020 2021
14.345 12.255 10.860

DIRETORIA QTDE, 
EMPREGADOS LGPD %

Dir. Operação do Interior 2166 600 27,70%
Dir. Técnico e Planejamento 174 131 75,29%
Dir. Operação do RMS 1262 616 48,81%
Dir. Financeira e Comercial 323 276 85,45%
Dir. Presidência 165 106 64,24%
Dir. de Empreedimentos 113 94 83,19%
Dir. Gestão Corpora�va 331 196 59,21%

TOTAL GERAL 4534 2019 44,53%

27,70%

75,29%

48,81%

85,45%
64,24%

83,19%

59,21%

Par�cipação por Diretoria (LGPD)
Dir. Operação do Interior

Dir. Técnico e Planejamento

Dir. Operação do RMS

Dir. Financeira e Comercial

Dir. Presidencia

Dir. de Empreedimentos

Dir. Gestão Corpora�va

Total 2019 
Empregados

DIRETORIA QTDE, 
EMPREGADOS COMPLIANCE %

Dir. Operação do Interior 2166 588 27,15%
Dir. Técnico e Planejamento 174 127 72,99%
Dir. Operação do RMS 1262 611 48,42%
Dir. Financeira e Comercial 323 269 82,97%
Dir. Presidência 165 89 53,94%
Dir. de Empreedimentos 113 92 81,42%
Dir. Gestão Corpora�va 331 194 58,61%

TOTAL GERAL 4534 1970 43,43%

27,15%

72,99%

48,42%

82,97%
53,94%

81,42%

58,61%

Par�cipação por Diretoria (Compliance)

Dir. Operação do Interior

Dir. Técnico e Planejamento

Dir. Operação do RMS

Dir. Financeira e Comercial

Dir. Presidencia

Dir. de Empreedimentos

Dir. Gestão Corpora�va

Total 1969 
Empregados

Conselho de 
Administração

Presidência
DP

Diretoria de 
Operação do Interior

DI
Diretoria de 
Operação da RMS

DM
Diretoria de 
Empreendimentos

DE
Diretoria de 
Gestão Corporativa

DG
Diretoria 
Financeira e 
Comercial

DF
Diretoria
Técnica e de 
Planejamento

DT

Assembleia Geral

AG

Conselho Fiscal

CF

CA

Comitê de Auditoria 
Estatutário

CAE

Comitê de 
Elegibilidade e 

Avaliação

CEA

Órgão de Entrada 2019 2020 2021 VAR% (20/21)
OUVIDORIA GERAL DO 
ESTADO / OGE 4.065 3.798 2.861 -24,67%
ÓRGÃO REGULADOR / 
AGERSA 10.190 8.386 7.992 -4,70%
OUTROS 75 51 7 -86,27%

Total 14.330 12.235 10.860 -11,24%
Critério: Análise dos Dados Básicos / Local do fato; Fonte: Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública TAG
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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$ 4.846.641.888,12

Tabela 03 - Principais assuntos – 2021

Dos desdobramentos por assunto, a falta de água permanece como a re-
clamação mais recorrente (24,61%), vindo em seguida as queixas nos valo-
res cobrados nas contas de água (20,86%). 

Os assuntos são discutidos e tratados com a OGE e AGERSA, principal-
mente. São realizadas mediações em casos específicos, onde permanece 
o impasse e, na maioria das vezes, há uma solução satisfatória para to-
das as partes.

3. ESTRATÉGIA E DESEMPENHO EMPRESARIAL

Um novo ciclo do Planejamento Estratégico (2021-2025) foi lançado a 
partir da escuta das diversas partes interessadas, além da análise dos ce-
nários interno e externo, considerando, principalmente, os desafios postos 
pelo Marco Regulatório do Saneamento. 

Para atendimento das demandas oriundas deste novo planejamento os 
seguintes Programas Estratégicos foram criados: 

• P01. ESTRATÉGIAS E PLANOS - Decodificação das estratégias da Emba-
sa presentes no Planejamento Estratégico 2021-2025 e desafios econô-
micos, legais e regulatórios impostos pelo cenário, integrando elementos 
do sistema de avaliação de desempenho que engloba indicadores, metas 
e projeções econômico-financeiras de curto, médio e longo prazo e fóruns 
de análise crítica. 
• P02. GOVERNANÇA - Estruturação e qualificação dos artefatos de go-
vernança da Embasa em alinhamento com os requisitos de maior efici-
ência empresarial relacionadas a processos, organograma e estruturas 
de governança, Lei das Estatais (13.303/2018), boas práticas do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e demais requisitos legais e 
regulatórios quanto a gestão de dados e informações empresariais.
• P03. PESSOAS E CULTURA - Diagnóstico e estruturação de artefatos 
culturais, bem como de práticas no âmbito do processo de gestão de pes-
soas, necessários à gestão da mudança e sustentabilidade dos objetivos 
estratégicos.
• P04. EFICIÊNCIA OPERACIONAL - Otimização, eficiência e eficácia dos 
processos finalísticos da Embasa, considerando questões relacionadas 
ao desempenho das equipes e contratos, otimização do custeio, eficiência 
energética, gestão dos ativos, perdas de água, segurança operacional e 
qualidade da água e dos efluentes.
• P05. ACELERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - Otimização, implementação 
e transformação dos processos que suportam, direta e indiretamente, a 
execução dos investimentos, visando principalmente a ampliação da ca-
pacidade e celeridade na execução de empreendimentos, em alinhamen-
to com as metas gerenciais e regulatórias.
• P06. ALAVANCAGEM DOS INVESTIMENTOS - Prospecção e avaliação 
de opções para financiamento dos empreendimentos da empresa, envol-
vendo planejamento de estudos comparativos de viabilidades das mode-
lagens existentes, a exemplo de parcerias público-privadas e locação de 
ativos.
• P07. CADEIA DE SUPRIMENTOS - Padronização e modernização de toda 
cadeia de suprimentos da Embasa (bens e serviços), desde a qualificação 
de fornecedores, passando pela especificação, precificação, planejamen-
to, contratação, licitação, gestão de contratos e fornecedores, com o ob-
jetivo de garantir a qualidade na prestação dos serviços.
• P08. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Integração da tecnologia de in-
formação e comunicação às estratégias empresariais, através de suporte 
para a digitalização, modernização, eficiência, automação e eficácia dos 
processos corporativos.
• P09. RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS - Otimização, moderniza-
ção e transformação de processos de relacionamento e satisfação dos 
usuários, alinhados às necessidades e oportunidades de geração de recei-
ta para garantia e suporte da sustentabilidade e imagem da Embasa.
• P10. GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: Estruturação, otimização e transfor-
mação dos processos de gestão socioambiental, a fim de promover a 
educação sanitária e ambiental dos usuários e da sociedade, contribuir 
para a proteção e recuperação dos mananciais e reduzir os impactos am-
bientais negativos, bem como potencializar os efeitos dos impactos am-
bientais positivos.
• P11. REGULAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO - Repactuação e assina-
tura de contratos com os titulares dos serviços (municípios, microrre-
giões e RMS), considerando os impactos e requisitos da Lei Federal n° 
14.026/2020 e instrumentos correlatos (decretos e portarias).
 
Estes programas foram compostos de um portfólio de projetos elaborado 
para proporcionar à organização um salto de desempenho.

3.1 Cobertura do Atendimento

O ano de 2021 foi marcado pelo trabalho de adequação dos estudos de viabi-
lidade econômico-financeira e plano de captação da Embasa às diretrizes tra-
zidas pelo Decreto nº 10.710/21, com a finalidade de comprovar a capacidade 
econômico-financeira para o alcance das metas de universalização, conforme 
as quais até o final de 2033, ao menos 90% da população deve ter acesso à 
coleta e ao tratamento de esgoto e, ao menos 99%, atendimento à água 
potável.

De acordo com os dados de atendimento de água e esgotamento sanitário 
a serem publicados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) do ano-base 2021, que podem sofrer revisão, os índices de atendimento 
da população urbana e rural dos municípios atendidos pela Embasa em 2021 
são os seguintes: 78,93% da população possuem abastecimento de água e 
37,33% é atendida com esgotamento sanitário. Quando analisado especifica-
mente, o índice de atendimento urbano de água da Embasa é de 98,29% e o 
índice de atendimento urbano de esgoto é de 50,11%.

3.2. Parcerias com Organizações Internacionais

Cooperação Técnica (BR-T1390 - ATN/OC-17466-BR) com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID, com objetivo de apoio à preparação do 
programa de saneamento ambiental dos mananciais de abastecimento de 
água da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e à melhoria operacional da 
Embasa. 

A cooperação foi assinada em 13 julho de 2020 e prazo final de desembolso 
para 23 de julho de 2022, via aditivo de prazo solicitado pela Embasa, com va-
lor financiado pelo BID de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares america-
nos) e contrapartida Embasa no valor de USD 50.000,00 (cinquenta mil dóla-
res americanos). 

Os projetos e status previstos nessa Cooperação Técnica são relatados 
a seguir: 

• Consultoria para estudo de concepção e definição de critérios para alterna-
tivas técnicas apropriadas do serviço público de esgotamento sanitário indivi-
duais e/ou coletivas, em áreas de baixa densidade demográfica. A consultoria 
está desenvolvendo ações desde abril de 2021, com previsão de conclusão até 
março de 2022. O estudo está sendo realizado abrangendo todas Unidades 
Regionais (URs) da Embasa; 
• Consultoria para elaboração de projetos padronizados de estruturas para 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sani-
tário (SES), iniciada em novembro de 2021 com previsão de conclusão até ju-
nho de 2022; 
• Projeto conceitual de ações integradas de saneamento básico em bacia de 
esgotamento sanitário de Salvador. Estão sendo realizadas tratativas para 
uma adequação deste produto, visando contratação de consultoria para a pre-
paração de uma proposta de esquema institucional para a execução do Pro-
grama de Investimentos em Esgotamento Sanitário da Embasa na RMS. 
 
A cooperação técnica com o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura e Agência Brasileira de Cooperação, no valor de R$ 19,3 milhões 
até 2024, registrou importantes avanços: 

• Elaboração de projeto básico de ampliação do SES de Camaçari e Dias 
D’Ávila e de implantação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Nor-
te, com uso e aproveitamento energético do biogás, executada pelo consórcio 
Brasil e Espanha TPF/INCIBRA/INNCIVE. Conclusão em outubro de 2021;  
• Avaliação das potencialidades de reuso de efluente sanitário tratado no Es-
tado da Bahia, executada pelo consórcio Worley do Brasil Engenharia Ltda e 
Worley Engenharia Ltda. Conclusão em fevereiro de 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 ETEs no estado da Bahia, em execução pelo Consórcio INCIBRA/
INNCIVE/NIPPON KOEI LAC;
• Elaboração do Plano de Gestão de Ativos Operacionais, conferindo o devido 
valor tangível e intangível às estruturas e aos serviços prestados pela Embasa 
para a melhoria da qualidade de vida da população, em execução pela empre-

sa Arcadis Logos SA. Está prevista a implantação em sistema-piloto no muni-
cípio de Camaçari;  
• Planejamento e implantação de rede de monitoramento hidrogeológico, 
levantamento de dados primários em campo e aperfeiçoamento de mode-
lo hidrogeológico conceitual e numérico em área da borda Leste da bacia 
sedimentar do Recôncavo Norte (Sistema Aquífero Marizal São Sebastião), 
em execução pela empresa Water Services and Technologies Ltda. Trata-se 
da segunda fase do estudo sobre o reservatório subterrâneo que abastece 
grande parcela do nordeste do Estado, incluindo zonas rurais e o polo indus-
trial de Camaçari. 

A Embasa segue nas tratativas para a concretização da parceria com o Ban-
co Alemão de Desenvolvimento (KfW Entwicklungsbank) para a ampliação do 
SES de Camaçari e Dias D’Ávila e para a implantação da ETE Norte. Em 2021, 
o processo de contratação da operação de crédito externo avançou, inclusive 
com a conclusão da elaboração do projeto básico do empreendimento, apre-
sentação dos custos financeiros associados à implantação, envio de toda do-
cumentação solicitada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, bem como 
visita da equipe do banco em dezembro/2021 (Missão KfW).  

O processo segue o fluxo da operação até chegar ao Senado Federal, quan-
do será obtida a autorização para a contratação. A parceria prevê recursos 
da ordem de 80 milhões de euros, sendo 20 milhões de euros recursos pró-
prios da Embasa.

3.3 Satisfação dos Clientes

Gráfico 02 – Satisfação do Cliente Usuário – Atendimento Presencial

A satisfação do cliente usuário da Embasa é mensurada, desde 2019, 
através de dois indicadores que se referem à satisfação em relação ao 
atendimento prestado no Call Center e nos canais presenciais (lojas e 
postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC). 

A metodologia aplicada é a Customer Satisfaction Score (CSAT), método 
mais utilizado nas pesquisas de satisfação, como modelo de referência 
que consiste em uma pergunta fechada, sempre medida em uma escala 
de 1 a 5, na qual o cliente será considerado satisfeito com o atendimento 
se atribuir notas 4 ou 5. O índice final de satisfação é obtido a partir da 
divisão das médias das notas pela nota 5. 

Tabela 04 – Satisfação do Cliente Usuário – Atendimento Presencial

Satisfação do cliente usuário 
Atendimento presencial 2019 2020 2021

Meta 75,00% 80,00% 80,00%

Desempenho 80,45% 86,02% 86,45%

Em 2021, apesar da continuidade da pandemia, os postos da rede SAC e 
algumas lojas do interior do estado, permaneceram abertos para atender 
a população, cabendo à Embasa adequar seus pontos de atendimento 
presencial às regras de biossegurança dispostas nos ditames dos decre-
tos estaduais e municipais, assim como nas instruções fornecidas pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS.

A adoção de medidas como, por exemplo, a redução do escopo dos servi-
ços prestados, a necessidade de agendamento prévio e o estabelecimen-
to do tempo de duração de cada atendimento, foram imprescindíveis para 
garantir a segurança dos usuários e dos representantes da Embasa. 

Apesar das restrições advindas dos protocolos de segurança, o resultado 
do Indicador de Satisfação do Cliente Usuário – Atendimento Presencial – 
Loja, SAC’s e Unidade Móvel encerrou o ano com 86,45%.

Gráfico 03 – Satisfação do Cliente Usuário – Atendimento Telefônico

Com relação ao Indicador de Satisfação do Cliente Usuário - Atendimento 
Telefônico, o resultado foi de 90,31%.

Tabela 05 - Satisfação do cliente usuário Atendimento telefônico

Satisfação do cliente usuário 
Atendimento telefônico 2019 2020 2021

Meta 83,00% 83,00% 84,00%

Desempenho 82,59% 83,20% 90,31%

Em 2021 foram registradas cerca de 1.737.101 solicitações de serviços pelo 
0800 0555 195. Durante a pandemia o teleatendimento sagrou-se como a 
principal alternativa dos clientes, para obter informações e solicitar serviços 
da companhia. Diante deste novo cenário, a Embasa implantou uma nova es-
tratégia de atendimento, aperfeiçoando os seus canais remotos (Teleatendi-
mento, Unidade de Resposta Audível - URA, WhatsApp e Agência Virtual), com 
serviços totalmente integrados, como, por exemplo, as negociações de débitos, 
que antes eram exclusivamente solicitadas no presencial.

3.3.1 ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES E COMUNICAÇÃO DE PROBLEMAS

Gráfico 04 – Indicador de Reclamação e Comunicação de Problemas

O indicador de Reclamação e Comunicação de Problemas representa a re-
lação do total de ocorrências/ insatisfações registradas pelo cliente para 
cada mil ligações ativas de água e/ou existentes de esgoto e possui apura-
ção com o resultado global, assim como a estratificação por tipo de opera-
ção: água, esgoto e comercial, que são acompanhados diretamente pelas 
unidades responsáveis.

Em 2021, houve uma redução na meta, como forma de elevar o desafio das 
equipes envolvidas nos processos, induzindo a uma melhoria na eficiência 
dos processos, na apuração e no gerenciamento das reclamações registra-
das pelos clientes.

Tabela 06 – Índice de Reclamações e Comunicações de Problemas - IRCP

Índice de Reclamações e 
Comunicações de Problemas 
- IRCP

2019 2020 2021

Meta 257,23 221,54 178,41

Desempenho 236,94 184,34 173,59

*O índice apresentado é o Geral, também sendo apurado por tipo de operação: água, es-
goto e comercial.

O desempenho positivo em 2021, de 4,82 pontos abaixo da meta, demons-
tra que houve avanços nos processos de execução, controle, fiscalização e 
acompanhamento dos serviços. Ressalta-se que, das 820.266 insatisfações, 
35,02% são relacionadas a vazamento de água, 13,66% são referentes à ma-
nutenção de esgoto e 2,30% referentes à manutenção de hidrômetro.

3.3.2 ÍNDICE DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PRAZO

Gráfico 05 – Indicador 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 exclusiva-
mente do atendimento ao público (lojas, call center, agência virtual, WhatsApp 
e URA) excluindo as solicitações de serviços geradas via demanda interna e as 
que são de atendimento imediato, como: segunda via, certidões e informações, 
dentre outros.

Tabela 07 – Índice de Serviços Realizados no Prazo – SRP

Índice de Serviços Realizados no 
Prazo - SRP 2019 2020 2021

Meta 92,02% 92,09% 93,02%

Desempenho 90,05% 91,91% 93,69%

*O índice apresentado é o Geral, também sendo apurado por tipo de operação: água, es-
goto e comercial.

O resultado em 2021 foi 0,67% superior à meta, refletindo a evolução da 
gestão dos serviços de campo citada anteriormente, com o destaque po-
sitivo para os serviços comerciais e operacionais de esgoto. 

Vale ressaltar que a Embasa vem gradativamente melhorando seu de-
sempenho na prestação dos serviços e em virtude dessa melhoria encer-
rou o ano atingindo todas as metas de atendimento estabelecidas para 
as três operações: água, esgoto e comercial.

3.4 Gestão de Pessoas

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 responsa-
bilidades, com foco na prevenção e atendimento aos requisitos legais, pro-
movendo assim a melhoria contínua da gestão, com o desafio da implanta-
ção do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos a partir de 2022.

Diante do cenário de continuidade da pandemia, a Gerência de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho em parceria com o Comitê de Gestão contra a 
Covid-19 promoveu campanhas e ações internas de medidas de preven-
ção contra o coronavírus, destacando a reestruturação dos exames ocu-
pacionais, propiciando a manutenção do monitoramento da saúde dos 
empregados mesmo diante desse desafio.

Os principais destaques do ano são a manutenção do índice de absen-
teísmo de natureza médica, com o resultado de 1,39%, abaixo da meta 
estipulada de 1,50%, em função da redução da quantidade de atestados 
médicos apresentados em relação ao número de horas reais trabalhadas 
atribuídas à pandemia, além de nenhum registro de óbito entre os em-
pregados. Registramos a ocorrência de 01 óbito no período, ocorrido com 
prestador de serviço terceirizado.

Ampliamos em 29,82% (de 57 para 74), o quantitativo de instalações ava-
liadas trimestralmente, entre ETÁ s e ETÉ s, referentes ao cumprimento 
das normas de saúde e segurança do trabalho. Registramos avanço de 
2% nos indicadores de saúde e segurança acompanhados conforme acor-
do celebrado com o Ministério Público do Trabalho, mesmo após a am-
pliação. Para 2022 ampliaremos o monitoramento em 31,08% abrangen-
do 97 instalações.  

3.4.2 CARREIRA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Apesar dos concursos realizados pela Embasa terem cessado em 2018, 
no ano de 2021, foram contratados 03 (três) empregados decorrentes de 
decisão judicial referente a concursos públicos já encerrados, dos quais 01 
(um) profissional de nível superior e 02 (dois) de nível médio.

Os estudantes da educação profissionalizante, que atuam como jovens 
aprendizes (Programa Primeiro Emprego) são considerados trabalhado-
res efetivos com jornada parcial e período determinado de contrato (dois 
anos). Em 2021 foram contratados 268 jovens aprendizes, sendo 155 para 
Capital e 113 para o Interior e RMS. Além destes, também foram contra-
tados 81 estagiários distribuídos em Unidades da Capital, Interior e RMS.

Carreira e Desempenho 

O ano de 2021 foi marcado pela reformulação do modelo de avaliação de 
desempenho para aplicação em 2022. A avaliação que até então engloba-
va dois aspectos, comportamental e responsabilidade, obteve a inclusão do 
aspecto de resultado. Neste primeiro momento os indicadores de resultado 
serão os organizacionais e comuns a todos os empregados (metas globais), 
para se estabelecer a cultura de avaliação por resultado, mas a pretensão 
é a inclusão também de indicadores setoriais para os ciclos futuros.

Com intuito de garantir a retenção, o compartilhamento e o reuso dos co-
nhecimentos críticos da organização e de modo a assegurar a eficácia do 
planejamento financeiro da empresa, as fases de rescisão contratual dos 
empregados que aderiram ao Programa de Aposentadoria Incentivada 
(PAI) foram promovidas, conforme cronograma aprovado, observando-se 
os impactos com a desmobilização da força de trabalho nos níveis opera-
cional, tático e estratégico.

3.4.3 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em mais um ano de desafios por conta da Covid-19, protocolos e medidas ad-
ministrativas foram tomados para preservação da integridade dos emprega-
dos para retorno ao trabalho presencial a partir de agosto/2021.

O quadro de pessoal da empresa encerrou o ano de 2021 com 4.476 empre-
gados próprios, sendo que destes 10,6% encontravam-se afastados - afasta-
mento previdenciário, licença maternidade, contrato suspenso e à disposição 
de outros órgãos. Todos os empregados estão cobertos pelo Acordo Coletivo 
de Trabalho firmado com entidade sindical.  Também realizamos a contrata-
ção de 268 jovens e 81 estagiários, lotados em várias áreas da empresa. Em 
cumprimento ao disposto no instrumento de negociação coletiva, quanto ao 
Programa de Aposentadoria Incentiva (PAI), a empresa realizou ampla divul-
gação das disposições transitórias relacionadas ao programa. Em 2021, hou-
ve 306 desligamentos de empregados efetivos, sendo 251 em decorrência da 
adesão ao PAI.

Tabela 08 - Efetivos
Nº de empregados 
com contrato 
de trabalho 
permanente

2019 2020 2021

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Salvador e Região 
Metropolitana 1.793 899 1.720 872 1.582 807

Região Norte 855 270 841 270 803 264

Região Sul 856 244 838 234 796 224

Total por gênero
3.504 1.413 3.399 1.376 3.181 1.295

71,20% 28,80% 71,10% 28,90% 71,07% 28,93%

Total geral 4.917 4.775 4.476

Tabela 09 - Jovens
Nº de empregados com 
contrato de trabalho 
temporário e jornada 
parcial (Programa 
Primeiro Emprego)

2019 2020 2021

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Salvador e Região 
Metropolitana 55 106 8 14 54 117

Região Norte 14 38 13 37 16 32

Região Sul 21 29 20 29 16 33

Total por gênero
90 173 41 80 86 182

34,30% 65,70% 33,90% 66,10% 32,09% 67,91%

Total geral 263 121 268

TOTAL 10.860 100%
FALTA DE ÁGUA 2.673 24,61%
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NA CONTA DE ÁGUA 2.265 20,86%
OBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO 678 6,24%
VAZAMENTOS DE ÁGUA 676 6,22%
DEMORA NA RELIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 622 5,73%
ABASTECIMENTO INEFICIENTE DE ÁGUA 463 4,26%
ATRASO NA RELIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 436 4,01%
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA FATURA/ÁGUA 223 2,05%
DEMORA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO 195 1,80%
DEMORA NA LIGAÇÃO DE ESGOTO 192 1,77%
DIFICULDADE NA LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 147 1,35%
OBRA INACABADA 138 1,27%
DEMORA NA TROCA DE HIDROMETRO DE LOCAL 95 0,87%
LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA 84 0,77%
VAZAMENTO DE ESGOTO 80 0,74%
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA 77 0,71%
DEMORA NO REPARO/CONSERTO DE HIDRMETRO 77 0,71%
FALTA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO/OBRA EMBASA 65 0,60%
DEMORA NA INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 63 0,58%
DEMORA NA INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO HIDROMETRO 61 0,56%
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3.4.4 SERVIÇO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA

Em 2021 a Embasa continuou o seu trabalho de assistência aos emprega-
dos com criatividade, inovação e resiliência. As ações integradas na promo-
ção de saúde dos empregados, dentro do Programa de Qualidade de Vida 
no Trabalho – PQVT, aconteceram 100% de forma online, privilegiando o es-
tímulo à mudança de atitudes, com ênfase ao bem-estar físico, nutricional, 
comportamental e psíquico da população de trabalhadores, contribuindo 
para a melhoria dos indicadores de saúde e aumento da qualidade de vida. 

O serviço social da Embasa manteve o constante acolhimento aos casos 
de adoecimento físico, psicológico e emocional dos trabalhadores, acom-
panhando os processos de afastamento previdenciário e exercendo função 
importantíssima na intermediação com o plano de saúde referente à testa-
gem para a Covid-19.  

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 Gesto-
res de Unidades de Conservação do Estado, os Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas estaduais, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do São Francisco, de âmbito federal. A Comissão Técnica de 
Garantia Ambiental é a instância de deliberação que subsidia a tomada de 
decisão da alta liderança acerca dos temas socioambientais importantes. 

No primeiro semestre de 2021, tendo em vista que o cenário da pandemia 
ainda trazia recomendações de distanciamento social e, mesmo após o re-
torno das atividades presenciais, as reuniões e treinamentos presenciais ain-
da não eram indicados, não foi possível dar continuidade aos trabalhos de 
implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Além disso, em segui-
da, a consultoria solicitou a rescisão do contrato por conta de dificuldades 
com a continuidade da empresa, o que gerou a necessidade de nova rees-
truturação do planejamento dos trabalhos, visando sua continuidade, assim 
que possível. Caso o cenário permita, pretende-se, em 2022, dar início às 
atividades de implementação 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 e dar continuidade nas ações para os sistemas onde já 
iniciamos a implantação do SGA em 2019 e 2020 (SAA e SES Lençóis, SES 
de Candeias, SAA de Barra do Pojuca, SAA de Entre Rios e SAA de Itacaré).

Iniciativas Sociais

A dimensão social da Política de Sustentabilidade reforça a atuação da Em-
basa para o relacionamento com a comunidade local assegurando a parti-
cipação pública nas etapas de concepção, implantação, ampliação e opera-
ção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Alinhada a essa dimensão, ainda sob os impactos da pandemia, as áreas 
sociais que atuam no relacionamento com comunidades, realizaram em 
2021, de forma presencial e virtual, 12.499 atividades, envolvendo 135.414 
participantes de diversos públicos, em 137 municípios da área de abrangên-
cia da Embasa.

Entre outras iniciativas socioambientais realizadas, destaca-se a execução 
de convênios de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos re-
lacionados ao manejo sustentável da bacia hidrográfica do Rio Joanes e do 
aquífero Marizal/ São Sebastião, bem como ação relativa às áreas de pro-
teção de mananciais com influência na Região Metropolitana de Salvador. 

Em 2021, a Embasa deu continuidade ao Projeto Guardiões das Águas dos 
Rios Joanes e Jacuípe com investimentos de mais de R$ 2,2 milhões. Foram 
alcançados resultados expressivos, como a recuperação de 111 hectares de 
áreas de preservação permanente – APP, 104 nascentes e 40 oficinas de 
educação ambiental, alcançando desse modo as metas previstas para esse 
projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Financeira firmado com a Cai-
xa Econômica Federal. 

3.5.1. SEGURANÇA DE BARRAGENS

A Embasa opera 132 barragens que compõem seus sistemas de abaste-
cimento de água. Destas, 27 se enquadram na Política Nacional de Se-
gurança de Barragens (PNSB), que está alinhada com a Lei Federal nº 
12.334/2010, e apresentam baixo ou médio risco, conforme o mais recente 
Relatório Nacional de Segurança de Barragens publicado pela Agência Na-
cional das Águas e Saneamento Básico (ANA).

Inspeções regulares são realizadas em todos os reservatórios e um relatório 
sobre as vistorias e o estado das estruturas enquadradas na PNSB é envia-
do anualmente para o Inema.

Entre 2020 e 2021, a Embasa investiu R$ 12,8 milhões em estudos, inspe-
ções, manutenção e recuperação estrutural das barragens sob sua respon-
sabilidade. Deste valor, cerca de R$ 9,2 milhões foram investidos na recupe-
ração e em melhorias nas barragens de Santa Helena, Joanes I, Joanes II, 
Ipitanga I e Ipitanga II e R$ 3,6 milhões foram destinados à elaboração de 
estudos para a implantação dos Planos de Segurança de Barragens (PSB), a 
exemplo de Planos de Ações Emergenciais (PAE) e de Revisões Periódicas de 
Segurança de Barragens (RPSB).

Foram registrados avanços na elaboração dos Planos de Segurança de Bar-
ragens. Todos os PAEs em elaboração foram finalizados, os PSBs das bar-
ragens da Unidade Regional de Candeias já tinham sido finalizados em de-
zembro de 2020 e os PSBs das barragens de Cachoeira Grande, Brumado e 
Iguape foram finalizados em dezembro de 2021, encontrando-se em fase de 
validação. Os PSBs das barragens remanescentes enquadradas na legisla-
ção de segurança de barragens serão finalizados em 2022 a partir da con-
clusão das respectivas Revisões Periódicas, conforme cronograma acordado 
com o Inema.

À medida que os projetos de recuperação das barragens são emitidos, os 
investimentos planejados são executados. Entre os anos 2022 e 2024, está 
previsto o investimento de mais R$ 18 milhões na continuidade das obras 
de recuperação de barragens (dos quais 5,5 milhões nas barragens de Ipi-
tanga I, Ipitanga II, Pituaçu e Joanes I), implantação de sistemas de alerta, 
elaboração de planos de segurança, além da implantação do monitoramen-
to telemétrico dos níveis das barragens e de alguns afluentes.

A avaliação dos reservatórios de pequeno porte, ou seja, aqueles não en-
quadrados na PNSB, é realizada por meio de visitas dos técnicos da área 
responsável pela segurança das barragens da Embasa, conforme demanda 
da área operacional. No final do ano de 2021, por exemplo, foram inspecio-
nadas as pequenas barragens dos municípios de Jussiape, Brejões e Cra-
volândia onde chuvas intensas provocaram danos às mesmas.

3.6 Inovação

No primeiro trimestre, foram iniciadas as atividades referente à pesquisa 
subsidiada ao SENAI – CIMATEC, pelo CNPq, que tem por objeto a identifi-
cação de SARS-CoV-2 em corpos d’água e esgoto como ferramenta para 
estimativa de contágio pela Covid-19 da população, com a expectativa de 
conclusão no final de 2022. 

Iniciado em 2021, o segundo projeto é fruto da cooperação técnica entre a 
Embasa e o Instituto Euvaldo Lodi/SENAI – Regional Bahia, com a finalidade 
de conjugar esforços para promover cooperação técnica e financeira para 
execução do projeto de nova metodologia para inspeção de barragens.

Existem dois outros estudos em andamento, um para avaliação das poten-
cialidades de aproveitamento do lodo proveniente das estações de trata-
mento de esgotamento sanitário no Estado da Bahia e outro para a elabo-
ração do Plano de Gestão de Ativos Operacionais da Embasa. 

Por meio da Cooperação Técnica com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), está sendo realizado o Estudo de Concepção e Definição de 
Critérios para Alternativas Tecnológicas Apropriadas do Serviço Público de 
Esgotamento Sanitário Individuais e/ou Coletivas, em Áreas de Baixa Densi-
dade Demográfica.

No âmbito do Programa de Energias Renováveis da empresa, em 2021, a 
Embasa abriu e finalizou chamada pública para seleção de propostas/par-
ceria para o desenvolvovimento de projeto de geração de energia renovável 
para atendimento de 40% de sua demanda. A chamada pública contou com 
a participação de alguns dos maiores “players” do mercado de energias re-
nováveis do país. O programa de energias renováveis da Embasa prevê que, 
até 2026, 100% do consumo de energia elétrica da companhia seja a partir 
de fontes eólica e/ou solar. Em 2021, conforme programa de troca de moto-
res elétricos de baixo rendimento, a Embasa investiu cerca de R$ 10 milhões 
na aquisição e susbtituição de 100 motores de baixo rendimento por moto-
res classe IR3. A companhia ainda avançou na ampliação de sua participa-
ção no mercado de livre de energia (ACL), passando a operar com 53% de 
sua demanda a partir de contratos celebrados no ACL. Segundo a Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a Embasa passou a integrar 
o ranking dos dez maiores consumidores livres de energia em número de 
cargas modeladas na CCEE. Ações de eficiência enegética, gestão de con-
tratos e mercado livre garantiram para a Embasa em 2021 uma economia 
de R$ 55 milhões.

3.7 Gestão de Fornecedores

Dando continuidade à otimização da gestão das aquisições junto aos for-
necedores da cadeia de suprimentos da Embasa, foi promovida a revisão 
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), previsto para ser 
aprovado em 2022. Além disso, foi iniciada a análise dos seus anexos obri-
gatórios, quais sejam, o Manual de Contratação Direta, o Manual de Gestão 
e Fiscalização de Contratos e o Manual de Processo Administrativo Sancio-
natório, a serem revisados e aprovados após a homologação da nova versão 
do RILC.

Em 2021, foi realizada a migração da etapa de planejamento da contrata-
ção de bens e serviços, incluindo obras e serviços de engenharia, para am-
biente eletrônico, via utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
bem como foram elaborados documentos internos (Circulares) no intuito 

de disseminar boas práticas a serem adotadas pelas áreas demandantes e 
aprimorar a qualidade dos processos de licitação da Embasa.  
 
Sobre a etapa de seleção de fornecedores, ainda em 2021, todas as licita-
ções foram migradas para ambiente virtual, realizando as sessões e demais 
procedimentos atinentes à fase externa da licitação em salas virtuais com 
uso da ferramenta “Licitações-e”, atendendo às recomendações do Tribunal 
de Contas da União (TCU). Tal medida visou garantir maior transparência 
para os procedimentos licitatórios, bem como promover maior agilidade no 
processo de contratação, atendendo às premissas do Programa Estratégico 
da Cadeia de Suprimentos. 

Na etapa de formalização de contratos, a companhia passou a executar 
100% dessa atividade em ambiente eletrônico, com utilização da ferramen-
ta SEI, promovendo melhoria no histórico e controle de informações relacio-
nadas ao tema. Assim como nas etapas anteriores, essa medida promoveu 
maior agilidade e segurança na celebração dos termos contratuais, equipa-
rando suas ações às praticadas em instâncias federais. 

Ainda neste exercício, foram promovidas atualizações da tabela de preços 
da Embasa, elaborações e aprovações de novas composições de serviços e 
gestões do programa de orçamento para contratação de obras e serviços de 
engenharia (Alles 8). Nessa linha, foram realizados trabalhos para estabele-
cer diretrizes, aprimorar e padronizar os termos de referência, os manuais de 
contratações e de fiscalização dos contratos, como também foi executada a 
migração da emissão da Ordem de Serviço para o SEI. Além do mais, foi ini-
ciada a preparação da contratação do Caderno de Encargos da Embasa. 

No que diz respeito aos avanços da gestão, o ano de 2021 se destaca pela 
estruturação das novas ferramentas voltadas para o relacionamento e o 
desenvolvimento dessa parte interessada e que integram as ações do Pro-
grama Estratégico Cadeia de Suprimentos. Cabe ressaltar a estruturação 
do novo sistema de cadastro desses parceiros de negócios que proporciona-
rá autonomia, maior agilidade e potencial de prospecção frente aos dados 
cadastrais atualizados e disponíveis em relatórios gerenciais, a avaliação de 
empresas contratadas para o fornecimento de bens, materiais e serviços 
que promoverá uma gestão baseada em acordos de níveis de serviços e a 
pré-qualificação de fornecedores que formará um portfólio de potenciais 
prestadores habilitados em critérios técnicos. Estas soluções serão implan-
tas durante o ano de 2022 e integrarão o novo portal de fornecedores da 
Embasa que, além dessas ferramentas, também disponibilizará os norma-
tivos que regem a relação entre as partes, informações acerca das formas 
de contratações e inaugurará a nova forma como a empresa se relacionará 
com esses atores. 

4. CONTRATUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO

4.1 Contratualização

A promulgação da Lei Federal 14.026/2020, que provocou mudanças na Lei 
11.445/2007, iniciou o que o mercado intitulou de “Novo Marco Legal do Sa-
neamento”, e desde então obrigou as companhias de água e esgoto a adi-
tar os contratos de prestação de serviços para que estes prevejam metas 
de universalização que resultem no atendimento de 99% da população com 
relação ao acesso a água potável, e 90% da população no que diz respei-
to aos serviços de esgotamento sanitário, até a data de 31 de dezembro de 
2033. Os contratos em vigor que não prevejam as metas em questão deve-
rão ser alterados até 31 de março de 2022, caso contrário, serão considera-
dos precários. 

Além das metas de universalização e das cláusulas essenciais aos contratos 
de concessão estabelecidas pelo artigo 23 da Lei de Concessões (Lei Fede-
ral nº 8.987/1995), o novo marco regulatório do saneamento básico prevê 
que os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços de sane-
amento deverão conter expressamente, em outras cláusulas, sob pena de 
nulidade, cláusulas relativas a qualidade dos serviços prestados, metodolo-
gia de cálculo de eventual indenização por bens reversíveis e repartição de 
riscos entre as partes. 

Devido às novas exigências legais acima citadas, durante o exercício de 
2021, foi iniciado uma grande campanha de renegociação dos contratos ati-
vos da companhia com fulcro em adaptá-los ao novo Marco Legal Do Sane-
amento. A partir de um grande esforço coletivo, que envolveu todas as dire-
torias da Embasa, a empresa repactuou 272 dos 304 contratos. Além disso, 
foram firmados 20 Termos de Anuência (documento em que o Município 
concorda previamente com os termos contratuais apresentados à Embasa), 
que permitem à companhia a negociar os aditivos até março de 2022, com 
mais 20 municípios. 

Foi com esse conjunto de 292 aditivos que a Embasa apresentou o reque-
rimento de comprovação da capacidade econômico-financeira junto à 
AGERSA e à ANA, com vistas a demonstrar a viabilidade do seu plano de 
negócios perante às demandas de investimentos necessárias para efetivar 
a universalização dos serviços até o ano de 2033. O estudo apresentado 
foi realizado de forma extremamente técnica e segue à risca a metodolo-
gia imposta pela regulamentação federal, por meio do Decreto Federal n° 
10.710/2021. 

Como a Embasa atualmente opera sistemas em 366 municípios, será ne-
cessário avaliar outros institutos jurídicos para promover a regularização 
da prestação dos serviços nos demais 76 municípios que possuem uma re-
lação contratual divergente à requerida pelo Novo Marco Legal. A institui-
ção das 19 microrregiões de saneamento básico e da governança da Região 
Metropolitana de Salvador, antes mesmo da aprovação e sanção da Lei 
14.026/2020, permitem novas formas de contratualização por meio outor-
gas ou delegações da prestação dos serviços pelas respectivas entidades de 
governança dessas regiões.

MICRORREGIÕES 

A forma atual da prestação dos serviços da Embasa segue as diretrizes da 
Política Estadual de Saneamento Básico (Lei nº 11.172/2008) e do Marco 
Regulatório do Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007). Mas como 
a Lei Federal foi atualizada pela Lei Federal nº 14.026 em 2020 e, em oposi-
ção ao que determina a Constituição Federal, impede a cooperação federa-
tiva entre os Municípios e o Estado, por meio da gestão associada de servi-
ços públicos. Assim portanto, ficará obrigatória, para os municípios que não 
aditivaram os seus contratos com a Embasa ou não possuírem contratos re-
gulares até março de 2022, a realização de licitações para a delegação dos 
serviços. Diante estas restrições, a empresa está estudando outras alterna-
tivas para firmar novas formas de relações institucionais e contratuais junto 
às regiões metropolitanas e microrregiões. 

Para tanto, o Governo do Estado está dando suporte na formalização, ati-
vação e estruturação da governança das 19 Microrregiões de Saneamento 
Básico, criadas pela Lei Complementar Estadual nº 48/2019, bem como a 
reativação da já instituída Entidade Metropolitana da Região Metropolitana 
de Salvador, a regulamentação e instituição da Entidade Metropolitana de 
Feira de Santana. Em 2021, foram observados avanços importantes: como 
a ativação de 04 microrregiões de saneamento básico (Litoral Sul-Baixo Sul, 
Extremo Sul, Terra do Sol e Médio Sudoeste), que aprovaram no âmbito da 
sua governança os seus estatutos internos e seus planos regionais de sa-
neamento básico. Tais conquistas já possibilitam a discussão da prestação 
regionalizada. 

Em paralelo, a Embasa iniciou um grandioso trabalho de elaboração de es-
tudos técnicos para apoiar e fomentar o planejamento regional nas verten-
tes de abastecimento de água e esgotamento sanitário das outras 15 mi-
crorregiões do Estado da Bahia, que posteriormente poderão ser integrados 
aos futuros planos regionais de saneamento básico. 

Para efeito de captação de recursos no âmbito federal, o Estado da Bahia, 
ao instituir essas estruturas de prestação regionalizada, por meio de 
Lei Complementar Estadual, já cumpriu a parcela mais importante das 
condições estabelecidas na Lei n° 14.026/2020 e no Decreto Federal n° 
10.588/2020. 

4.2 Regulação

A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus também afe-
tou o reajuste tarifário da Embasa no ano de 2021. O processo foi instau-
rado pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 
(Agersa), em março de 2021, e apesar do envio de todas as informações so-
licitadas o reajuste não foi concedido na data base de junho. 

Diante dessa situação, e uma vez que o processo de reajuste tarifário do 
ano anterior (2020) havia sido suspenso, a Embasa decidiu por pleitear jun-
to à Agência os reajustes dos dois anos, 2020 e 2021, para que o equilíbrio 
financeiro da prestação dos serviços e a saúde financeira da empresa não 
fossem prejudicados. A Agersa analisou os apontamentos da empresa e au-
torizou em outubro de 2021 (Resolução Agersa nº 001/2021) aumento de 
9,15% nas tarifas da companhia, exceto para a subcategoria residencial so-
cial, que não sofreu reajuste. A tabela tarifária reajustada passou a vigorar 
a partir de novembro de 2021. 

No que diz respeito a sua função fiscalizadora, a Agersa retomou seus tra-
balhos de inspeção de forma direta. Em 2021, a agência averiguou a presta-
ção dos serviços em 39 municípios, sendo em 28 deles do tipo programada 
e 11 extraordinárias. Em decorrência desse conjunto de diligências apenas 
uma notificação foi emitida pelo ente regulador. 

A Embasa encaminhou em 2021, a todos os municípios com contrato de 
programa e seus entes reguladores, relatório de prestação de contas con-
tendo os resultados referentes ao exercício do ano de 2020. O objetivo do 
documento é informar ao titular e regulador sobre a gestão da operação 
dos serviços, além de comunicar o que foi realizado e investido com base 
nos contratos firmados até então. Assim, a empresa tem buscado refinar o 
gerenciamento legal da prestação, dado que atende a obrigatoriedade junto 
ao poder concedente previsto na Lei Federal nº 8.987/1995 - que trata da 
concessão dos serviços públicos - bem como reforçar a harmonia e estabili-
dade contratual com os municípios. 

5. INVESTIMENTOS

O instrumento corporativo utilizado para compilar as ações de investimen-

tos, acompanhar e gerenciar a execução do orçamento de investimentos 
(CAPEX) é o Plano de Investimentos da Embasa (PIE), que conta com um sis-
tema de gestão integrado garantindo a integridade dos dados. As ações do 
PIE refletem o Plano Plurianual do Governo do Estado da Bahia (PPA) e os 
Contratos de Programas celebrados com os municípios, que por sua vez de-
mandam um intenso fluxo de investimentos até 2033 para universalização 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O cenário desafiador propõe que a Embasa alcance um nível de excelência 
no encadeamento de ações ao longo do tempo, de modo que os investimen-
tos concluídos possam gerar o retorno necessário para arcar com novas 
ações de implantação e ampliação de sistemas, iniciativas de combate a 
perdas, além da reposição e modernização da base de ativos para melhoria 
da qualidade dos serviços prestados.

O acompanhamento, cada vez mais criterioso, dos níveis de execução do PIE 
são feitos por meio dos indicadores de Cumprimento do Orçamento de In-
vestimento - COI, que mensura o percentual de execução orçamentária dos 
investimentos; e Coeficiente de Aderência ao Planejamento de Investimen-
tos - CAPI, que mensura o nível de aderência de execução ao escopo plane-
jado. O orçamento previsto de investimento em 2021 foi de R$ 1,23 bilhão, 
tendo atingido 73% de execução orçamentária (COI), o maior percentual 
desde 2018, realizando o total de R$ 898,6 milhões, sendo 77% com recur-
sos próprios.

A expressiva execução representou uma aceleração de 24% em relação ao 
exercício anterior. Além do aumento na quantidade de iniciativas para aten-
der às demandas pactuadas com os municípios, a aceleração sinaliza que 
a Embasa vem solucionando as restrições que limitam sua capacidade de 
execução de investimentos. Mesmo em um cenário ainda adverso devido à 
pandemia, o foco em contratações semi-integradas, um novo modelo de ge-
renciamento de obras e tratativas antecipadas para resolução das ações de 
sustentação, permitiram uma execução mais célere dos empreendimentos.

O acompanhamento sistemático da execução financeira continua sendo 
realizado pela metodologia do Gerenciamento Matricial de Investimen-
tos, com controle cruzado das unidades gestoras de cada ação e os de-
nominados gestores de pacote, que planejam e controlam a execução de 
cada grupo de ações, o que permite identificar os gargalos na execução 
do PIE, de modo a criar soluções alternativas para aceleração da execução 
orçamentária.

6. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A atual coordenadora e principal executora das ações do Programa Água 
para Todos (PAT), do Governo do Estado da Bahia, a Embasa destinou 64,0% 
de seus investimentos em 2021, equivalentes a R$ 575 milhões, para ações 
voltadas à universalização do acesso à água tratada e à melhoria na pres-
tação dos serviços, aliadas ao uso sustentável dos recursos hídricos. Foram 
executadas mais de 103 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 
afetadas quanto ao tempo em que o serviço ficou interrompido. Disponibili-
zamos à população em torno de 16,43 m³/mensais por economia.

A redução do nível de perdas de água na distribuição é um dos maiores de-
safios operacionais da Embasa e as ações relacionadas a esse tema têm 
como foco a redução das perdas reais (vazamentos e extravazamentos) e, 
principalmente, as perdas aparentes (submedição e consumos não autori-
zados), o que tem apresentado resultados efetivos no controle do nível de 
perdas, frente à tendência natural de agravamento da situação. Em se tra-
tando dos Índices de Perdas na Distribuição – (IPD), observou-se o resultado 
de 44,74% em 2021 o que representa a manutenção em relação ao exercí-
cio anterior.

Quanto aos aquíferos subterrâneos, destacamos a segunda fase do estudo 
hidrogeológico da borda leste da bacia do Recôncavo, elaborado em parce-
ria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), 
que avançou durante 2021. Foram realizados serviços de planejamento e 
implantação de rede de monitoramento hidrogeológico e levantamento de 
dados primários em campo, visando aperfeiçoar o modelo hidrogeológico 
conceitual e numérico em área da borda leste da bacia sedimentar do Re-
côncavo Norte (Sistema Aquífero Marizal São Sebastião).

Dentre as ações para manutenção da qualidade da água tratada e melho-
ria operacional, destacam-se o Termo de Cooperação Técnica firmado en-
tre a Embasa e o Inema, no qual a empresa assumiu a manutenção das se-
guintes unidades de monitoramento remoto implantadas nas represas que 
abastecem 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, 
oxigênio 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 acompanha-
mento da qualidade da água e dos parâmetros mencionados a cada 30 mi-
nutos, o suporte à operação e o direcionamento das ações de remediação e 
tratamento da água, caso necessário.  

Com o intuito de ampliar o arcabouço legal de proteção aos mananciais 
metropolitanos, em 2021 a Embasa realizou um estudo visando aprofundar 
o entendimento sobre o art. 94 da Lei Estadual nº 10.431/2006 (Política Es-
tadual de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade), que institui as Áre-
as de Proteção de Mananciais – APM com influência na RMS. Dessa forma, 
a empresa contribui com o processo de regulamentação desse dispositivo, 
atuando de forma colaborativa com os órgãos dos sistemas estaduais de 
meio ambiente e de recursos hídricos. 

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 – alterada pelas Porta-
rias nº 888/2021 e nº 2472/2021. Em 2021, a Embasa executou uma série 
de ações estratégicas, com destaque para os investimentos na ordem de R$ 
5,1 milhões em tecnologia analítica de ponta.

6.1 Indicadores de Desempenho

Gráfico 06 - Acréscimo de Ligações de Água (ALA)

Este indicador revela todo o esforço da Embasa para, mesmo em tempos de 
pandemia, atender cada vez mais a população baiana rumo a universaliza-
ção do acesso à água tratada. 

Em 2021, a meta foi superada em 15,21%, representando 13.689 ligações. 
Esse resultado superou o ano de 2020 em 5.809 ligações. 

Em Salvador e na RMS, foram 6.809 novas ligações além do previsto, cres-
cimento resultante da capacidade de atender a demanda reprimida oriunda 
do crescimento vegetativo da região. 

No interior do estado, a meta foi superada em 6.880 ligações. O aumento 
do ALA decorreu da construção de empreendimentos residenciais, a exem-
plo de Luiz Eduardo Magalhães (UNB), Projetos Minha Casa Minha Vida em 
Paulo Afonso (UNP) e ainda do recebimento de um novo sistema para toda 
a população de Riacho de Santana, na Unidade de Caetité (USC), com 4.500 
ligações.

Outro ponto importante foram as ações de combate às perdas, que trouxe-
ram bons resultado para a empresa, a exemplo da Unidade Regional de Fei-
ra de Santana (UNF), que recuperou cerca de 3.000 ligações clandestinas.

Gráfico 07 - Meta de Acréscimo de Ligação de Água por 
Superintendência

Meta Total = 90.000

81.324 

111.202 

90.000 93.829 
97.880 

103.689 
115,38%

88,02%

115,21%

2019 2020 2021

Previsto Realizado % Realizado

8.066;9%

45.883;51%
36.051;40%

MS IN IS



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$ 4.846.641.888,12

Gráfico 08 - Resultado de Acréscimo de Ligação de Água por 
Superintendência

Resultado Total = 103.689
Dados do sistema COPAE/Embasa 2021

Tabela 10 – Acréscimos de Ligação de Água - ALA

Acréscimos de Ligação de 
Água (ALA) 2019 2020 2021

Meta 81.324 111.202 90.000
Desempenho 93.829 97.880 103.689

Tabela 11 – Número de Sistemas de Abastecimento de Água Operados

Nº de Sistemas de 
Abastecimento de Água 
Operados

2019 2020 2021

Locais 279 275 276
Integrados* 174 179 179
Total 453 454 455

* Sistemas integrados são aqueles que atendem a diversas localidades. O número de sis-
temas 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 va-
zamentos) e comerciais (perdas aparentes, como consumos não autorizados 
e submedição) e por ser de fácil entendimento, torna-se em um dos princi-
pais indicadores divulgados pelas prestadoras dos serviços de abastecimen-
to de água. O cálculo de um dos componentes do indicador foi reformulado 
em 2018, por isso a meta estabelecida para 2019 apresenta um valor su-
perior ao proposto para o exercício anterior. 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 con-
sumido contabilizado. 

Essa tendência é revertida em 2020 quando o índice permanece estável e 
em 2021 se observa uma redução, mesmo tendo sido ampliado significati-
vamente o volume produzido para atender ao maior número de consumido-
res e, consequentemente, o maior consumo, contribuindo para a continuida-
de do abastecimento.

Tabela 12 – Índice de Perdas na Distribuição (IPD)

Índice de Perdas na 
Distribuição (IPD) 2019 2020 2021

Meta 45,8% 44,1% 44,97%
Desempenho 46,5% 46,6% 44,74%
A atuação no combate às perdas é pautada no Programa Corporativo de 
Redução e Controle de Perdas - PRCP que visa melhorar o desempenho por 
meio da gestão eficiente da micromedição, no combate às fraudes, na ges-
tão da pressão na rede de distribuição, no garantia da qualidade e no ganho 
de agilidade no reparo dos quebramentos de redes e ramais, no controle 
ativo de vazamentos e na reposição de ativos, por sua vez alicerçados na 
confiança da informação e adoção das melhores práticas e no uso de inova-
ções, conforme ilustrado a seguir.

O combate às perdas ocorre também por meio de ações de rotina e, entre es-
tas, destaca-se o esforço para atualização do parque de hidrômetros, que tem 
implantado ou substituído em torno de 660 mil hidrômetros anualmente e ge-
rado um impacto significativo na redução da submedição, com o incremento 
de 22 milhões de metros cúbicos no volume autorizado convertido em receita 
no ano de 2021, em relação ao ano anterior.

Na figura a seguir são apresentadas um resumo das ações de rotina imple-
mentadas em 2021.

6.2 Investimentos em Serviços de Abastecimento de Água

Em 2021, a Embasa aplicou 64% do CAPEX em iniciativas de Investimentos em 
serviços de abastecimento de água que visam garantir que a estrutura insta-
lada (estações elevatórias, adutoras, estações de tratamento de água, reser-
vatórios e redes distribuidoras) tenha condições de suprir à demanda por água 
nas regiões atendidas.

Tabela 13 – Aplicação do CAPEX – Iniciativas em Serviços de Abastecimen-
to de Água

2019¹ 2020¹ 2021
R$ 346 milhões

(52% do total investido 
no ano)

R$ 444 milhões
(61% do total investido 

no ano)

R$ 575 milhões
(64% do total investido 

no ano)

Tabela 14 – Destaques Investimentos Serviços de Abastecimento de Água 
2021

Destaques dos investimentos em 
serviços de abastecimento de água 
concluídos em 2021

Investimento2 População 
beneficiada

Ampliação do SIAA Amélia Rodrigues 
(1ª etapa) R$ 56,29  milhões 92,44 mil

Ampliação do SIAA Machadinho Sul 
(Camaçari) R$ 25,51  milhões 93,56 mil

Ampliação SIAA Recôncavo (1ª etapa) R$ 18,63 milhões 277,88 mil

Ampliação do SIAA Salvador – R7 
Cabula R$ 13,24  milhões 325,52 mil

Ampliação SIAA Feira de Santana - 
Setor Leste  R$ 30,17  milhões 69,45 mil

Integração SIAA Maragogipe - SIA 
Muritiba R$ 4,8 milhões 26,3 mil

Ampliação e melhorias SAA Luís 
Eduardo Magalhães R$ 4,66  milhões 164,57 mil

1 Os valores apresentados para os anos de 2019 e 2020 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.
² Os valores informados para os investimentos abarcam a totalidade dos re-
cursos envolvidos em cada empreendimento englobando todos os contratos 
celebrados ao longo da execução até a conclusão, incluindo valores repassa-
dos pelos órgãos financiadores, as parcelas de contrapartida e recursos pró-
prios da Embasa. 

6.3 Programa Água para Todos (PAT)  

Neste ano, por meio da Portaria do Colegiado Institucional nº 001, a Embasa 
passou a coordenar o Programa Água para Todos (PAT) estadual. 

As ações do programa do Governo Estadual, executadas por meio da Emba-
sa desde janeiro de 2007 até dezembro de 2021, contemplaram 791 obras 
de abastecimento de água, perfuração de 705 poços, elaboração de 259 
projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
além de 06 ações de desenvolvimento institucional. Em 2021, foram conclu-
ídas 67 ações pela Embasa na área de abastecimento de água, com investi-
mentos no montante de R$ 172,3 milhões ao longo dos contratos.  

O PAT tem o objetivo de ampliar o acesso de abastecimento de água para 
população baiana, promovendo a melhoria da saúde pública por meio de 
um conjunto de ações de saneamento básico, de apoio a projetos socioeco-
nômicos e de geração de trabalho e renda.

6.4 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 2021 mais de R$ 83,4 milhões, oriundos de ambas as organizações, que 
beneficiaram mais de 113 mil habitantes em 304 localidades, com a im-
plantação de 2,1 mil quilômetros de rede/adução e execução de 31,5 mil li-
gações, além da realização de ações socioambientais junto às comunidades 
de obras paralisadas, objetivando sua retomada.

Em 2021, ocorreu também a atualização do plano de trabalho do termo de 
cooperação firmado em 2017, que teve sua meta revisada e a vigência es-
tendida para julho de 2022.

7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em 2021, a Superintendência de Operação Norte - IN destinou 18,03% 
dos investimentos (aproximadamente R$ 34 milhões) para ampliar a co-
bertura dos sistemas de esgotamento sanitário, modernizar/manter ati-
vos e melhorar processos visando a satisfação dos clientes e preservação 
do meio ambiente.  

Para o ano de 2022, estão previstos aproximadamente R$ 28 milhões para 
este fim. Importantes projetos estão em andamento. São projetos relacio-
nados a ampliação de sistemas já existentes (adensamento), e envolvem os 
SES dos municípios de Barreiras, Conde, Glória, Itaberaba, Luís Eduardo Ma-
galhães, Miguel Calmon, Santa Brígida, Santo Estêvão e Tucano. 

Na Superintendência de Operação Sul – IS, destacam-se os investimentos 
em obras de adensamento para ampliação da cobertura de rede coletora 
de esgoto, algumas obras foram concluídas ainda em 2021 e outras se-
guem em fase final de conclusão, a exemplo do 3º adensamento no SES de 
Teixeira de Freitas e adensamento de Jaguaquara. No ano 2021, foi inves-
tido um total de R$ 11,56 milhões nesse tipo de obra. As principais obras 
concluídas em 2021 foram os adensamentos de Itabatã (R$ 1,89 milhões), 
Cruz das Almas (R$ 1,34 milhões), Pontal, em Ilhéus (R$ 1,08 milhões) e 
Caravelas (R$ 690,57 mil), obra para desativar a ETE do Residencial Jardim 
Embira e interligar ao SES de Cruz das Almas (R$ 901,47 mil), substituição 
das placas e colocação de manta PEAD na ETE Camacan (R$ 191,49 mil). 
Em 2021, tiveram início as obras de melhorias na ETE de Santa Cruz Cabrá-
lia (R$ 1,74 milhão), substituição dos interceptores das Av. Manga de Elza e 
Lomanto Junior, em Jequié (R$ 3,41 milhões) e adensamento Centro Norte, 
em Ilhéus (R$ 884,08 mil). 

Os dois principais indicadores organizacionais acompanhados são “Acrés-
cimo 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 legis-
lações vigentes. 

7.1 Indicadores de Desempenho

Gráfico 09 - Acréscimo de Ligações de Esgoto (ALE)

Apesar do resultado de 10,51% abaixo da meta prevista para 2021, de forma 
análoga ao acréscimo de ligações de água, as ligações de esgoto cresceram 
37,96% em relação ao executado no ano anterior, evidenciando também todo 
o esforço da empresa neste quesito primordial ao saneamento no Estado.

As Superintendências Norte, Sul e Metropolitana apresentaram resultados 
próximos, superando os anos anteriores, todavia, observa-se na IN um resulta-
do 29,46% abaixo da meta proposta. Com isso, mesmo a IS e a MS tendo re-
sultados superiores ao esperado, não foi possível atingir a meta estabelecida.

7.2 Investimentos em Serviços de Esgotamento Sanitário¹

A Embasa aplicou 33% do CAPEX em iniciativas de Investimentos em Serviços 
de Esgotamento Sanitário, o que permitiu aumentar a capacidade das unida-
des de tratamento de esgoto e disposição final, assim como estender redes 
coletoras em localidades não atendidas, de modo a beneficiar a parcela da 
população que não tinha acesso ao serviço.

Tabela 15 – Aplicação do CAPEX – Iniciativas em Serviços de Esgotamento 
Sanitário

2019¹ 2020¹ 2021

R$ 282 milhões
(42% do total investido 

no ano)

R$ 246 milhões
(34% do total investido 

no ano)

R$ 296 milhões
(33% do total investido 

no ano)

Tabela 16 – Destaques Investimentos Esgotamento Sanitário - 2021

Destaques dos investimentos em 
esgotamento sanitário concluídos 
em 2021

Investimento2 População 
beneficiada

Ampliação do SES de Santo Amaro – 1ª 
etapa R$ 7,9 milhões 22,40  mil

Ampliação de rede coletora com 
ramais e construção de reservatórios 
de emergência SES Luís Eduardo 
Magalhães

R$ 7,2 milhões 10,5 mil

Adensamento de bacias com 
execução de ramais prediais na 
Unidade de Candeias (São Francisco 
do Conde, Madre de Deus e Candeias)

R$ 4,6 milhões 11,7 mil

Melhorias na estação de tratamento 
do SES Jequié R$ 3,6 milhões 136 mil

Adensamento de bacias com 
execução de ramais prediais nos 
SES Ibotirama, Caravelas e Cruz das 
Almas

R$ 3,9 milhões 29,7 mil

1 Os valores apresentados para os anos de 2019 e 2020 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.
2 Os valores informados para os investimentos abarcam a totalidade dos re-
cursos envolvidos em cada empreendimento englobando todos os contratos 
celebrados ao longo da execução até a conclusão, incluindo valores repassa-
dos pelos órgãos financiadores, as parcelas de contrapartida e recursos pró-
prios da Embasa.

8. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1 Desempenho Econômico

Este subitem apresenta uma análise da situação econômico-financeira da 
Embasa por meio de indicadores de desempenho econômico, financeiro, co-
mercial, de rentabilidade e endividamento, presentes nas Demonstrações Fi-

nanceiras, assim como gera base analítica entre as estratégias organizacio-
nais 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 pres-
tação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

8.1.1 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 Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), têm impacto líquido nulo.

A receita de construção em concessões públicas de saneamento corres-
ponde ao custo dos investimentos realizados pelo concessionário, acresci-
do de uma pequena margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor 
das margens reconhecidas, ponderou-se o custo/benefício envolvido nesse 
reconhecimento, ou seja, a necessidade de controles sistêmicos por obras 
e por município (custo) e a margem adicional (benefícios), optando-se por 
considerar margem zero.

Tabela 17 - Receita e Custos de Construção (em milhões)

2019 2020 2021

Receita de Construção 476 545 857

Custos de Construção 476 545 857

8.1.2 RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS

No ano de 2021, a Embasa obteve uma Receita Operacional Bruta – ROB de 
R$ 3,6 bilhões, sendo R$ 2,6 bilhões (72,4%) oriundos da prestação dos ser-
viços de abastecimento de água, R$ 935,0 milhões (26,3%) dos serviços de 
esgotamento sanitário e R$ 45,4 milhões (1,3%) referentes a serviços aces-
sórios, tais como ligações e religações, elaboração de projetos, serviços de 
laboratório entre outros. 

A Receita Operacional Líquida – ROL alcançou R$ 3,23 bilhões (R$ 3,15 bi-
lhões no ano anterior). O crescimento de 2,5%, abaixo da média anual, ainda 
é decorrente dos efeitos da crise pandêmica.

Os principais fatores que influenciaram o crescimento da ROL foram o rea-
juste tarifário de 9,15% concedido pela AGERSA em 29/10/2021 e o aumen-
to de 3,7% do volume faturado, impulsionado, sobretudo, pelo crescimento 
das categorias residencial (3,7%) e comercial (4,7%).

Gráfico 10 – Receita Operacional Líquida

Nos últimos três anos, o crescimento médio da ROL foi de 3,3%. Um dos 
principais motivos da desaceleração da ROL nos últimos anos é a frustra-
ção das 3 parcelas de incremento real na tarifa, equivalentes a 3,29% que 
deveriam ser concedidas nos anos 2018, 2019 e 2020.  

8.1.3 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Os custos dos serviços prestados representam os gastos realizados pelas 
diretorias operacionais para prestação dos serviços. Esses gastos apresen-
taram um aumento de R$ 246,1 milhões (11,7% em relação ao ano ante-
rior), devido, principalmente, ao crescimento dos gastos de Pessoal vincula-
dos à operação (R$ 88,6 milhões), Serviços de Terceiros (R$ 85,4 milhões) e 
Energia (R$ 51,5 milhões). Os gastos de Pessoal aumentaram em função do 
acordo coletivo de 2020 ter sido pago em fevereiro/2021 de modo retroati-
vo. Os custos com serviços de terceiros foram impulsionados pelos serviços 
de operação e manutenção de sistemas que cresceram R$ 47,6 milhões no 
total. Os gastos de energia cresceram R$ 51,5 milhões devido ao reajuste 
médio de 8,98% nas tarifas da Coelba, 4,7% de aumento no mercado livre, 
assim como reajuste de 127% aplicado sobre a bandeira tarifária. 

O Lucro Bruto representa o excedente da ROL após a dedução dos custos 
operacionais de serviços.  Neste ano, o resultado de R$ 868,1 milhões, foi 
menor em 16,2% devido a desaceleração da ROL e aumento dos custos 
operacionais.  No mesmo sentido, a margem bruta, relação entre o lucro 
bruto e a receita operacional líquida, apresentou um resultado de 27% em 
2021 (33% em 2020), abaixo da média do setor (45,6%).

Gráfico 11 – Lucro Bruto e Margem Bruta

8.1.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas de natureza administrativa, gastos de áreas de suporte ao ne-
gócio, apresentaram montante de R$ 475,0 milhões (R$ 424,8 milhões em 
2020) representando um aumento de 11,8% no período. Nota-se que nes-
te ano, as despesas administrativas representaram 14,7% da ROL, resulta-
do acima do ano anterior. Os principais fatores que contribuíram para esta 
elevação foram: a) aumento em R$ 55,3 milhões dos gastos com provisão 
para perdas de depósitos Judiciais; b) aumento de R$ 18,1 milhões em des-
pesas com pessoal das áreas corporativas, em função do acordo coletivo 
de 2020 ter sido pago em fevereiro/2021 de modo retroativo.  

Vale ressaltar a redução de R$ 52,5 milhões provocada principalmente pelo 
recuo das despesas com Processo Trabalhista, reflexo das mudanças na le-
gislação trabalhista. 

Gráfico 12 - Evolução das Despesas Administrativas

8.1.5 DESPESAS COMERCIAIS

Em 2021, as despesas comerciais alcançaram um montante de R$ 169,2 
milhões, valor que representa uma redução de R$ 115,5 milhões (40,6%) 
em relação ano anterior. Neste ano, as despesas comerciais representaram 
4,8% da ROL, melhor resultado dos últimos anos. Essas despesas são repre-
sentadas, sobretudo, pelas provisões de perdas por inadimplência que redu-
ziram significativamente em função da implantação de uma nova metodo-
logia de avaliação de crédito. Esta metodologia utiliza o sistema de Business 
Intelligence (QlikSense) integrado ao sistema comercial da Embasa que per-
mite maior precisão na avaliação da evasão que passou a ser realizada de 
modo específico para cada categoria de débito. Aliada a redução das Per-
das por inadimplência, houve aumento da recuperação de créditos comer-
ciais no montante de R$ 38 milhões.

Gráfico 13 - Evolução das Despesas Comerciais
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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$ 4.846.641.888,12

8.1.6 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 é um indicador de grande 
importância para a gestão estratégica da companhia.  

Em que pese o fato do Ebitda e Margem Ebitda permanecerem no mesmo 
patamar em relação a 2020, cabe mencionar que este resultado foi reflexo 
de variações de gastos relevantes da companhia. Nota-se aumento de R$ 
109,2 milhões no total de gastos com remuneração e benefícios aos cola-
boradores em função do pagamento retroativo do acordo coletivo 2020, 
também um aumento de R$ 95,9 milhões dos gastos de serviços, impulsio-
nados principalmente pelos serviços de manutenção em R$ 25,1 milhões e 
operação de sistemas em R$ 22,5 milhões e, por fim, o aumento de R$ 51,5 
milhões de energia elétrica. Em paralelo, destaca-se a redução das perdas 
por inadimplência em 2021 e recuperação de perdas de anos anteriores que 
contribuíram com R$ 118,0 milhões, assim como a redução de R$ 52,5 mi-
lhões gerada pela queda das despesas com Processo Trabalhista, motivada 
pelas últimas alterações na legislação trabalhista. 

Deste modo, apesar de apresentar resultado abaixo da média das empresas 
de saneamento* (26,5%), o Ebitda e a Margem Ebitda mantiveram-se está-
veis nos últimos anos, superando o declínio ocorrido em 2019, mesmo diante 
dos reflexos da crise pandêmica, sobretudo na Receita Operacional Líquida.

Gráfico 14 - Evolução da Ebitda e Margem Ebitda

*As empresas consideradas para apuração do resultado médio da Margem 
Ebitda foram CEDAE, CORSAN, SABESP, SANASA, CASAN, CAGECE, SANEPAR, 
SANEAGO, COPASA e SANEATINS.

8.1.7 RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro líquido, valor das receitas financeiras descontadas das 
despesas financeiras, apresentou em 2021 um crescimento de 8,3 milhões 
(191%) em comparação ao ano anterior.

As receitas financeiras apresentaram um crescimento de R$ 30,6 milhões, 
variação positiva de 35%. Os principais fatores que contribuíram para este 
desempenho foram: a) Aumento dos Rendimentos em aplicações financei-
ras em R$ 11,5 milhões (70,8%) decorrente do crescimento da Taxa SELIC 
ao longo do ano 2021; b) Aumento das receitas com Juros e acréscimos por 
impontualidade em R$ 11,3 milhões (60,8%) e com variações monetárias 
comerciais de R$ 8,4 milhões (111,9%) em função do aperfeiçoamento das 
ações de cobrança e retomada de corte de ligações inadimplentes que havia 
sido suspensa em 2020.

As despesas financeiras aumentaram em R$ 22,3 milhões (26,8%) em relação 
ao ano anterior. Tendo como principal motivo o ajuste do reconhecimento de 
juros referente a dívida da Parceria Público Privada com variação de R$ 47,7 
milhões (219,6%). Por outro lado, as variações cambiais passivas apresentaram 
recuo de R$ 29,6 milhões (91,8%), devido à quitação do contrato de empréstimo 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em março de 2021.

8.1.8 RESULTADO LÍQUIDO

Este ano foi marcado por um crescimento significativo do resultado líquido 
da companhia que passou de R$ 242,9 milhões em 2020 para R$ 386,3 mi-
lhões em 2021, demonstrando uma variação de 59%. Dentre as variações 
observadas que impulsionaram o crescimento do resultado, vale destacar 
como mais relevantes: a) Reversão do Imposto de renda no montante de 
R$178,0 milhões; b) redução de R$ 118,3 milhões nas despesas comerciais; c) 
crescimento da Receita Operacional líquida de R$ 78,6 milhões; d) Aumento 
de R$ 8,3 milhões do Resultado Financeiro Líquido.

A margem líquida, relação entre o resultado líquido e a ROL, foi de 13,4%, 
acima da média de 9,6% do setor de saneamento. 

Gráfico 15 - Evolução do Resultado Líquido e Margem Líquida

8.1.9 RENTABILIDADE DOS ATIVOS

A Rentabilidade dos ativos em 2021 demonstra que a companhia foi capaz 
de gerar um resultado líquido de 4% em relação ao valor total de seus ativos, 
acima da média das principais empresas de saneamento (3,8%). Cabe ressal-
tar a contribuição da reversão do imposto de renda no valor de R$ 178,0 mi-
lhões provocada pela ação de imunidade tributária.

Gráfico 16 - Evolução da Rentabilidade do Ativo

Quanto a capacidade dos ativos em gerar Receita Operacional, observa-se 
através do indicador Giro do Ativo que a ROL equivale a 37% do valor total 
dos ativos, alinhado à média das principais empresas de saneamento (37%). 
O resultado alcançado pode ser explicado pelo crescimento do ativo neste 
ano em 4,7% enquanto as receitas cresceram apenas 2,5%. Importante men-
cionar que apesar do reajuste tarifário de 9,15% concedido pela Agersa em 
2021, ainda há uma frustração de três parcelas de incremento real de 3,29% 
que deveria ter sido concedido a partir de 2018.

Gráfico 17 - Evolução do Giro do Ativo

8.1.10 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

A estrutura de capital da Embasa demonstra que seus ativos (R$ 8,6 bilhões) 
estão sendo, em sua maioria (76,6%), financiados pelo capital próprio. A ala-
vancagem financeira da companhia de apenas 23,4% demonstra oportunida-
de de captação de recurso a fim de viabilizar os desafios de investimentos 
para universalização. 

A dívida bruta, representada por empréstimos e financiamentos, vem caindo 
ao longo dos anos em função da ausência de novos recursos captados no 
mercado financeiro. A dívida líquida também tem apresentado esse compor-
tamento, contudo, uma vez que sua apuração é influenciada pelo saldo de 
caixa, em 2021 seu resultado, apresentou um crescimento de 1%, em função 
da aceleração dos desembolsos para investimentos e inflação no período. 

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 gera-
ção de caixa operacional (Ebitda) equivale a aproximadamente cinco vezes o 

valor do serviço da dívida em 2021.  Quanto às condições de pagamento das 
outras dívidas onerosas, tais como dívidas previdenciárias, parcelamento de 
tributos, fornecedores em atraso e parcelamento de energia, a companhia 
também demonstra situação favorável, uma vez que representa uma parce-
la cada vez menos representativa em relação ao Ebitda anual.

Tabela 18 – Indicadores de endividamento

Indicadores de endividamento 2019 2020 2021

Passivo total / Ativo total (%) 27,07 26,62 23,40
Dívida líquida (R$ milhões) 218 26 26
Dívida Líquida/ Ebitda (< =3) * 0,40 0,04 0,04
Ebitda/ Serviço da Dívida (>= 
1,5) * 2,76 3,94 4,89

Outras Dívidas Onerosas/ 
Ebitda (<= 1) * 0,05 0,02 0,03

(*)Indicadores que representam as covenants (condicionantes) de contratos 
de financiamento com o BNDES. As metas estabelecidas nestes contratos 
de financiamento estão descritas na tabela acima e foram atendidas para o 
exercício de 2021.

8.1.11 CAPACIDADE DE PAGAMENTO

A companhia demonstra condições de honrar suas obrigações projetadas 
para curto e longo prazo. Notadamente, o baixo endividamento nos últimos 
anos tem favorecido os indicadores de liquidez, posicionando a companhia 
em um nível de capacidade de pagamento superior à média das empresas 
de saneamento. A companhia não tem captado novos recursos relevantes 
no mercado financeiro e, com a quitação de empréstimos e financiamentos 
representativos, a exemplo daquele captado junto ao BID, o endividamento 
torna-se cada vez menor. 

No que tange a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo, o 
resultado em 2021 de 1,73 demonstra um excedente financeiro de aproxi-
madamente 82%, enquanto o setor  alcança uma média de 1,41. 

Gráfico 18 – Evolução da Liquidez Corrente

Quanto à capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo, 
houve uma alteração no nível de liquidez em 2018 em função da reclassifi-
cação contábil dos valores a receber com a eventual rescisão de contratos 
com os municípios. Enquanto antes era registrado como valores a receber 
em longo prazo, atualmente, são mantidos no Ativo Intangível. Apesar disso, 
em 2021 o resultado da liquidez geral de 1,12 demonstra equilíbrio financei-
ro, inclusive acima da média do setor  (0,74). 

Gráfico 19 – Evolução da Liquidez Geral

8.1.12 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA (EM R$ MIL)

A Demonstração do Valor Adicionado detalha a formação da riqueza ge-
rada pela companhia e sua respectiva distribuição. Em 2021, nota-se que o 
valor adicionado foi de R$ 1,6 bilhão (R$ 1,4 bilhão em 2020) apresentando 
crescimento de 5,9% em relação ano anterior. A distribuição demonstra que 
os gastos de pessoal foram os maiores contemplados no valor de R$ 744,6 
milhões (47,1%), em seguida destaca-se a remuneração do capital próprio de 
R$ 386,3 milhões (24,5%), os impostos, taxas e contribuições com o total de 
R$ 313,0 milhões (19,8%), e por fim, R$ 135,8 milhões (8,6%) distribuídos para 
remuneração do capital de terceiros.

Tabela 19 – Distribuição do Valor Adicionado

 2019 2020 2021

Receitas 3.785.442 3.978.648 4.475.150

Água, esgoto e serviços 3.418.254  3.468.704 3.557.962

Provisão para redução ao 
valor recuperável de contas a 
receber de clientes

(108.604) (34.977) 59.811

Outras receitas (construção) 475.792  544.921 857.377

Insumos adquiridos de 
terceiros (2.145.451) (2.143.031) (2.538.925)

Materiais consumidos (186.588)  (177.304) (200.119)

Material, energia, serviços de 
terceiros e outros (1.733.981)  (1.708.372) (2.142.029)

Perda/recuperação de 
valores ativos (224.881)  (257.355) (196.776)

Valor adicionado bruto 1.639.992    1.835.617 1.936.225

Depreciação e amortização (395.513) (431.080) (475.309)

Valor adicionado líquido 
produzido pela Companhia 1.244.479   1.404.537 1.460.916

Valor adicionado recebido em 
transferência 128.164 87.714 118.657

Receitas financeiras 127.285  87.289 118.019

Aluguéis 878  425 638

Valor adicionado total a 
distribuir 1.372.643 1.492.251 1.579.573

Pessoal       632.789  655.994 744.589

Remuneração direta       386.941  388.928  428.388

Benefícios       208.604  225.630  259.474

Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço          37.244  41.436  56.728

Impostos, taxas e 
contribuições      434.296  481.353 312.966

Federais        432.404  450.515  306.730

Estaduais                69  29.160  3.911

Municipais            1.823  1.678  2.325

Remuneração de capitais 
de terceiros       119.677  111.976 135.751

Juros          89.344  82.936  105.212

Aluguéis          30.332  29.040  30.539

Remuneração de capitais 
próprios       185.881  242.928 386.267

Lucro líquido do exercício        185.881 242.928 386.267

8.1.13 EFICIÊNCIA DA COBRANÇA GLOBAL

Gráfico 20 – Indicador de Eficiência da Cobrança Global

Esse indicador evidencia a performance da arrecadação frente ao fatura-
mento. Em 2021, o indicador superou a meta, mesmo não sendo atingidas as 
metas isoladas de faturamento e arrecadação. Isso significa que a empresa 
arrecadou mais em termos percentuais, mesmo diante da conjuntura econô-
mica adversa, evidenciando uma melhoria no processo de cobrança e asser-
tividade do faturamento emitido.

Em fevereiro de 2021, foi iniciada a implantação do Projeto Centralização da 
Cobrança nos escritórios piloto. A iniciativa utiliza inteligência artificial para 
segmentar os usuários por risco de inadimplência, de acordo com o compor-
tamento histórico de pagamento, direcionando ações mais assertivas por 
perfil de cliente. Essas ações são fundamentais para que a Embasa aperfei-
çoe o seu processo de cobrança, reduza os seus custos e melhore a eficiência 
empresarial. O projeto está em fase de expansão, com 36 (trinta e seis) Escri-
tórios Locais centralizados e perspectiva de centralizar toda a cobrança da 
empresa até o primeiro semestre de 2023. 

Ainda em 2021, houve um aumento das ações de cobrança administrativa. 
Foram enviados mais de 6,1 milhões de SMS para usuários inadimplentes e 
cerca de 1 milhão de usuários foram negativados, com resultados significati-
vos, refletindo na melhoria da arrecadação do ano. 

O pagamento por cartões de crédito se consolidou, tornando-se mais uma 
opção digital de pagamentos e parcelamentos de débitos. Foram reali-
zados 40.667 pagamentos, representando mais de R$ 9,87 milhões de 
arrecadação.

Para os débitos de órgãos públicos, a aplicação da Política de Cobrança, os 
protestos e a judicialização dos débitos de prefeituras foram instrumentos 
importantes para o aumento da arrecadação desta carteira. 

Em 2021, teve início a Campanha de Negociação de Débitos de Órgãos Pú-
blicos, com vantagens como: taxas reduzidas, isenção de juros e multas. Nes-
te ano, foram 28 negociações e um débito total de R$ 21,35 milhões.

Tabela 20 – Eficiência da Cobrança Global

Eficiência da Cobrança Global 2019 2020 2021
Meta 93,50% 93,75% 92,50%
Desempenho 92,24% 91,10% 93,61%

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

8.2 Desempenho Financeiro

8.2.1 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CAIXA

Os resultados nos últimos três anos demonstram contínua evolução na saú-
de financeira da Embasa. Em 2021, apesar do impacto sofrido em 2020 por 
conta da pandemia, o indicador permaneceu em sua tendência de cresci-
mento, impulsionado, principalmente, por duas evoluções de entendimento 
no campo jurídico: o reconhecimento da imunidade tributária da Embasa e a 
sua inclusão na sistemática de pagamento por precatórios.

Tais inovações em 2021 tiveram como consequências relevantes a elimina-
ção dos recolhimentos desembolsos de impostos sobre patrimônio e renda 
da Embasa, além da redução drástica de bloqueios judiciais em conta cor-
rente e de pagamentos processuais no segundo semestre. Dessa forma, hou-
ve uma redução da execução prevista para questões judiciais em R$ 73 mi-
lhões (66,2% do previsto) ao passo em que foram resgatados R$ 47 milhões 
em bloqueios judiciais cíveis e trabalhistas (337% do previsto), por conta da 
ação de precatórios, fazendo com que o resultado operacional da companhia 
ficasse em R$ 653 milhões.

Gráfico 21 - Evolução do IEC nos últimos 03 anos

8.2.2 INGRESSOS

A partir de uma análise dos últimos três anos, percebe-se um crescimento 
constante na receita da empresa, mesmo com atraso na autorização dos re-
ajustes tarifários referentes aos anos de 2020 e 2021.

A evolução dos ingressos de recursos operacionais anualmente gira entre 5,6 
e 9,3%. Porém, com a deflagração da pandemia, a evolução de 2019 para 
2020 foi praticamente nula e já em 2021, é possível notar o restabelecimen-
to da evolução histórica, ficando em 7,2%.

Em uma relação paralela, para o biênio 2020/21, a evolução dos desembol-
sos operacionais seguiu o mesmo comportamento que a evolução dos in-
gressos operacionais, chegando a ser negativa em 1% em 2020 e retomando 
seu ritmo de saída em 2021, quando evolução foi de 7,9%.

Fazendo-se um cotejo entre os desembolsos e os ingressos operacionais, 
nota-se uma relação contínua no decorrer dos anos em que as saídas opera-
cionais representam, aproximadamente, 80% de todo o ingresso operacional.

Gráfico 22 - Evolução dos Ingressos e Desembolsos Operacionais dos úl-
timos 03 anos (em milhões)

8.2.3 SAÍDAS

A partir de uma análise do gráfico, percebe-se que mais de R$ 9.88 milhões  
foram desembolsados do caixa da empresa durante os anos de 2019 a 2021.

No ano de 2020, o patamar de desembolsos permaneceu quase que inalte-
rado, evoluindo 1,7%. Em 2021, os desembolsos voltaram a subir, alcançando 
uma evolução de 10,3%.

Dos desembolsos totais da empresa, os referentes ao custeio representaram 
entre 80 e 84% nesse triênio, ao passo que os desembolsos afetos ao investi-
mento representaram entre 12 e 18%.
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CAPITAL AUTORIZADO:  R$ 5.664.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO:  R$ 4.846.641.888,12

Interessante ressaltar que, durante a pandemia, enquanto os desembolsos 
com custeio retrocederam em 1%, os desembolsos com investimento au-
mentaram 31,5% em relação ao ano anterior.

Gráfico 23 - Evolução das Saídas (Desembolsos, Custeio e Investimento) 
dos últimos 03 anos (em milhões)

8.2.4 RESULTADO OPERACIONAL

Nos últimos 3 anos, a empresa vem sempre incrementando o seu resultado 
operacional, performando em 10,7% nesse período.

Em 2019 a empresa alcançou ótimo resultado operacional, evoluindo 19% 
em relação ao ano anterior, atingindo o montante de R$ 590 milhões.

Entretanto, com o advento da pandemia, a evolução do resultado vol-
tou a patamares mais tímidos, alcançando 6,1 e 4,3% nos anos de 2020 e 
2021. Muito disso deve-se ao fato de não ter sido autorizado pelo órgão 
regulador o reajuste tarifário desses anos tempestivamente (somente em 
11/2021), impactando na arrecadação da empresa nesse período.

Gráfico 24 - Evolução do Resultado Operacional nos últimos 03 anos 
(em milhões)

8.2.5 GERAÇÃO DE CAIXA

No período entre 2019 e 2021, a Embasa gerou R$ 161 milhões de caixa, 
tendo o seu expoente no ano de 2019, em que, praticamente, dobrou o a 
geração de caixa do ano anterior. 

Em 2020, devido à aceleração dos investimentos da companhia, a geração 
de caixa regrediu em 45%, resultando em um montante de R$ 92 milhões. 

Apesar do resultado positivo do fluxo operacional de 2021 em R$ 653 mi-
lhões, naquele ano houve consumo de caixa no total de R$ 99 milhões. A 
principal causa para este consumo foi o elevado gasto com investimento, 
23,5% maior que o ano anterior. Dessa forma, apesar da geração de caixa 
injetada pelo fluxo operacional, o elevado desembolso com investimento fez 
com que houvesse consumo desse caixa pela empresa no referido período.

Gráfico 25 - Evolução da Geração de Caixa da Embasa nos últimos 03 
anos (em milhões)

8.2.6 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CAIXA COM INVESTIMENTOS – IECI

O Índice de Eficiência de Caixa com Investimentos - IECI foi impactado, em 
2021, fortemente pelo aumento expressivo nos desembolsos com investi-
mentos, frente aos cinco anos anteriores. Aliado a esse incremento, a alta 
inflação do ano fez com que os materiais e serviços para investimento, as-
sim como os serviços de construção civil, sofressem dilatado aumento de 
valor, impactando a geração de caixa da empresa.

Dessa forma, em que pese o fato de ter havido expressivo resultado opera-
cional positivo, esses fatos contribuíram, de forma decisiva, para o consumo 
global do caixa da empresa no ano de 2021.

Gráfico 26 - Evolução do IECI nos últimos 03 anos

8.2.7 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO GOVERNO

Tabela 21 – Assistência Financeira Recebida do Governo - Fonte

Fonte 2019 2020 2021
Orçamento Geral da União (OGU)
Caixa/Ministério das Cidades 35.351.199,15  32.591.945,26 64.384.632,30
Funasa/Ministério da Saúde 7.711.976,60  2.736.681,22 -194.014,30
Codevasf/Ministério da Integração Nacional 3.625.477,17  3.234.790,09 1.171.257,58
ANA/PRODES (ETE Barreiras) 5.245.432,78  4.529.857,57 -
Subtotal >>> 51.934.085,70 43.093.274,14 65.361.875,58
Benefícios Fiscais (IRPJ)
Redução de 75% do IRPJ 65.625.467,19  90.209.752,18 71.173.230,81

Redução por Reinvestimento de 30% do IRPJ                        
-    3.776.088,11 5.488.927,07

Subtotal>>> 65.625.467,19 93.985.840,29 76.662.157,88
Governo do Estado da Bahia
Contrapartida PAC 2.714.599,25   1.278.430,26 -
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep) 1.463.200,00                              - -
Outros convênios 3.095.392,64 72.921,09 -
Subtotal >>> 7.273.191,89 1.351.351,35 -
 TOTAL 124.832.744,78 138.430.465,78 142.024.033,46
Percebemos um crescimento nas liberações de recursos recebidos do Governo Federal (OGU) em 2021, por meio de termos de compromisso, para investimen-
to na ampliação e implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
1 e 2.

Em relação aos valores de FUNASA referente ao ano de 2021, o mesmo apresenta-se negativo porque, apesar de ter ocorrido recebimento de recursos no 
exercício de 2021, também ocorreram devoluções de empreendimentos que já se apresentavam encerrados em exercícios anteriores.

Importante sinalizar que o benefício fiscal de Isenção de 75% 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, válido até dezembro de 2024, não será mais objeto de uso, daí 
a expressiva redução dos valores apurados no ano de 2021 em comparação ao ano anteior. Com o advento da imunidade tributária conseguido pela Embasa 
em agosto de 2021, o benefício deixou de existir, pois não haverá apuração de impostos por parte da companhia.

Tabela 22 - Balanço Social – Modelo Ibase (em R$ mil)1
1 - Base de Cálculo 2020 2021
Receita líquida (RL) 3.692.640 4.083.731
Resultado operacional (RO) 242.928 386.287
Folha de pagamento bruta (FPB) 553.473 629.858

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

% sobre 
RL

Alimentação 44.070 47.875 47.875 47.875 7,96% 1,19%
Encargos sociais compulsórios 154.531 191.576 191.576 191.576 27,92% 4,18%
Previdência privada 23.535 25.846 25.846 25.846 4,25% 0,64%
Saúde 70.638 73.053 73.053 73.053 12,76% 1,91%
Segurança e saúde no trabalho 2.858 3.247 3.247 3.247 0,52% 0,08%
Educação 453 707 707 707 0,08% 0,01%
Cultura 1 0 0 0 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 863 1.812 1.812 1.812 0,16% 0,02%
Assistência social 21.143 21.661 21.661 21.661 3,82% 0,57%
Participação nos lucros ou resultados 42.721 40.491 40.491 40.491 7,72% 1,16%
Outros 1.629 1.759 1.759 1.759 0,29% 0,04%
Eventos técnicos e sociais internos 240 828 828 828 0,04% 0,01%
Total - Indicadores sociais internos 365.371 408.855 408.855 408.855 65,31% 10,21%
3 - Indicadores Sociais Externos Valor Valor Valor Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação 33 10 10 10 0,01% 0,00%
Cultura 80 0 0 0 0,03% 0,00%
Saúde e saneamento 0 266 266 266 0,00% 0,00%
Esporte 107 70 70 70 0,04% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Outros 4.127 5.958 5.958 5.958 1,70% 0,11%
Eventos técnicos sociais externos 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Total das contribuições para a sociedade 4.347 6.304 6.304 6.304 1,79% 0,12%
Tributos (excluídos encargos sociais) 511.652 478.441 478.441 478.441 210,62% 13,86%
Total - Indicadores sociais externos 515.999 484.745 484.745 484.745 212,41% 13,97%
4 - Indicadores Ambientais Valor Valor Valor Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa 540 8.303 8.303 8.303 0,22% 0,01%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 6.622 7.835 7.835 7.835 2,73% 0,18%
Total dos investimentos em meio ambiente 7.162 16.138 16.138 16.138 2,95% 0,19%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação 
e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa

( ) 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 2021
Número de empregados (as) ao final do período 4.775 4.476
Número de admissões durante o período 1 3
Número de estagiários (as) 21 52
Número de empregados (as) acima de 45 anos 2.242 1.984
Número de mulheres que trabalham na empresa 1.376 1.295
Percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 28,98% 30,18%
Número de negros (as) que trabalham na empresa2 3.393 3.170
Percentual de cargos de chefia ocupados por negros (as)3 67,99% 68,48%
Número de pessoas com deficiência ou necessidades especiais 70 71
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial 2020 2021
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 14,01 16,85
Número total de acidentes de trabalho 29 29

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: (  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(X)
direção e 
gerências

(  )
todos (as) 
emprega-

dos (as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por:
(X)

direção e 
gerências

(  )
direção e 
gerências

(  )
direção e 
gerências

(  )
direção e 
gerências

(  )
todos (as) 
emprega-

dos (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

(  )
não se 
envolve

(  )
não se 
envolve

(  )
não se 
envolve

(X)
segue as 
normas 
da OIT

(  )
incentiva 
e segue a 

OIT

A previdência privada contempla: (  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(  )
direção e 
gerências

(X)
todos (as) 
emprega-

dos (as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(  )
direção

(  )
direção e 
gerências

(X)
todos (as) 
emprega-

dos (as)

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

(  )
não são 

considera-
dos

(  )
não são 

considera-
dos

(  )
não são 

considera-
dos

(  )
não são 

considera-
dos

(  )
são 

sugeridos

(X)
são 

exigidos

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

não se 
envolve

(  )
não se 
envolve

(  )
não se 
envolve

(  )
não se 
envolve

(X)
apoia

(  )
organiza e 
incentiva

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): Em 2020: 1.492.251 Em 2021: 1.579.573

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

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

____% acionistas4
7,50 % terceiros
16,28% retido

20,11% governo                
47,14% colaboradores(as)

____% acionistas                    
5,30 % terceiros                 
27,45 % retido

7 - Outras Informações 
1Os dados apresentados incluem as receitas de construção.
2Inclui pardos.
3Inclui pardos.
4O valor distribuído a acionistas é destinado apenas aos acionistas minoritários e corresponde a 0,01%.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM MILHARES DE REAIS)
Ativo Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020 

(Reclassificado) Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020 
(Reclassificado)

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8  211.301  360.956 Fornecedores 15  186.129  120.942 
Aplicações financeiras 9  222.216  167.479 Empréstimos e financiamentos 16  60.774  99.920 
Recursos vinculados 10  87.227  92.183 Impostos, taxas e contribuições a recolher 17.a  67.915  56.701 
Contas a receber de clientes 11  489.532  392.401 Imposto de renda e contribuição social a pagar  17.b  -    3.804 
Estoques  22.886  19.461 Salários e férias a pagar  61.083  54.162 
Impostos a recuperar  8.693  5.743 Provisão para perdas em processos judiciais 18  137.678  126.889 
Outras contas a receber  61.642  57.845 Provisão para participação de empregados 31.c  40.781  38.841 

Convênios a comprovar 19  11.571  11.178 
Passivo financeiro a pagar PPP 20  23.366  8.905 

1.103.497 1.096.068 Outras contas a pagar 21  48.056  57.070 
 

Não circulante
Contas a receber de clientes 11  133.426  107.246 637.353 578.412
Depósitos judiciais 18.c  868.274  961.617 
Impostos a recuperar  24.122 - Não circulante
Outras contas a receber  71.718  70.602 Empréstimos e financiamentos 16  398.957  454.552 
Ativo fiscal diferido   28.b  55.483  126.323 Impostos, taxas e contribuições a recolher 17.a  667.330  559.584 
Investimentos  108  108 Imposto de renda e contribuição social a pagar  17.b  -    354.625 
Ativos de contrato 14  1.736.523  1.239.465 Provisão para perdas em processos judiciais 18  167.957  160.635 
Imobilizado 12  85.949  96.410 Passivo financeiro a pagar PPP 20  55.083  26.494 
Intangível 13  4.553.792  4.667.426 Reinvestimento SUDENE 29  7.288  3.777 

Convênios a comprovar 19  84.721  88.829 
 7.529.395  7.269.197 Outras contas a pagar  1.702  -   

1.383.038 1.648.496

Patrimônio líquido
Capital social 24.a  4.846.642  4.676.293 
Reservas de capital 24.b  71.078  107.057 
Reservas de lucros 24.c  1.456.485  1.112.879 
Ações em tesouraria  (1.111)  (1.111)
Reserva de reavaliação 24.d  239.533  245.360 
Lucros Acumulados  -    -   
Ajustes de avaliação patrimonial  24.e  (126)  (2.121)

Total do ativo 8.632.892 8.365.265
6.612.501 6.138.357

 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. Total do passivo e patrimônio líquido 8.632.892 8.365.265

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(EM MILHARES DE REAIS)
Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Receita operacional  3.226.354  3.147.719 
Receita de construção 25  857.377  544.921 

Receita operacional líquida 25  4.083.731  3.692.640 

Serviços prestados 26  (2.358.274)  (2.112.135)
Custo de construção 26  (857.377)  (544.921)

Custo dos serviços prestados 26  (3.215.651)  (2.657.056)

Lucro bruto  868.080  1.035.584 

Despesas gerais e administrativas 26  (474.992)  (424.834)
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa 26  59.811  (19.371)
Despesas comerciais 26  (229.009)  (265.326)
Outras despesas operacionais, líquidas 27  (13.166)  (71.081)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas e impostos  210.724  254.972 

Receitas financeiras 28  117.851 87.290
Despesas financeiras 28 (105.212) (82.936)

Receitas financeiras, líquidas 28  12.639 4.354
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 223.363 259.326

Imposto de Renda e Contribuição Social

Imposto de Renda e Contribuição Social - corrente 29  259.450  (180.712)
(-) Incentivo Fiscal Sudene 29  72.230  93.986 
Imposto de renda e contribuição social - diferido 29  (168.776)  70.328 

 162.904  (16.398)

Lucro líquido do exercício  386.267  242.928 

Resultado por ação  
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)   0,56477  0,35554 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(EM MILHARES DE REAIS)
Nota Explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício  386.267 242.928 

Itens que não serão subsequentemente 
reclassificados para o resultado  24.e 1.995  2.861 

 

Outros resultados abrangentes, líquidos de 
imposto de renda e contribuição social  388.262  245.789 

Resultado abrangente total  388.262  245.789 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(EM MILHARES DE REAIS)
31/12/2021 31/12/2020

Receitas  4.475.150  3.978.648 
Água, esgoto e serviços  3.557.962  3.468.704 
Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes  59.811  (34.977)
Outras receitas  857.377  544.921 

Insumos adquiridos de terceiros  (2.538.924)  (2.143.031)
Materiais consumidos  (200.119)  (177.304)
Material, energia, serviços de terceiros e outros  (2.142.029)  (1.708.372)
Perda/recuperação de valores ativos  (196.776)  (257.355)

Valor adicionado bruto  1.936.226  1.835.617 

Depreciação e amortização  (475.309)  (431.080)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia  1.460.917  1.404.537 

Valor adicionado recebido em transferência  118.656  87.714 
Receitas financeiras  118.019  87.289 
Aluguéis  637  425 

Valor adicionado total a distribuir  1.579.573  1.492.251 

Distribuição do valor adicionado  1.579.573  1.492.251 

Pessoal  744.590   655.994 
Remuneração direta  428.388  388.928 
Benefícios  259.474  225.630 
FGTS  56.728  41.436 

Impostos, taxas e contribuições  312.965  481.353 
Federais  306.729  450.515 
Estaduais  3.911  29.160 
Municipais  2.325  1.678 

Remuneração de capitais de terceiros  135.751  111.976 
Juros  105.212  82.936 
Aluguéis  30.539  29.040 

Remuneração de capitais próprios  386.267  242.928 
Lucro líquido do exercício  386.267  242.928 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(EM MILHARES DE REAIS)
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício  386.267  242.928 
Ajustes para:

Amortização  464.595  418.799 
Depreciação  10.714  12.281 
Variações monetárias e cambiais e juros de ativos e passivos  7.521  11.166 
Rendimento de aplicações financeiras  (2.101)  (2.182)
Resultado da baixa de ativo imobilizado  13.741  60.883 
Provisão para perdas em processos judiciais, líquido  18.111  24.791 
Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes, líquido  (59.811)  19.371 
Provisão para participação de empregados - PPR  42.719  44.236 
Perdas em processos judiciais  75.994  27.384 
Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes  (136.904)  (70.328)
Incentivo fiscal IRPJ  (72.230)  (93.986)

 748.616  695.343 
Variações em:

Contas a receber de clientes  15.571  (15.117)
Estoques  (3.425)  (1.175)
Impostos a recuperar  (28.190)  (36.314)
Outras contas a receber  (3.796)  8.491 
Depósitos judiciais  24.479  (116.407)
Despesas Antecipadas  (1.116)  (68.174)
Fornecedores  891  (25.156)
Impostos, taxas e contribuições a recolher  114.369  259.448 
Precatórios a pagar  1.643 -
Salários e férias a pagar  6.921  (6.674)
Provisão para contingências -  (126.889)
Passivo financeiro a pagar - PPP  (26.382)  (35.729)
Participação de empregados  (40.779)  (43.033)
Convênios a comprovar  680  753 
Outras contas a pagar  (29.215)  133.350 

Caixa gerado nas atividades operacionais  780.264  622.717 

Juros pagos  (39.573)  (39.121)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  740.691  583.596 

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recursos vinculados e aplicações financeiras  (47.680)  84.702 
Adições ao ativo imobilizado  (15.913)  (21.181)
Venda de ativo imobilizado - -
Adições ao ativo de contrato  (786.095)  (483.459)
Adições ao ativo intangível  (46.929)  (61.461)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (896.617)  (481.399)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos  3.112  7.367 
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures  (62.500)  (60.787)
Recursos/subvenções para obras  65.686  34.966 
Acionistas - Auxílio para obras recebido -  2.373 
Dividendos pagos aos minoritários  (27) -

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) / atividades de financiamento  6.271  (16.081)

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  (149.655)  86.116 
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  360.956  274.840 

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  211.301  360.956 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(EM MILHARES DE REAIS)

Reservas de capital Reservas de lucro    

Nota
Expli-
cativa 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 líquidos/
(prejuízos) 

acumulados Total

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 exercicio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  242.928  242.928 

Outros resultado abrangentes:

  Perdas atuariais com plano de pensão 24.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  24.b.2  58.503  (58.503)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de capital 24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de incentivos fiscais 24  69.547  -  -  (69.547)  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Capitalização com reserva de dividendos 24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Auxílio para obras recebidos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Auxílio para obras recebidos (transferência para convênios)  -  -  (7.638)  -  -  -  -  -  -  -  -  (7.638)

Adiantamento para futuro aumento de capital 24.b.2  -  74.112  2.373  -  -  -  -  -  -  -  -  76.485 

Constituição de reserva de incentivos fiscais 24.c  -  -  -  90.209  -  -  -  -  -  -  (90.209)  - 

Incentivo Reinvestimento Sudene transferido para 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 propostos aos acionistas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (12.393)  (12.393)

  Constituição de reserva especial para dividendos obrigatórios 24.c  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo 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 

Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  386.267  386.267 

Outros resultado abrangentes:

Perdas atuariais com plano de pensão 24.e  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.995  1.995 

Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1.995  386.267  388.262 

Contribuição e distribuições para os acionistas

  Aumento de capital com:

  Adiantamento para futuro aumento de capital 24.b.2  74.112  (74.112)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  Reserva de incentivos fiscais 24  96.237  -  -  (96.237)  -  -  -  -  -  -  - 

Auxílio para obras recebidos (ajustes convênios)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Adiantamento para futuro aumento de capital 24.b.2  -  38.133  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38.133 

  Constituição de reserva de incentivos fiscais 24.c  -  -  -  68.717  -  -  -  -  -  -  (68.717)  - 

  Incentivo Reinvestimento Sudene movimentação PNC  -  (3.513)  (3.513)

  Realização da reserva de reavaliação, líquido de tributos  -  -  -  -  -  -  -  -  (5.827)  -  -  79.293  73.466 

  Constituição de reserva legal  -  -  -  -  23.278  -  -  -  -  -  (23.278)  - 

  Constituição de reserva para investimentos  -  -  -  -  -  347.848  -  -  -  -  (347.848)  - 

  Dividendos Estatutário propostos aos acionistas 24.c  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (22.204)  (22.204)

Saldos em 31 de dezembro de 2021  4.846.642  54.097  16.981  370.115  78.176  1.008.194  -  (1.111)  239.533  (126)  -  6.612.501 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



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$ 4.846.641.888,12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (EM 

MILHARES DE REAIS)

1 CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA (ou “Companhia”), 
sociedade de economia mista com sede  em Salvador, Bahia, constituída pela 
Lei Estadual nº 2.929/71, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento - SIHS, empresa Estatal não dependente, tem como objeto so-
cial, por outorga do Estado e delegação dos seus municípios, a exploração de 
serviços de saneamento básico, principalmente a distribuição de água, coleta 
e tratamento de esgoto sanitário, além da realização de estudos, projetos e 
execução de obras relativas a novas instalações, ampliação de redes de dis-
tribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Es-
tado da Bahia. A Companhia opera os sistemas de abastecimento de água 
em 366 municípios, e está em fase inicial (pré-operacional) de mais um sis-
tema municipal de água, totalizando sua presença em 367 municípios. Opera 
os sistemas de esgotamento sanitário em 112 municípios. 

Em 31.12.2021 a Embasa tinha 304 contratos regulares em vigor e no ciclo 
de 2021, por força do novo marco legal do saneamento, a EMBASA passou 
por um amplo processo de avaliação econômico-financeira para comprovar 
sua capacidade de atender as metas de universalização previstas nos seus 
contratos. O processo de certificação foi realizado pela firma de auditoria 
Ernest Young (EY) e seguiu metodologia definida por meio do Decreto fede-
ral nº 10.710, de 31 de maio de 2021 que regulamentou o art. 10-B da Lei 
nº 11.445/2007. Após o escrutínio da Agência Reguladora (AGERSA), teve seu 
requerimento devidamente aprovado em março de 2022. Assim demonstrou: 
que atende aos índices referenciais mínimos, que o valor presente líquido do 
fluxo de caixa global dos contratos regulares é superior a zero e que o plano 
de captação de recursos da Companhia está compatível com seus estudos 
de viabilidade, conforme disposto no referido decreto.

Município Status % Receita Bruta 2021

Feira de Santana Vigente 5,54%
Camacari Vigente 3,97%
Vitoria da Conquista Vigente 3,75%
Candeias Vigente 2,93%
Lauro de Freitas Vigente 2,22%
Barreiras Vigente 1,95%
Ilheus Vigente 1,82%
Jequie Vigente 1,76%
Porto Seguro Vencido 1,31%
Luis Eduardo Magalhaes Vigente 1,11%
Teixeira de Freitas Vigente 1,10%
Guanambi Vigente 1,09%
Simoes Filho Vencido 1,08%
Paulo Afonso Vigente 1,01%
A vencer 1 - 15 Anos 6,66%
A vencer 16 - 30 anos 22,91%
Vencidos 5,13%
Subtotal 65,34%
Salvador (a) 34,66%
Total 100,00%

(a) Prestação de serviços com fundamento no Termo de Acordo firmado en-
tre Município de Salvador e Governo do Estado da Bahia, de 26/05/1925, que 
teve como finalidade transferir ao Estado a execução, regulação e fiscaliza-
ção dos serviços de água e esgoto do Município da capital baiana, ratificado 
em 05/06/1929 por outro Termo de Acordo que  conferia mandato pleno ou 
autorização para contratar, executar ou fazer executar quaisquer obras re-
lativas aos serviços de água e esgoto, por prazo indeterminado,  instrumen-
to válido à luz das regras jurídicas então vigente, que foi recepcionado pela 
ordem jurídica atual como delegação direta. Essa relação jurídica foi ainda 
confirmada através diversos atos, a exemplo de: 27/12/2006 – Contratação 
de PPP, para operar no Município de Salvador; 15/05/2008 – Subscrição de 
TC junto ao Ministério das Cidades; 22/12/2009 – Celebração do Convê-
nio de Cooperação Interfederativa onde autoriza, entre outras providências, 
a gestão associada de serviços; 31/05/2011 - Lei Municipal nº 7.981/2011, 
que aprova o Plano Municipal De Saneamento Básico, autoriza celebra-
ção de contrato de programa, institui o FMSB, entre outras providências.  
01/06/2011 - Publicação  do plano municipal de saneamento básico, compre-
endendo os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos 
termos da Lei municipal nº 7.981/2011;

Impactos da pandemia da COVID-19 no equilíbrio econômico-financeiro 
da Embasa a curto e médio prazo

Em 2021, com a continuidade das medidas restritivas adotadas pelos 
governos federal, estadual e municipal em decorrência da pandemia 
COVID-19, a Embasa, cujos serviços são essenciais à saúde da popula-
ção baiana, praticou ações com o intuito de minimizar os impactos so-
ciais na economia e na saúde pública do estado.

Através da Lei Estadual nº 14.309 de 24 de março de 2021, o Gover-
no do Estado, em parceria com a Embasa, isentou o pagamento de 3 
(três) contas entre abril e julho de 2021 dos clientes beneficiários da 
Tarifa Social, com consumo de até 25m³, repetindo a concessão rea-
lizada também em 2020. Foram 230.387 clientes beneficiados, totali-
zando R$ 18.886 milhões em isenções. No município de Salvador, fo-
ram 22.269 clientes, com uma isenção total de R$ 2,422 milhões em 
contas. A isenção desses valores foram compensados com Dividendos 
a que o Estado teria direito.

Diante da situação econômica e a importância da água ao enfrenta-
mento da pandemia foi disponibilizada a Campanha de Recuperação de 
Créditos e Manutenção da Adimplência, que teve início em setembro de 
2020, com previsão de término em dezembro de 2020. Todavia, diante 
da grande adesão e dos excelentes resultados, foi prorrogada até 29 de 
janeiro de 2021, conseguindo, assim, contemplar 89 mil usuários, que 
negociaram, aproximadamente, R$ 95 milhões em débito, sendo mais de 
R$ 19 milhões pagos como entrada e R$ 54 milhões em benefícios.

Em processo de contratualização com os municípios, a Embasa iniciou, 
em 2021, a Campanha de Negociação para Órgãos Públicos, oferecen-
do facilidades como a isenção de juros, multa e redução da taxa de 
parcelamento. Até dezembro de 2021 foram negociados mais R$ 86,25 
milhões. Cabe destacar que 28 munícipios aderiram a campanha, tota-
lizando R$21,35 milhões negociados, sendo R$ 1,54 milhões já recebi-
dos como entrada. Além disso, foi possível viabilizar a negociação dos 
débitos da Secretaria Estadual de Saúde - SESAB, cuja dívida era de R$ 
64,9 milhões.

Em fevereiro de 2021, foi iniciada a implantação do projeto Centrali-
zação da Cobrança nos escritórios pilotos. A iniciativa utiliza Inteligên-
cia Artificial para segmentar os usuários por risco de inadimplência, de 
acordo com o comportamento histórico de pagamento, direcionando 
ações mais assertivas por perfil de cliente. Essas ações são fundamen-
tais para que a empresa aperfeiçoe o seu processo de cobrança, redu-
za os seus custos e melhore a eficiência empresarial. O projeto está 
em fase de expansão com 36 Escritórios Locais centralizados. A pers-
pectiva é de que toda a cobrança da Embasa esteja centralizada até 
janeiro de 2023.

Mais de 4,3 milhões de SMS foram enviados aos usuários da Embasa 
neste ano, com alerta de contas em atraso, evitando a suspensão do 
abastecimento e garantindo a continuidade dos serviços. Essa ação re-
sultou num total arrecadado superior a R$ 97 milhões, com média de 
retorno de R$ 375 para cada R$ 1 gasto na ferramenta.

O pagamento de contas com Cartão de Crédito, disponibilizado em Ju-
nho de 2020, teve ainda mais destaque em 2021, com a adesão de mais 
de 42 mil usuários. Até 31/12/2021, 77.659 contas foram pagas nesta 
modalidade, representando um montante superior a R$ 9,72 milhões.

Direcionada para a população de regiões do estado, comprovadamen-
te, com menor renda, de acordo com os dados do IBGE, a Negociação 
Flexível promove uma significativa redução do valor do débito, sendo o 
valor da entrada e as parcelas definidas de acordo com a capacidade de 
pagamento das famílias, permitindo, assim, a manutenção do serviço de 
água e esgoto e o pagamento dos débitos. Em 2021, foram realizadas 
5.104 negociações flexíveis, totalizando R$13,2 milhões em débito.

No dia 15 de julho de 2021 a Embasa iniciou o atendimento através do 
WhatsApp Business API Embasa, através do número (71) 99717-0999. 
Com essa nova ferramenta de atendimento, o usuário ganha ainda mais 
comodidade, agilidade e autonomia para solicitar informações e ser-
viços. Desde que foi colocada à disposição, essa ferramenta registrou 
mais de 370 mil atendimentos. Ao final do atendimento, é aplicada pes-
quisa para medir o nível de satisfação do usuário na própria ferramenta. 
O resultado apurado indicou que 88,22% dos clientes estão satisfeitos. 
Os serviços disponíveis são: consultar débitos, emitir segunda via de 
conta, solicitar o código de barras, pagar com cartão de crédito, comu-
nicar vazamento de água e de esgoto, informar falta de água e pedir 
revisão de conta. O usuário consegue, também, consultar o andamento 
das solicitações feitas anteriormente no aplicativo ou nos outros canais 
de atendimento.

A central de atendimento telefônico foi consagrada como a principal 
alternativa dos clientes para obter informações e solicitar serviços da 
Embasa, inclusive realização de negociações de débitos – serviço antes 
exclusivamente presencial e que foi adequado para o atendimento te-

lefônico. Em 2021, o canal registrou cerca de 1.737.101 Solicitações de 
Serviços, tendo o Indicador Satisfação do Cliente Usuário - Atendimento 
Telefônico superado a meta de 84,00%, alcançando 90,31%. 

A partir de outubro de 2021, foi disponibilizada, no teleatendimento, a Uni-
dade de Resposta Automática (URA). Essa nova funcionalidade é um aten-
dimento eletrônico via robô que, além de reduzir o Tempo Médio de Aten-
dimento (TMA), aumenta a capacidade de recepção das chamadas, com 
redução das filas, tornando o teleatendimento mais rápido. Em apenas 03 
meses, a ferramenta registrou aproximadamente 6 mil atendimentos. Atra-
vés da URA o usuário pode: comunicar vazamento de água e esgoto, regis-
trar uma denúncia, comunicar falta de água e consultar o andamento de So-
licitação de Serviço anteriormente registrada. No momento do atendimento, 
o cliente será informado de possíveis débitos da matrícula e poderá solicitar 
a 2ª via da conta ou o código de barras para efetuar o pagamento. Tudo isso 
de forma automática, sem precisar falar com o atendente.

Houve também um significativo investimento no desenvolvimento da Agên-
cia Virtual (AV), que pode ser acessada através do site da companhia ou apli-
cativo, sendo ampliada a quantidade de serviços disponibilizados nessa pla-
taforma de atendimento, bem como a integração ao SCI de alguns serviços. 
Em razão disso, foram registrados 507.993 atendimentos, 43% maior que o 
volume de 2020. Através da Agência os usuários possam realizar, automa-
ticamente, consulta de débito, simulação e realização de parcelamentos, 
dentre outros serviços. Também é possível, para os clientes que residem no 
interior do estado, agendar o atendimento presencial nas lojas e postos de 
atendimento. 

Assim, a Embasa segue prestando os serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no estado da Bahia, buscando a excelência no rela-
cionamento com seus clientes, mostrando-se sensível às adversidades im-
postas pelo cenário de Pandemia e atuando com o objetivo de minimizar os 
impactos dessa situação na qualidade de vida da população, sem perder de 
vista a manutenção da solidez econômico-financeira da Companhia.

Considerando-se que tais medidas, alinhadas à potencial redução de renda 
da população, apontavam para impactos significativos nas projeções de ge-
ração de receita, diversas ações de relacionamento com o usuário e redução 
de despesas foram adotadas, tais como:  

• Canais de atendimento e relacionamento foram integrados, além de otimi-
zações 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, 
sempre preservando a continuidade dos processos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário; 
• Suspensão do depósito judicial do IRPJ com base na decisão da 8ª Turma 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF1, em 16 de dezembro de 2019 
e conforme deliberação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administra-
ção, iniciado em 2020 e que continuou em 2021;
 
Assim, entendemos que, não obstante as adversidades que o cenário atu-
al 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

Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC , em conformidade com as 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Repor-
ting Standards – IFRS, emitidas pelo Conselho de Normas Internancionais de 
Contabilidade (International Accounting Standards Board – IASB).

As demonstrações financeiras foram elaboradas levando em conta o 
pressuposto da continuidade operacional, dado que a Diretoria Executiva 
tem realizado todo seu planejamento e ações visando a perpetuidade de 
seus negócios e a Diretoria Executiva não tem conhecimento de nenhuma 
incerteza relevante que possa gerar dúvidas sobre a continuidade opera-
cional da Companhia.

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Exe-
cutiva da Companhia em 13 de abril de 2022. 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Diretoria Executiva na sua gestão.

3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é 
a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

4 USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

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

As estimativas e premissas são revisadas de uma forma contínua. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

a) Julgamentos
A Administração da Companhia não identificou situações que tenham ge-
rado julgamentos críticos sobre as políticas contábeis adotadas no exercí-
cio corrente que apresentem efeitos significativos sobre os valores reco-
nhecidos nestas demonstrações financeiras.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre incertezas relacionadas, premissas e estimativas 
que possuem 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 2021 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa 11 - Reconhecimento e mensuração de perda de crédi-
to esperada para contas a receber;
• Nota explicativa 13 Intangível (expectativa de vida útil remanescente e 
valor recuperável dos ativos atrelados à concessão); 
• Nota explicativa 18 - Reconhecimento e mensuração de provisões e 
contingências: Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude 
das saídas de recursos.

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 men-
suração de valor justo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre 
as premissas utilizadas na apuração 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 observáveis 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 passivos idênticos.
• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamen-
te (derivado de preços).
• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados 
observáveis 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 preparadas com base no custo his-
tórico, exceto por aplicações financeiras que são reconhecidas pelo valor 
justo através do resultado.

6 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira con-
sistente com aquelas apresentadas no exercício anterior, exceto quando 
indicado de outra forma.

Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são compostos pelo caixa, pelas contas 
bancárias, arrecadação, depósitos vinculados à obras e por aplicações 
financeiras de liquidez imediata com expectativa de utilização por parte 
da Companhia no decurso de seis meses e que apresentam risco insignifi-
cante de mudança de valor justo. Esses saldos são retidos com a finalida-
de de satisfazer os compromissos de curto prazo e não para investimento 
ou outros propósitos.

Contas a receber de cliente
São reconhecidos pelo valor nominal à medida que os serviços são pres-
tados e mensurados. As medições que ultrapassam o limite mensal são 
estimadas e registradas como estimativa a faturar, a valor presente, 
sem qualquer tipo de acréscimos. Na geração de caixa pelo recebimento 
em atraso, os juros e correções são classificados como receitas finan-
ceiras. Estima-se que os saldos das contas a receber de clientes este-
jam próximos de seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das 
operações realizadas.

Os créditos não recebidos que são parcelados, corrigidos no momento 
da negociação considerando todo período de recebimento das parcelas. 
A taxa  de juros aplicada é de 0,55% a.m conforme 002/2017 da Agersa. 
Esses valores são segregados em circulante e não circulante conforme o 
vencimento das parcelas e são apresentados descontados a valor presen-
te contra juros a incorrer, sendo utilizada a mesma taxa de 0,55% a.m.

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 destinados a investimentos estão classificados no ativo imobilizado 
pelo custo histórico, que não excedem os seus custos de reposição ou valo-
res 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, aba-
timentos e outros itens semelhantes são deduzidos na determinação do 
custo de aquisição.

Outras contas a receber
São registrados pelo custo de aquisição ou realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos.

Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido 
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável (impairment).

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: (i) 
Custo de materiais e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam ca-
pazes de operar da forma pretendida pela Administração; (iii) Custos de 
desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localiza-
dos; e (iv) custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis. 

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

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vi-
das úteis, elas são registradas como itens separados (componentes prin-
cipais) 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 reconhecidos 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 regis-
trados no resultado.

(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resulta-
do do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada compo-
nente. Terrenos não são depreciados. 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são 
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos 
internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está dis-
ponível 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 re-
vistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

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

Intangível 

(i)Reconhecimento e mensuração
Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou constru-
ção, os juros e demais encargos financeiros capitalizados durante o período 
de construção, neste último caso, para os ativos qualificáveis quando apli-
cável. Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um pe-
ríodo de tempo substancial para ficar pronto para uso ou venda pretendido.

O ativo intangível tem sua amortização iniciada quando este está disponí-
vel 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 
benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, 
ou o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consu-
mo dos ativos tem relação com sua vida útil econômica nas quais os ativos 
construídos pela Companhia integram a base de cálculo para mensuração 
da tarifa de prestação dos serviços de concessão.

A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido total-
mente consumido ou baixado, o que ocorrer primeiro, deixando de integrar a 
base de cálculo 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 esgo-
tamento 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 interpretação ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 

Os bens afetos aos contratos de concessão com o poder concedente 
são registrados no ativo intangível, os quais representam o valor resi-
dual da receita de construção, condição para operacionalização desses 
contratos e possibilitando a cobrança das tarifas pela utilização dos 
serviços ao público.

Para os estoques aplicados no processo de construção de ativos, o cus-
to de aplicação desses itens é reconhecido como “Contratos de constru-
ção” (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 contrato, deverão ser indenizados pelo poder conce-
dente, (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 bási-
co terão a sustentabilidade econômico financeira assegurada, sempre 
que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, sen-
do 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 recupe-
rados por meio da prestação de serviços, no prazo original do contrato, 
são mantidos como ativo intangível, amortizados pela vida útil do ativo, 
considerando o cenário de continuidade da prestação de serviços, du-
rante a negociação de renovações.

(iii)Licença de software
São registradas com base nos custos incorridos para sua aquisição e co-
locação em condições de utilização e são amortizados linearmente pelo 
prazo da vida útil estimada de utilização.

(iv)Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumen-
tam os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico 
aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com 
ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no re-
sultado conforme incorridos.

(v)Amortização
Itens do ativo intangível são amortizados  pelo método linear no re-
sultado do exercício 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 constru-
ídos 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:

Descrição                                                                                      Anos
Construções                                                                      16 a 25 anos
Máquinas e equipamentos                                                   2 a 10 anos
Veículos                                                                                1 a 4 anos
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Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são re-
vistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

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

Redução ao valor recuperável (impairment)

(i) Ativos financeiros não-derivativos (incluindo recebíveis)
As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensu-
radas 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 sig-
nificativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de 
crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e pas-
síveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço 
excessivo. Isso inclui informações e análises 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 au-
mentou significativamente 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 valor 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 tan-
to individualmente quanto coletivamente. Todos os recebíveis são avalia-
dos quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis significativos 
identificados como não tendo perda de valor individualmente são então 
avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha 
ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis são avaliados 
coletivamente quanto à perda de valor por grupamento conjunto desses 
títulos com características de risco similares. Sendo assim, as faixas de 
inadimplência estão segregadas em clientes particulares e públicos. Para 
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 recuperação e os demais clientes, que não se en-
quadram nesses grupos, foram analisados e estratificados por faixas de 
débitos, por período, para as quais foram atribuídos os respectivos per-
centuais de perdas relativas a esses débitos.

Ao avaliar a perda de crédito esperada de forma coletiva, a Companhia 
utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo 
de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir 
o julgamento da Administração quanto às premissas se as condições eco-
nômicas e de crédito atuais, são tais que as perdas reais provavelmente 
serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.

Uma redução no valor recuperável com relação a um ativo financeiro me-
dido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos fluxos de caixa estimados descontados à 
taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no re-
sultado e refletidas em conta de provisão contra recebíveis. Quando um 
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na 
perda de valor é revertida e registrada no resultado. 

(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não 
os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revis-
tos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado.

O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior 
entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar 
o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos 
seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos 
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recu-
perabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finalidade 
de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados in-
dividualmente 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 defini-
da são revistos anualmente com a finalidade de identificar evidências que 
levem a perdas de valores não recuperáveis, ou ainda, sempre que even-
tos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode 
não ser recuperável. A Companhia não possui ativos com vida útil indefi-
nida 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 as-
segurada, através da tarifa ou via indenização.

Arrendamentos
O CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil, subs-
tituiu o CPC 06 (R1) / IAS 17 – Operações de Arrendamento Mercantil. A 
norma estabeleceu os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil, es-
tabelecendo que o arrendatário contabilize os arrendamentos conforme 
um único modelo, similar à contabilização de arrendamentos financei-
ros conforme o CPC 06 (R1), ou seja, reconhecendo um Ativo de Direito 
de Uso (“Ativo de Arrendamento”) igual a um Passivo de Arrendamento, a 
menos que os arrendamentos sejam de curto prazo (prazo de locação de 
12 meses ou menos) e de baixo valor (inferior a US$ 5 mil).

Os arrendamentos de curto prazo ou baixo valor estão apresentados na 
NE 26.

Instrumentos financeiros

(i) Reconhecimento e mensuração inicial
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes catego-
rias: mensurados ao custo amortizado, mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classifi-
cação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Em 31 de de-
zembro de 2021, 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 
compreendem caixa e equivalentes de caixa, os saldos de contas a rece-
ber de clientes e outras contas a receber. Os ativos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado são reconhecidos ao valor justo e subsequente-
mente ao custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao re-
conhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de ne-
gócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos 
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de 
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.

A Companhia classifica seus passivos financeiros mensurados ao custo 
amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os passi-
vos financeiros foram assumidos. Incluem-se nessa categoria saldos a pa-
gar para fornecedores, empréstimos e financiamentos, debêntures, saldos 
a pagar decorrente de Parceria Público-Privada - PPP, convênios a com-
provar e outras contas a pagar. 

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado 
de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo 
período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os flu-
xos de caixa futuros estimados (incluindo honorários, custo da transação 
e outros custos de emissão) ao longo da vida estimada do passivo finan-
ceiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconheci-
mento inicial do valor contábil líquido.

(ii) Desreconhecimento
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos con-
tratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa con-
tratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-
nanceiro 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 finan-
ceiros não são desreconhecidos.

A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação 
contratual é retirada, cancelada ou expirada. A Companhia também des-
reconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os 
fluxos de caixa do passivo 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 re-

conhecida no resultado.

(iii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Fornecedores
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivo circulan-
te, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a 
data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante. 
São reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Estima-se que os saldos das contas a pagar aos fornecedores estejam 
próximos de seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das ope-
rações realizadas.

Empréstimos e Financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequen-
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre 
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a 
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros.

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balan-
ço. Os custos de empréstimos e financiamentos que são diretamente atri-
buíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que 
é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo subs-
tancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capita-
lizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão 
resultar em benefícios econômicos futuros para a Companhia e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de em-
préstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa no
período em que são incorridos.

Salários e Encargos sociais
Os salários, incluindo férias a pagar e os pagamentos complementares 
negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos 
sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes
Registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos financeiros.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferi-
do são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a 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 diferido são reconhecidos no resultado a menos que 
estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

Em 28/08/2021 foi emitida a Certidão de trânsito em julgado relativa ao 
processo nº 0035161-46.2013.4.01.3300, referente ao reconhecimento de 
Imunidade recíproca para o imposto de renda, conforme previsto no arti-
go 150, VI, “a” da Constituição Federal, consequentemente a apuração do 
IRPJ e o reconhecimento do IR diferido só foram realizados até a compe-
tência de julho/2021. E os saldos provisionados até julho/2021 foram bai-
xados contra o resultado do período.

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esti-
mado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste 
aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incer-
tezas 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 cer-
tos critérios forem atendidos.

Com o advento do trânsito em julgado da ação relativa ao reconhecimen-
to de Imunidade recíproca para o IRPJ, conforme previsto no artigo 150, 
VI, “a” da Constituição Federal, a despesa de imposto de renda corrente 
foi reconhecida até a competência de julho/2021. E os saldos provisiona-
dos até julho/2021 foram baixados contra o resultado do período.

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às dife-
renças temporárias 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 reconhe-
cidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquo-
tas 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 forem atendidos.

Com o advento do trânsito em julgado da ação relativa ao reconhecimen-
to de Imunidade recíproca para o IRPJ, conforme previsto no artigo 150, 
VI, “a” da Constituição Federal, a despesa/receita de imposto de renda di-
ferido foi reconhecida até a competência de julho/2021. E os saldos pro-
visionados até julho/2021 foram baixados contra o resultado do período.

(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 devido, inclusive seu adicional, concedido pela SUDENE – Superin-
tendência de Desenvolvimento do Nordeste através do Laudo Constituti-
vo nº 0008/2015 pelo prazo de 10 anos. Para a obtenção desse incentivo 
previsto na legislação tributária, a Embasa apresentou um projeto de Mo-
dernização Total do seu parque operacional. O incentivo consiste em in-
vestir todo o recurso que deixou de ser pago a título de imposto de renda 
em modernização dos equipamentos operacionais, melhorando a qualida-
de dos serviços prestados.

O valor do incentivo é reconhecido no resultado do exercício como receita 
de subvenção de investimento e deve ser constituída a Reserva de Lucro 
de Incentivos Fiscais no encerramento do exercício, devendo ser capitali-
zada na realização da primeira assembleia geral de acionistas que aprove 
as Demonstrações Financeiras da Companhia.

Para o ano de 2021 o incentivo foi reconhecido até a competência de 
julho/2021, devido ao reconhecimento do direito a imunidade recíproca 
para o imposto de renda, conforme trânsito em julgado do processo nº 
0035161-46.2013.4.01.3300.

(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 Embasa deposita em conta espe-
cífica do BNB Banco do Nordeste o valor do incentivo acrescido de uma 
parcela de 50% de capital próprio (contrapartida). Esses recursos são libe-
rados pelo BNB para que a Companhia invista no seu parque operacional 
após a aprovação do pleito pela Sudene.

Os valores de reinvestimento são reconhecidos no resultado e só devem 
ser capitalizados após liberação dos recursos aplicados através de pa-
recer da Sudene aprovando o projeto de investimento apresentado pela 
Companhia para aplicação desses recursos em máquinas e equipamentos 
operacionais.

Para o ano de 2021 o incentivo foi reconhecido até a competência de 
julho/2021, devido ao reconhecimento do direito à imunidade recíproca 
para o imposto de renda, conforme trânsito em julgado do processo nº 
0035161-46.2013.4.01.3300.

Capital social

(i) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Custos adicio-
nais diretamente atribuíveis à emissão de ações, se houver, são reconhe-
cidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos 
tributários.

(ii) Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não se-
jam resgatáveis, 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 diretamen-
te atribuíveis é reconhecido como uma dedução do patrimônio líquido. As 
ações recompradas são classificadas como ações em tesouraria e são 
apresentadas como dedução do patrimônio líquido. Quando as ações em 
tesouraria são vendidas ou reemitidas subsequentemente, o valor recebi-

do 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 pas-
sivo nas demonstrações financeiras, tendo por base o estatuto social da 
Companhia e a legislação societária brasileira, exceto quando fica eviden-
ciado a ausência de recursos disponíveis à época para a sua distribuição 
aprovada pelo Conselho Fiscal, onde no lugar de sua distribuição é cons-
tituída reserva especial para este fim no patrimônio líquido. Os dividen-
dos 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 Assembleia Geral Extraordinária.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Compa-
nhia possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja reque-
rido para saldar a obrigação. As provisões 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 balan-
ço pelo montante estimado de perda provável, observada a natureza de 
cada contingência e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da Com-
panhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas em pro-
cessos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 18.

Receita operacional

(ii) Prestação de serviços de saneamento e esgotamento sanitário
A receita relativa a prestação de serviço de água e esgoto é fatura-
da mensalmente para todos os usuários de acordo com o calendário de 
leitura de medição, que representa o seu consumo ou prestação do ser-
viço. As receitas de água e esgoto são reconhecidas conforme contratos 
firmados, cuja obrigação de desempenho é atendida 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, corres-
ponde ao valor estimado 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 Cliente, a qual determina um modelo de cinco etapas aplicáveis so-
bre 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.

(iii) 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 (Contratos de Concessão) e CPC 47 (Receita de 
Contrato com cliente), ou seja, a medida que todas as obrigações de de-
sempenho sejam satisfeitas ao longo do tempo.

Durante a fase de construção, o ativo é classificado como ativo de con-
trato, onde a Companhia estima que o valor justo de sua contraprestação 
seja equivalente aos custos de construção previstos. 

Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem rendimentos, juros, variações cambiais, 
atualizações monetárias, resultado de aplicações financeiras, depósitos 
judiciais, acordos e parcelamentos com clientes. A receita de juros é reco-
nhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre emprésti-
mos, ajustes de desconto a valor presente das provisões, perdas em alie-
nação de ativos disponíveis para venda, variações cambiais, e perdas por 
redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos finan-
ceiros (exceto recebíveis). Custos de empréstimo que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável 
são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. 

Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva 
moeda funcional da Companhia pela taxa de câmbio nas datas de cada 
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são con-
vertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fecha-
mento. 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 contratados 
em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio 
das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quan-
do este é utilizado. 

Benefícios a empregados

(i) Benefícios de curto prazo
Obrigações de curto prazo a empregados são reconhecidas como despe-
sa de pessoal, conforme o serviço correspondente prestado. O passivo é 
reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia 
tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse mon-
tante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obri-
gação possa ser estimada de maneira confiável.

(ii) Obrigações de aposentadoria
Os custos associados a benefícios concedidos a empregados, incluindo o 
plano de complementação de aposentadoria e pensão com a FABASA - 
Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, são reconheci-
dos à medida que as contribuições são incorridas. Os passivos atuariais e 
os custos e despesas deles decorrentes, são registrados de acordo com o 
CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

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

O cálculo da obrigação de plano de benefício definido é realizado anual-
mente 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 quaisquer ativos do plano.

Com relação aos ganhos e perdas atuariais, decorrentes de ajustes com 
base na experiência e nas mudanças das premissas atuariais, são re-
gistrados diretamente no patrimônio líquido, como ajuste de avaliação 
patrimonial, de forma que o ativo ou passivo líquido do plano seja reco-
nhecido no balanço patrimonial para refletir o valor integral do déficit 
ou superávit do plano. 
 
As despesas com plano de pensão são classificadas no resultado como 
custo operacional, 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 contribuições entre patrocinadora e empregados. Teve parte de sua 
cobertura lastreada em contrato firmado entre a Companhia e a FABA-
SA estando o mesmo integralmente quitado, essas contribuições são re-
conhecidas 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 realiza-
da com base em um conjunto de indicadores a partir de 4 dimensões:

1. Dimensão empresarial contendo 3 indicadores: Margem Ebitda (MEbti-
da), Acréscimo de ligações de água (ALA) e Acréscimo de Ligação de Es-
goto (ALE);

2. Dimensão Operacional contendo 5 indicadores: Arrecadação (ARR), 
Cumprimento do Orçamento de Custeio (COC), Índice de Água Não Fatu-
rada (ANF), Índice de Conformidade da Água (IQA) e Satisfação dos Clien-
tes Usuários (SCU);

3. Dimensão financeira contendo 1 indicador: Resultado Operacional de 
Caixa Ajustado (ROCA);

4. Dimensão Individual contendo 1 indicador: Fator de Frequência (1 - Ín-
dice de Absenteísmo).
 
Quanto à dimensão financeira, que condiciona o pagamento à disponibi-
lidade 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 2021, definido como o caixa líquido oriundo das atividades 
operacionais, conforme demonstrativo do Fluxo de Caixa - Método Indire-
to, da Companhia, auditado e publicado, com os seguintes ajustes: 
1. Acréscimo do valor da PPR pago em 2021; e 
2. Subtração do valor dos pagamentos dos empréstimos e financiamen-
tos, no ano base de 2022, exceto aqueles vinculados ao pagamento das 
amortizações de empréstimos para capital de giro.

Os valores intermediários serão obtidos por interpolação linear.

Apresentação de informações por segmento
Dada à peculiaridade da Companhia, que atua em um setor considerado 
pela legislação como serviço público essencial (serviços de saneamento), 
as decisões de investimentos tomadas pela administração estão pauta-
das, principalmente, pela responsabilidade social e ambiental. Desta for-
ma, são considerados como único segmento os serviços públicos de água 
e esgoto para todos os municípios no Estado da Bahia com os quais a 
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Companhia mantém contrato. O fator principal que faz com que o con-
trole gerencial seja o conjunto das atividades de água e de esgoto é a 
existência de subsídio cruzado na prestação de serviços de fornecimento 
de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. A mensuração de 
performance e apuração das informações por um único segmento estão 
consistentes com as políticas adotadas na preparação das demonstra-
ções contábeis, uma vez que a Administração utiliza estas informações 
para analisar o desempenho da Companhia.

Essa informação por segmento poderá ser alterada em função da regio-
nalização dos contratos conforme discutido na nota explicativa 35.

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 for-
ma voluntária as demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos 
do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adiciona-
do, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações 
financeiras.

A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros 
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações finan-
ceiras. A sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, 
representada pelas receitas (operacionais, outras receitas, construção 
de ativos e perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa); pe-
los insumos adquiridos de terceiros (custos operacionais e de construção, 
materiais, energia elétrica, serviços de terceiros, outras despesas opera-
cionais e outros); pelas retenções (depreciação e amortização); e a riqueza 
recebida em transferência, representada pelas receitas financeiras e alu-
guéis. A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre 
pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de ter-
ceiros e remuneração de capitais próprios.

6.1 Novas normas e interpretações ainda não efetivas

A Companhia não adotou de forma antecipada e está avaliando os im-
pactos nas divulgações ou montantes reconhecidos nas demonstrações 
financeiras referentes às IFRSs novas e revisadas a seguir:

Alteração da norma IAS 1 – Classificação de passivos como Circulante 
ou Não-circulante: Esclarece aspectos a serem considerados para a clas-
sificação de passivos como Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. 
Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 
1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas De-
monstrações Contábeis.

Melhorias anuais nas normas IFRS 2018-2020 – Efetua alterações nas 
normas IFRS 1, abordando aspectos de primeira adoção em uma con-
trolada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de 
passivos financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de arren-
damento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de mensuração a valor
justo. Estas alterações são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 
1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas De-
monstrações Contábeis.

Alteração da norma IAS 16 – Imobilizado: Resultado gerado antes do 
atingimento de condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem 
considerados para a classificação de itens produzidos antes do imobili-
zado estar nas condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é 
efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022. A Companhia não 
espera impactos significativos nas suas Demonstrações Contábeis. 

Alteração da norma IAS 37 – Contrato oneroso: Custo de cumprimento 
de um contrato. Esclarece aspectos a serem considerados para a classifi-
cação dos custos relacionados ao cumprimento de um contrato oneroso. 
Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 
1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas
Demonstrações Contábeis.

Alteração da norma IFRS 3 – Referências a estrutura conceitual: Escla-
rece alinhamentos conceituais desta norma com a estrutura conceitual 
do IFRS. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/
ou após 1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas 
suas Demonstrações Contábeis.

Alteração da norma IFRS 17 – Contratos de seguro: Esclarece aspectos 
referentes a contratos de seguro. Esta alteração de norma é efetiva para 
exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera im-
pactos nas suas Demonstrações Contábeis.

Alteração da norma IFRS 4 – Extensão das isenções temporárias da apli-
cação da IFRS 9: Esclarece aspectos referentes a contratos de seguro e 
a isenção temporária da aplicação da norma IFRS 9 para seguradoras. 
Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 
1/01/2023. A Companhia não espera impactos nas suas Demonstrações 
Contábeis.

Alteração da norma IAS 1  e IFRS Practice Statement 2 - Divulgação 
de políticas contábeis: Esclarece aspectos a serem considerados na di-
vulgação de políticas contábeis. Esta alteração de norma é efetiva para 
exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera im-
pactos significativos nas suas Demonstrações Contábeis.

Alteração da norma IAS 8 – Definição de estimativas contábeis: Es-
clarece aspectos a serem considerados na definição de estimativas con-
tábeis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou 
após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos
nas suas Demonstrações Contábeis.

Alteração da norma IAS 12 – Imposto Diferido relacionado a ativos 
e passivos decorrentes de uma única transação: Esclarece aspectos a 
serem considerados no reconhecimento de impostos diferidos ativos e 
passivos relacionados a diferenças temporárias tributáveis e diferenças 
temporárias dedutíveis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios 
iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos sig-
nificativos nas suas Demonstrações Contábeis.
 
Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras 
da Companhia.

6.2 Reclassificação das demonstrações contábeis de 2020

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2020 foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de me-
lhor apresentação e manutenção da uniformidade na comparabilidade. A 
comparação entre os saldos apresentados nas demonstrações financei-
ras de 31 de dezembro de 2020 e os saldos reclassificados para fins de 
comparabilidade, está demonstrada a seguir:

Saldos 
anteriormente 
apresentados Reclassificações

Saldos 
reclassificados

Ativo não circulante
Despesas antecipadas 70.602 (70.602) -
Outras contas a receber - 70.602 70.602

Passivo circulante
Provisão para perdas em processos judiciais - 126.889 126.889
Outras contas a pagar 183.959 (126.889) 57.070

7 GERENCIAMENTO DE RISCOS

7.1 Fatores de risco financeiro

A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de 
instrumentos financeiros:

• Risco de crédito;
• Risco de mercado;
• Risco de liquidez; e
• Risco de contratos de Concessão/programa

Risco de crédito
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de 
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras deposi-
tárias de recursos ou de investimentos financeiros. A exposição da Com-
panhia ao risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas caracte-
rísticas individuais de cada cliente, além de sua condição social. Como 
a Companhia possui uma carteira de clientes bastante pulverizada que 
corresponde a um grande número de clientes, isto minimiza o risco de 
crédito em conjunto com os procedimentos de controle. Para mitigar es-
ses riscos, a Companhia adota a prática de constituição de provisão para 
redução ao valor recuperável, quando aplicável, assim como o acompa-
nhamento permanente das posições em aberto. Para estimar a provisão 
para clientes públicos, a Companhia apurou os percentuais de evasão das 
receitas de cada responsável, para os clientes particulares houve a ex-
tração 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 anali-
sados os percentuais de evasão. No que tange às instituições financeiras, 
a Companhia somente realiza operações com instituições financeiras de 
baixo risco avaliadas por agências de rating.

Risco de mercado
É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como: taxas de 
juros, descumprimento de cláusulas contratuais ou impasses com as pre-
feituras municipais possam ensejar em perda da “Concessão” e até pro-
blemas/impasses nas revisões tarifárias com a Agência Reguladora de 
Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA.

Revisões tarifárias
Em 2017 a Embasa elaborou estudo para identificar a necessidade de 
correção de distorções existentes que impactavam 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 respalda-
da no respectivo estudo, que contemplou uma análise criteriosa quanto à 
cobrança do consumo mínimo, a progressividade tarifária e a focalização 
dos subsídios cruzados envolvidos.Nesse contexto, foram identificadas as 
seguintes ameaças ao equilíbrio econômico-financeiro da Companhia: 
i) A inadequada estrutura da tabela tarifária ao cenário atual, dadas as 
alterações nos padrões de vida das famílias e dos avanços tecnológicos 
recorrentes; 
ii) A redução significativa do consumo médio por economia residencial, 
sendo que este vem se concentrando na faixa de consumo mínimo (10 
m³), impactando diretamente o subsídio cruzado que se apoia no consu-
mo excedente; 
iii) A baixa sensibilidade dos reajustes tarifários nas receitas da EMBASA, 
uma vez que a movimentação do consumo médio residencial para baixo 
acaba se refletindo negativamente no caixa da Companhia. 
O objetivo deste ajuste tarifário – iniciado em 2017 - teve como foco ga-
rantir a continuidade dos investimentos já previstos para atender à ex-
cepcionalidade 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 con-
sumo de 10 m³ para 6 m³, criação de uma nova faixa de consumo exce-
dente de 7-10 m³ para todas as subcategorias, manutenção de subsídio 
para a Tarifa Social e ampliação dos critérios de seu enquadramento.  
Dessa forma, após análise e diálogo a AGERSA, por meio da resolução nº 
001/2017, de 28 de abril de 2017, homologou a revisão tarifária extraor-
dinária da Embasa, autorizando um incremento tarifário de 12,76% a ser 
concedido em quatro parcelas. A primeira parcela no valor de 2,89% em 
2017 e três parcelas de 3,29% nos anos 2018,2019 e 2020.
As parcelas distribuídas de forma escalonada foram de fato concedidas 
da seguinte forma:
Ano 2017 - IRT/ 2017 + 2,89%, que representou 5,91% de IRT +2,89%, tota-
lizando 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 rea-
juste de 4,70% para 2019;    
Ano de 2020 – em razão da crise sanitária decorrente da pandemia do 
novo coronavírus as tratativas sobre o reajuste de tarifas da EMBASA fo-
ram suspensas pela AGERSA, através da Resolução 001/2020.
Em 2021, a pandemia também afetou o reajuste tarifário da Embasa. Isto 
porque o processo foi instaurado pela AGERSA em março de 2021, e ape-
sar do envio de todas as informações solicitadas, o reajuste não foi con-
cedido na data base de junho.
Diante dessa situação, e uma vez que o processo de reajuste tarifário do 
ano anterior (2020) havia sido suspenso, a Embasa decidiu por pleitear 
junto à agência os reajustes dos dois anos, 2020 e 2021, para que o equi-
líbrio financeiro da prestação dos serviços e a saúde financeira da em-
presa não fossem prejudicados. A Agersa analisou os apontamentos da 
empresa e autorizou em outubro de 2021 (Resolução Agersa nº 001/2021) 
aumento de 9,15% nas tarifas da companhia, exceto para a subcategoria 
residencial social, que não sofreu reajuste. A tabela tarifária reajustada 
passou a vigorar a partir de novembro de 2021.
De modo geral, os avanços nas etapas do processo da primeira Revisão 
Tarifária Periódica (RTP) da companhia não se concretizaram em 2021, 
devido ao foco dos agentes estar centrado na comprovação da capaci-
dade econômico-financeira da Embasa, conforme exigido pelo Decreto 
10.710/2021. 
Sendo assim, espera-se que as fases do processo da revisão sejam cum-
pridas, uma vez que a agência reguladora já estabeleceu as normativas 
necessárias de definição das metodologias a serem adotadas para a Base 
de Ativos Regulatórios (BAR) e para a Contabilidade Regulatória. Esta re-
visão é essencial para corrigir possíveis distorções de mercado, incluindo 
aqueles que ainda não foram concedidos, e estabelecer o nível tarifário 
ótimo, permitindo assim a estabilidade econômica e financeira de médio 
prazo da EMBASA, para que as metas de universalização, exigidas por lei, 
sejam atingidas.  

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de os-
cilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financei-
ros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia centraliza seus 
investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompa-
nham a variação acima do CDI em certificado de depósito bancário (CDB) 
e fundos renda fixa. Por outro lado, parte dos seus passivos possuem ta-
xas de juros prefixadas na contratação, não sofrendo, portanto, oscilações 
decorrentes de mudanças de políticas públicas ou variações de mercado. 
Quando taxa pós fixada, a mesma é baseada na variação da  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  Exposição Cenário I  Cenário II 
(25%)

 Cenário III 
(50%)

Ativo  495.245 -  -  - 

Caixa e Equivalentes de Caixa
SELIC 207.680 10,75% 8,06% 5,38%

Impacto  -  22.326 16.744 11.163

CDI 22.721 10,65% 7,99% 5,33%
Impacto  -  2.420 1.815 1.210

Recursos Vinculados e aplicações financeiras
SELIC 252.200 10,75% 8,06% 5,38%

Impacto  -  27.112 20.334 13.556

POUPANÇA 12.644 1,62% 1,22% 0,81%
Impacto  -  205 154 102

Indicadores  Exposição Cenário I 
(Provável)

 Cenário II 
(25%)

 Cenário III 
(50%)

Passivo 458.038 - - -

Empréstimos e financiamentos
TR 358.634 0,00% 0,00% 0,00%

Impacto  -  - - -
         

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

         
TJLP 99.404 6,08% 7,60% 9,12%

Impacto  -  6.044 7.555 9.066
         

CDI - 10,65% 7,99% 5,33%
Impacto  -  - - -

Fonte dos Indices: CDI e IPCA (Relatório Focus - BACEN de 31 de Dezembro de 2021); TR, TJLP 
(Cotação em 31 de Dezembro de 2021); Poupança (Rendimentos nos últimos 12 meses em 31 de 
Dezembro de 2021).

Se o cenário possível vier a se confirmar, resultará num impacto positivo 
de R$ 26.471 no resultado da Companhia. Se o cenário remoto se confir-
mar, o impacto positivo esperado é de R$ 10.940 no resultado da Compa-
nhia. Os cenários utilizados para esta comparação foram obtidos do Rela-
tório 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 li-
quidados com pagamentos à vista. A política de gerenciamento de risco de 
liquidez implica em manter um nível seguro de disponibilidade de caixa e 
acessos a recursos imediatos. Dessa forma, a Companhia somente possui 
aplicações com liquidez imediata, cujos montantes são suficientes para fa-
zer face a uma eventual exigibilidade imediata dos saldos de fornecedores 
que têm vencimento de menos de 1 ano e das garantias concedidas aos 
empréstimos e financiamentos, cujo cronograma de vencimento está apre-
sentado na nota explicativa nº 16. Os demais passivos financeiros da Com-
panhia apresentam vencimento com período inferior a 1 ano. 

A tabela a seguir demonstra os fluxos financeiros de saída de caixa, 
considerando as projeções futuras de juros, encargos e liberações, quan-
do aplicável:

  2022 2023 2024 2025 2026 em 
diante

 Total

Emprést.e Financiamentos Internos 107.342 120.681 129.675 126.093 585.907 1.069.698
Debêntures - - - - - -
Empreiteiros e Fornecedores - - - - - -
Outras Contas a Pagar - - - - - -
Parceria Público Privada - PPP (i) 96.975 101.768 105.193 108.350 74.228 486.514

(i) Valor efetivamente pago à PPP, considerando 56 contraprestações mensais (incluindo o valor 
referente à operação do emissário submarino).

Estimativa do Valor Justo
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.

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a 
pagar de fornecedores pelo valor contábil, menos a perda, estejam pró-
ximos de seus valores justos, tendo em vista o curto prazo de vencimento 
das contas.

As aplicações financeiras estão valorizadas ao seu valor justo. A classi-
ficação na hierarquia destas aplicações financeiras é o nível 2, onde os 
inputs, são considerados observáveis, direta ou indiretamente.

7.2 Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salva-
guardar sua capacidade de continuidade, para oferecer retorno aos acio-
nistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A Companhia monito-
ra o capital com base nos índices de alavancagem financeira. Esse índice 

corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, 
por sua vez, corresponde ao total de empréstimos e financiamentos sub-
traídos do montante de caixas e equivalentes de caixa. O capital total é 
apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado 
no balanço patrimonial, com a dívida líquida.

Posição Financeira Líquida 31/12/2021 31/12/2020

Total dos Empréstimos e financiamentos 459.731 554.472
( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa (211.301) 360.956
( - ) Aplicações Financeiras (a) (222.216) 167.479
( = ) Dívida líquida 26.214 26.037
( + ) Total do Patrimônio Líquido 6.657.088 6.138.357

( = ) Total do Capital 6.683.302 6.164.394
Índice de Alavancagem Financeira 0,39% 0,42%

(a) Aplicações Financeiras de liquidez imediata conforme nota 9.

8 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 2021  2020
   
Disponibilidades (a) 3.621  4.492
Aplicações financeiras (b) 207.680  356.464
  
 211.301  360.956

(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:

 2021
Taxa média 

(%) a.a. 2020
Taxa média 

(%) a.a
 
Fundos de investimento (i) 207.680 4,36 356.464 2,47
Certif. de depósito bancário – CDB - - - -
  
 207.680 356.464   

Saldo referente a Fundos de Investimentos que possuem operações remuneradas pela varia-
ção do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Estas operações estão classificadas em 
equivalente de caixa pois atendem ao critério estabelecido no CPC 03 (R2), pois são aplicações 
com vencimentos inferiores a três meses, de alta liquidez e com insignificante risco de mudan-
ça de valor, sem carência ou penalidades nos resgates.

Em que pesem o reconhecimento da imunidade tributária e a inclusão 
da Embasa na sistemática de pagamentos judicial por precatório te-
rem conferido uma saúde no caixa operacional disponível da empresa, 
observou-se, em 2021, um consumo de caixa que tem como relevante 
causa o aumento expressivo nos desembolsos com investimentos. Alia-
do a esse incremento, a alta inflação do ano fez com que os materiais e 
serviços para investimento, assim como os serviços de construção civil, 
sofressem dilatado aumento de valor, impactando negativamente a ge-
ração de caixa da empresa.

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de liquidez e de merca-
do estão incluídas na Nota explicativa n° 7.

9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Referem-se a aplicações financeiras junto a fundos de investimentos não 
exclusivos atrelados à remuneração com base na variação do Certificado 
de depósito interbancário (CDI), investimentos em LTF, entre outros,  no 
montante de R$ 222.216 ( R$ 167.479  em 2020), com rendimento médio 
de 4,54% a.a (2,45% em 2020) que apesar de estarem disponíveis para 
utilização da Companhia, não devem ser alcançados até o fim do próximo 
exercício social, tendo em vista que os desembolsos com investimentos 
devem ser acobertados pela geração de caixa operacional mais o dispo-
nível existente.

10 RECURSOS VINCULADOS

 2021  2020
    
Bancos contas vinculadas (a) 21.877  9.851
Aplicações financeiras vinculadas (b) 65.350  82.332
  
 87.227  92.183

(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Aceleração do Cresci-
mento - 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 esgo-
tamento 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 2021 os  
rendimentos foram de R$ 2.101 (R$ 2.568 em 31 de dezembro de 2020):

Agente financeiro 
Tipo de 

Aplicação 2021
Taxa média 

(%) a.a. 2020
Taxa média 

(%) a.a.

Bradesco (i) 141 2,11 137 2,11
CEF (i) 5.845 1,91 7.075 1,91
CEF (ii) 200 1,99 1.118 1,99
Banco do Brasil (i) 28.277 2,48 27.381 2,48
Banco do Brasil (ii) 12.444 1,99 19.001 1,99
BNB (i) 18.443 1,36 27.620 1,36

 65.350 - 82.332 -

(i) Fundo de investimento com carteira composta por, no mínimo 80% (oitenta por cento) do patri-
mônio 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 classificado 
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 acompa-
nhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interban-
cário - CDI..
(ii) Poupança.

As aplicações financeiras são recursos provenientes de liberações de em-
préstimos relacionados a financiamentos de obras para melhoria da in-
fraestrutura de saneamento do Estado da Bahia, liberações de convênios, 
líquido dos pagamentos aos fornecedores no exercício. Com isso, os recur-
sos provenientes do beneficio da SUDENE ficam aplicados e aparecem no 
grupo de recursos vinculados.

A Companhia utiliza as aplicações financeiras para manutenção do valor 
do dinheiro no tempo ou então por obrigação contratual de alguns dos 
convênios celebrados com outras entidades de direito público ou privado. 
Dessa forma, os investimentos são em carteiras 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 merca-
do estão incluídas na nota explicativa n° 7.

11 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 2021  2020

Valores faturados 520.535  492.018
Valores faturados Partes relacionadas 110.500 121.697

Parcelamentos / financiamentos (a)
Clientes particulares 189.818  136.339
Entidades públicas 160.458  163.467
(-) AVP (63.728)  (61.425)

   
Sub-total 917.583  852.096
   
 Valores a faturar (b) 164.742  166.814

1.082.325  1.018.910

(-)Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa (459.367)  (519.263)
  

622.958  499.647
   
Circulante 489.532  392.401
Não circulante 133.426  107.246
(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 clien-
tes 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 2021 e ainda não 
faturados.

Existem títulos a receber da Companhia dados em garantias de dívidas em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. Ver nota explicativa nº 16.

Os parcelamentos de entidades públicas correspondem a valores vencidos 
de contas de fornecimento de água aos municípios, os quais são formali-
zados por “instrumento particular de confissão de dívida”, cujos créditos da 
Companhia são garantidos através do repasse de cotas participativas do 
ICMS, provenientes do tesouro estadual para os respectivos municípios. Es-
ses valores são atualizados mensalmente a uma taxa de juros de 0,375%.

Valores faturados por idade de vencimento

 2021  2020
  
A vencer 331.131  225.001
Vencidos até 30 dias 102.474  35.189
Vencidos de 31 a 60 dias 50.255  62.974
Vencidos de 61 a 90 dias 32.895  42.258
Vencidos de 91 a 120 dias 29.593  34.802
Vencidos de 121 a 150 dias 25.866  33.100
Vencidos de 151 a 180 dias 24.430  28.792
Vencidos de 181 a 360 dias 17.796  24.511
Vencidos acima de 360 dias 303.143  365.469
  

 917.583  852.096



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$ 4.846.641.888,12

A Companhia analisa o saldo de perda esperada com créditos de liqui-
dação duvidosa, 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 (fa-
turamento do ano, recebido dentro do ano), para os clientes particulares, 
estes são agrupados por tipo de problema (processo jurídico, terreno, pré-
dio em ruína, entre outros), os demais clientes foram agrupados em faixas 
de débito, foram apuradas a eficiência da arrecadação destes, a diferença 
entre uma possível eficiência da arrecadação (100%) menos a eficiência 
apurada encontra o valor da evasão, processos autoria Embasa têm aná-
lise do setor jurídico e processos autoria de terceiros têm perda conside-
rada em 100%, dessa forma procede-se ao registro de possíveis comple-
mentos para garantir que o saldo seja suficiente para cobrir os riscos de 
créditos na realização dos seus recebíveis. 

Perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD)
A movimentação da perda esperada com créditos de liquidação duvidosa 
do contas a receber de clientes durante os exercícios de 2021 e 2020 está 
demonstrada como segue:

 2021  2020
  
Saldo inicial (519.263)  (499.938)
Constituição (30.456)  (90.866)
Recuperação 90.267  71.496
Reversão para contas a receber 85  45
  
Saldo final (459.367)  (519.263)

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos de crédito estão incluí-
das na nota explicativa n° 7.

12 IMOBILIZADO

Custo
Terrenos e 

construções

Máquinas e 
equipa-
mentos Veículos Outros (i)

Bens ope-
racionais s/ 

concessão
Obras em 

andamento Total
 
Saldo em 01/01/2020 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 - (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
 
Transferências (ii) 6.954 10.369 - 26 (41.357) (17.464) (41.472)
Adições - 3.095 4 642 - 12.172 15.913
Baixas (iii) - (469) - (103) (2) - (574)
 
Saldo em 31/12/2021 74.344 83.694 16.976 18.499 - 8.319 201.832
 
Depreciação 
Saldo em 01/01/2020 (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)

Transferências (ii) - - - - 25.968 - 25.968
Adições (2.277) (6.139) (123) (689) (1.572) - (10.800)
Baixas - 412 - 92 - - 504
 
Saldo em 31/12/2021 (24.675) (59.839) (16.657) (14.712) - - (115.883)
 
Saldo líquido 
31/12/2021 49.669 23.855 319 3.787 - 8.319 85.949
Saldo líquido 
31/12/2020 44.992 16.587 438 3.819 16.963 13.611 96.410

(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 anteriores 
no montante de R$38 milhões, conforme nota explicativa n° 27.

Não existem bens do ativo imobilizado da Companhia dados em garantia 
de dívidas em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

A Companhia avaliou que não há indicativo de perda por impairment em 
seus ativos para os períodos de 2021 e 2020.

A aquisição de Sotwares transita pelo Imobilizado, sendo transferidos 
para a conta de Ativo Intangível.

13 INTANGÍVEL

A Companhia opera em serviços públicos de abastecimento de água e es-
gotamento 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 01/01/2020 8.033.512 259.178 56.712 8.349.402
 
Transferências/contas 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
        
Transferências/contas (i) 414.717 - - 414.717
Adições 46.858 - 69 46.927
Baixas (13.948) - - (13.948)
Subvenções investimentos – PAC (71.021) - - (71.021)
 
Saldo em 31/12/2021 9.039.279 259.178 61.787 9.360.244
        

Amortização        
        
Saldo em 01/01/2020 (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)
        
Transferência contas (25.968) - - (25.968)
Adições (451.704) (10.367) (2.522) (464.593)
Baixas 252 - - 252

Saldo em 31/12/2021 (4.639.975) (109.719) (56.758) (4.806.452)
        
Saldo líquido 31/12/2021 4.399.304 149.459 5.029 4.553.792
Saldo líquido 31/12/2020 4.500.118 159.826 7.482 4.667.426
(i) Valores recebidos em transferência de Ativo de Contrato (R$373.173) e Imobilizado (R$15.576).

Para os períodos de 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia 
não identificou triggers de impairment para os ativos intangíveis da 
Companhia.
 
Valor indenizável das concessões versus receita de construção
A receita de construção em concessões públicas de saneamento corres-
ponde ao custo dos investimentos realizados pelo concessionário, acresci-
do de uma pequena margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor 
das margens reconhecidas, ponderou o custo /benefício envolvido nesse 
reconhecimento - necessidade de controles sistêmicos por obras e por 
município (custo) e margem adicional (benefícios) e optou por considerar 
margem zero.
 
Os resultados dos serviços de construção realizados pela Companhia du-
rante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, apurados 
conforme ICPC 01 (R1) e CPC 47, estão demonstrados a seguir:

 2021  2020
   
Receita de construção 857.377  544.921
Custo de construção (857.377)  (544.921)
  
 -  -

14 ATIVOS DE CONTRATO

O ativo de contrato (infraestrutura em construção) é o direito à contrapres-
tação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme de-
terminado pelo CPC 47 - Receita de contrato com cliente, os bens vincula-
dos à concessão em construção, 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 contraprestação será o de (i) cobrar 
pelos serviços prestados aos consumidores dos serviços públicos ou (ii) re-
ceber dinheiro ou outro ativo financeiro, pela reversão da infraestrutura 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 
aquisição ou construção, o qual inclui custos de empréstimos capitalizados.

Ativos de Contrato Valor
  
Saldo em 31/12/2019 1.343.366
  
Transferência/Contas (715.735)
Adições 542.611
Baixas (22.544)
Contingências 1.535
Subvenções p/investimemtos 90.232
  
Saldo em 31/12/2020 1.239.465

Transferência/Contas Adições (373.245)
Adições (i) 869.337
Baixas (ii) -
Contingências -
Subvenções p/Investimentos – PAC/FUNCEP 966
 
Saldo em 31/12/2021 1.736.523

(i) O valor é composto por: R$786.097 (adições), R$67.733 (fornecedores em aberto), R$ 83 (amortiza-
ção capitalizada) e R$15.424 ( 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 re-
cebimento e perda associada, pois os mesmos serão remunerados, a par-
tir 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 in-
condicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Conce-
dente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura do serviço 
público. Dessa forma, nenhuma perda esperada foi registrada nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Os principais empreendimentos incorporados no ano foram: ampliação 
do abastecimento do R23 (2ª etapa), R$ 91 milhões, ampliação do SAA 
Machadinho Norte, R$ 47 milhões, implantação do sistema adutor Ponto 
Novo - Pedras Altas, R$ 39 milhões, ampliação do SAA Recôncavo, R$ 25 
milhões, implantação SES Rio do Antônio (1ª etapa), R$ 14 milhões, am-
pliação do SAA Riacho de Santana, R$ 14 milhões e ampliação do SES 
Luís Eduardo Magalhães (3ª fase), R$ 9 milhões.

a) Capitalização de juros e demais encargos financeiros
Em 2021, a Companhia capitalizou juros e variação monetária nos ati-
vos intangíveis de concessão no valor de R$ 15.424 a uma taxa média de 
8,39% a.a. (em 2020 R$ 19.112 a uma taxa média de 8,36% a.a.) durante 
o período de construção.

15 FORNECEDORES
 2021  2020
    
Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda              13.862              3.647 
Tubonews Construção e Montagem Ltda                8.777               5.222 
Mexichem Brasil Industria DE                6.072                   -   
Barcino Esteve Construtora Ltda                5.537              4.160 
Sulbaiana Empreendimentos Ltda - EP                5.245              3.358 
PJ Construções e Terraplanagem Ltda                4.868              1.096 
Camel Empreendimentos e Construções                4.751              2.718 
UP Brasil - Policard Systems                4.305              4.242 
Porto Fino Empreendimentos Manuntenca                3.860              1.342 
Centerval Industrial Ltda                3.591                   -   
ENOPS Engenharia S.A                3.370              2.532 
Leão Engenharia Ltda                3.369              2.532 
Consórcio Federação                3.218              2.924 
SENIC Serviços de Engenharia Indust                3.067              2.880 
Bauminas Quiminca N/NE Ltda                2.913              1.693 
Consorcio Infracon Conara Eta Salvador                2.878              2.878 
PQA Produtos Quimicos Aracruz                2.859              1.185 
Consórcio Emprenge / TECTA                2.738                   -   
ACCELL Soluções para Energia                2.697                   -   
Ambiente Engenharia Ltda                2.503              1.941 
Hidrodomi do Brasil Industria                2.287              1.265 
Consórcio SAA Feira de Santana                2.103                   -   
Emprenge Construtora Ltda                2.088                   -   
Tigre Materiais e Soluções para Construção                1.970              1.889 
Terral Construtora Ltda                1.936                   -   
Tecbridge Serviços de Infraestrutur                1.836                   -   
Caixa Econômica Federal                1.714                   -   
Polemica Serviços Básicos Ltda                1.696                   -   
Serv Electrin Serviços Eletricos                1.601              1.551 
LM Transportes Interestaduais Servic                1.435              1.061 
CCP Construções e Locações de Equip                1.415              2.228 
Olimpia Empreendimentos EIRELI                1.386              1.807 
Construtora Pablo Ltda                1.357                   -   
SAP Brasil Ltda                1.316                   -   
Fundação Escola de Sociologia                1.244                   -   
Allsan Engenharia e Administração                1.200                   -   
Hydrosistem Engenharia Ltda                1.162              1.848 
Spelta Acionamentos e Automação Ltda                1.151                   -   
Beck de Souza Engenharia Ltda                1.134                   -   
WD Engenharia Ltda                1.133                   -   
Construtora Franco Araujo Ltda                1.108                   -   
Asperbras Tubos e Conexões Ltda                1.080                   -   
IQ Construtora Ltda - EPP                1.053                   -   
Tecta Engenharia LTDA                1.032                   -   
Cooper Power Systems do Brasil Ltda                1.018                   -   
Gallotti Trucks Pe Comercio                1.005                   -   
AMM Tecnologia e Serviços de Inform                      -                4.362 
Consórcio Nova Bolandeira                      -                3.003 
Dow Brasil Indústria  e Comércio                      -                2.233 
Pars Produtos de Processamento de D                      -                2.191 
Saint-Gobain Canalização Ltda                      -                1.428 
Metro Engenharia e Consutoria Ltda                      -                1.377 
CCM Construtora Centro Minas Ltda                      -                 1.366 
Mecaltec Industria e Comercio Ltda                      -              1.319 
Higesa Engenharia Ambiental Ltda                      -              1.314 
Saga Medição Ltda                      -              1.228 
Cadenis Informatica Ltda-EPP                      -              1.208 
SLA Propaganda Ltda                      -              1.080 
Outros (saldo "pulverizado" abaixo de R$ 1 milhão)              57.583          42.212 
Encargos sobre Financiamento de faturas (*)                   606                622 
    

Total
           

186.129          120.942 
(*) Refere-se ao valor de atualização monetária (0,5% a.m.) dos títulos vencidos de fornecedores que 
questionam o pagamento após os 8 (oito) dias que prevê a lei estadual para realizar o pagamento e/
ou estão com seus pagamentos em atraso. 

Este grupo registra as obrigações com fornecedores de materiais e servi-
ços contratados pela Companhia no curso normal dos negócios.

16 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 2021 2020

      
GE -Governo 
do Estado 
Bahia (i) Dólar

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

CEF (ii.a) Reais

Penhor dos direitos 
emergentes da 
concessão 2034

8,5% a 8,7% 
a.a. 358.633 380.658

CEF (ii.b) Reais
Caução de 
duplicatas 2023 3% a.a. 1.693 2.822

BNDES (iii) Reais

Cessão fiduciária de 
parcela da receita 
tarifária mensal no 
valor equivalente a 
três vezes a maior 
prestação mensal 
(3 PMT’s) e conta 
reserva no valor de 
3 prestações vin-
cendas (3 PMT’s). 2027

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

a.a. 99.405 135.663
     

Total    459.731 554.472
      

Circulante    60.774 99.920

Não circulante   398.957 454.552

(i) GE - Governo do Estado da Bahia

Natureza
Refere-se a valor repassado pelo Governo do Estado da Bahia, mediante 
contrato de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), mediante parcelas e que foi liquidado em março de 2021.

Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem como mutuário o Go-
verno do Estado da Bahia e como fiador a União, o contrato tem a Com-
panhia como co-executora. De acordo com convênio firmado entre a 
Companhia e o Governo 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 quinta, foi acrescentado o parágrafo segundo, 
com a seguinte redação:

“(...) Caso a co-executora não reembolse ao Estado da Bahia as parcelas 
por este amortizadas com o BID, no prazo de 30 dias, contados a partir da 
data do seu efetivo pagamento, estas serão obrigatoriamente convertidas 
a partir de 1º de janeiro de 2003 em adiantamento para futuro aumento 
de capital, para posterior conversão em ações, desvinculando-se, no mo-
mento do efetivo reconhecimento deste adiantamento, da variação em 
função da taxa de câmbio prevista no contrato do BID”.

(ii) CEF
A Companhia mantém os seguintes contratos com a Caixa Econômica Fe-
deral - CEF.

a. Recursos lastreados em FGTS
A Companhia, entre 2007 e 2012, firmou contratos de financiamentos 
lastreados em recursos do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, 
destinado a ações de desenvolvimento institucional, ampliação e/ou im-
plantação de Sistema de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sa-
nitário em diversos municípios estado da Bahia, no âmbito do Programa 
saneamento para todos.

b. FINAME
Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou contratos de financiamento 
junto à Caixa Econômica Federal - CEF (FINAME) para aquisição de má-
quinas e equipamentos, lastreados com recursos do BNDES, equivalente a 
90% do investimento.

(iii) BNDES - FAT
A Companhia firmou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social - BNDES, contrato de financiamento com recursos originá-
rios do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, Depósitos Especiais e do 
Fundo de Paticipação do PIS/PASEP destinado à ampliação e/ou moderni-
zação de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário 
de diversas cidades no Estado.

Movimentação de empréstimos e financiamentos 
A movimentação dos empréstimos e financiamentos para o período de 
31 de dezembro de 2021 e 2020 encontra-se demonstrada abaixo:

 2021  2020
Saldos em 1° de janeiro   
- 554.472  641.428
Liberações 4.891  7.367
Devoluções (1.778)  -
Pagamento principal (a) (100.061)  (122.749)
Juros incorridos (c) 39.723  45.911
Juros pagos (b) (40.146)  (42.049)
Custo de transação -  -
Custo de transação incorrido -  -
Variação monetária -  -
Variação cambial (ativa) passiva 2.630  24.564
  
Saldos em 31 de dezembro 459.731  554.472
  
Circulante 60.774  99.920
Não circulante 398.957  454.552

(a) Inclui o valor de R$ 37.561 (R$ 70.532 em 2020) relativo a amortização do principal ao Gover-
no do Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 33 - Transações que não envolvem caixa ou 
equivalentes de caixa.
(b) Inclui o valor de R$ 572 (R$  3.580 em 2020) relativo a amortização de juros ao Governo do 
Estado da Bahia, conforme nota explicativa nº 33 - Transações que não envolvem caixa ou equi-
valentes de caixa.
(c) Do montante dos juros incorridos R$ 15.424 foram capitalizados junto às obras em andamento.

Cláusulas contratuais restritivas (covenants)
A Companhia detém financiamentos bancários junto ao BNDES no montante 
de R$ 99.404 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 135.662 em 2020), dos quais 
R$ 68.266  (R$ 99.086 em 2020) 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. 

Convenants

Índice Limite
Valor do EBITDA Ajustado dividido pelo Serviço da Dívida Ajustado Igual ou maior que 1,5
Valor da Dívida Bancária Líquida dividido pelo EBITDA Ajustado Igual ou menor que 3,0
Valor de Outras Dívidas Onerosas dividido pelo EBITDA Ajustado Igual ou menor que 1,0

Valores para 2021
Dívida Líquida sobre Ebitda (meta <= 3,0) 0,04
Dívida Líquida sobre Serviço da Dívida (meta >= 1,5) 4,89
Outras Dívidas não Onerosas (meta < 1,0) 0,04

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia atendeu integralmente as cláusu-
las restritivas de vencimento antecipado estipuladas pelo BNDES.

b) Cronograma de amortização da dívida
Em 31 dezembro de 2021, os financiamentos classificados no não circulante
têm os seguintes vencimentos:

Origem  2023 2024 2025 2026 
Demais 

anos Total
             
CEF  28.944 30.139 32.006 33.990 205.612 330.691
BNDES  23.324 15.142 6.956 6.956 15.888 68.266
   
Total 52.268 45.281 38.962 40.946 221.500 398.957

17 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

a) Impostos, taxas e contribuições

 2021 2020
 
Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES, AI INSS) e Parcela-
mento PIS/COFINS 1.261 -
PIS/PASEP/COFINS, INSS retido 24.448 20.340
Encargos sociais 30.050 26.370

55.759 46.710

ISS (i) 131.588 130.602
IPTU/Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) 27.758 27.758
PIS/COFINS/INSS Exigibilidade Suspenso (ii) 514.259 407.501
DIFAL - ICMS 5.881 3.714

679.486 569.575

735.245 616.285

Circulante 67.915 56.701
Não circulante 667.330 559.584
(i) A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado à cobrança do ISS 
decorrente da prestação de serviços de esgotamento sanitário, por entender, com base em opinião 
de seus assessores jurídicos, não ter tal pretensão amparo legal. Neste sentido, a Companhia man-
tém provisionado no passivo não circulante R$ 131.588 (R$ 130.602 em 2020), 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 débitos relativos à cobrança de ISS, mencionados 
anteriormente, são referentes aos exercícios de 1997 a 2003.
Adicionalmente, a cobrança de ISS sobre os serviços de esgotamento sanitário e congêneres foi veta-
da pela Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
(ii) PIS/COFINS e INSS suspensos - R$ 504.841 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleiteando a 
mudança na apuração das referidas contribuições, alterando o regime não cumulativo pelo regime 
cumulativo, em razão da Ação de Imunidade de IRPJ, sendo que tais diferenças foram depositadas em 
juízo até a competência de fevereiro/2020 (depósitos suspensos conforme sentença de 19/12/2019 do 
processo nº 10304-28.2016.4.01.3300);  R$ 9.418 relativos a ações tributárias -INSS, onde se discute 
a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não têm natureza de prestação de ser-
viços 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 adi-
cional de férias,  ajuda transporte pago em dinheiro, auxílio filho especial, auxílio funeral e ajuda de 
custo. Pedidos de Tutela de Urgência Deferidos em 11 e 12 /07/2016. Em 26/01/2021 a ação tributá-
ria - INSS nº 0018950-27.2016.4.01.3300 - JFBA referente a verbas pagas aos funcionários a título de 
adicional de férias teve decisão do juízo de retração reformando o acórdão anterior  de 18/12/2018 e 
dando provimento ao recurso de apelação da União Federal.

b) Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo registrado até 31/07/2021 de R$ 379.354 (R$ 358.429 em 2020), 
referente à provisão de IRPJ devido desde setembro/2013, decorrente de 
ação da Companhia junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tribu-
tária ( processo nº 0035161-46.2013.4.01.330) foi revertido contra o re-
sultado devido ao trânsito em julgado da ação conforme certidão emitida 
em 28/08/2021.

A Imunidade Tributária acima descrita não contempla a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido que é calculada com base na alíquota de 9% so-
bre o lucro tributável. Para o exercício de 2021 a Companhia apurou sal-
do negativo de CSLL no montante de R$ 3.847.

18 PROVISÃO PARA PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS

A Companhia possui processos cíveis, tributários, trabalhistas e ambien-
tais, todos em virtude do curso normal das operações, nos montantes 
de R$ 305.635 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 160.635 em 31 de de-
zembro de 2020). A Companhia, com base em análise conjunta com seus 
assessores jurídicos, constituiu provisões consideradas suficientes para 
prováveis desfechos desfavoráveis de processos em tramitação na esfera 
judicial.

a) Riscos provisionados
Os processos considerados como de perda provável são classificados no 
balanço da Companhia considerando a sua atual fase judicial, sendo re-
gistrados no passivo não circulante quando ainda estão em fase de co-
nhecimento e no passivo circulante quando já se encontram em fase de 
execução, quando da expectativa de desembolso de caixa dentro do pró-
prio exercício.

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

 
31/12/2020

(Reclassificado)  Adições Reversões 31/12/2021
     
Trabalhistas (a) 143.674 26.499 (12.576) 157.597
Cíveis e tributárias (b) 128.269 17.988 (13.800) 132.457
Cíveis – Desapropriações (c) 15.581 - - 15.581

 287.524 44.487 (26.376) 305.635
 
Circulante 126.889 137.678
Não circulante 160.635 167.957
(a) Trabalhistas
Trabalhistas - São constituídas de reclamações envolvendo: divisor de horas extras; adicional de dupla 
função/motorista usuário; promoção trienal face ao PCCS - Plano de Cargo, Carreira e Salário e RIP - 
Regulamento Interno de Pessoal anterior; adicionais de periculosidade/insalubridade ou diferenças, já 
que pagos, em determinados momentos a menor ou incorretamente; repouso semanal remunerado 
sobre as horas extras; e, incorporação do anuênio ao salário para apuração das horas extras.
(b) Cíveis e tributárias
Cíveis e tributárias - São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas nas épo-
cas próprias; confissões de dívidas; desequilíbrio econômico - financeiro do contrato; devolução da co-
brança da tarifa de esgoto do período em que não havia legislação estadual autorizando; 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 2020, a Empresa reclassificou de passivo contingente para outras 
contas a pagar, o montante referente a processos cíveis R$ 30.944 e tra-
balhistas R$ 95.945, respectivamente, sendo este passivo demonstrado 
em contingência em 2021 por apresentar características próprias de va-
lores cuja a realização ainda é incerta.

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 
demandas judiciais.

Os principais processos cujo risco é avaliado como possível em 31 de de-
zembro de 2021 e 2020 estão demonstrados a seguir:

 2021  2020
    
Trabalhistas 85.520  61.355
Cíveis 1.031.053  904.998
Cíveis – Desapropriações 35.770 35.187
Tributárias 281.130  261.728
   
 1.433.473  1.263.268



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$ 4.846.641.888,12

(b) FUNASA
Recursos oriundos dos convênios celebrados entre o Ministério da Saúde, por meio da Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Infraes-
trutura Hídrica e Saneamento - SIHS para execução de ações de saneamento básico em municí-
pios 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 Erradi-
cação 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 proce-
derá a baixa dos valores dos recursos recebidos via convênios, no mo-
mento da conclusão das respectivas obras, contra o ativo intangível em 
andamento.

20 PASSIVO FINANCEIRO A PAGAR - PPP

 2021  2020
   
Passivo financeiro a transcorrer 95.774  120.911
(-) Encargos a transcorrer (AVP) (17.325)  (85.512)
  
 78.449  35.399
  
Circulante 23.366  8.905
Não circulante 55.083  26.494

a) Termos da dívida
A Companhia tem um ativo de concessão oriundo de contrato de Parce-
ria Público 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 amortizado (175 meses), a liquidação ocorre através de rece-
bíveis que lastreiam a transação. 

Cronograma de amortização da dívida
Em 31 de dezembro de 2021, 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 24.211 23.706 23.170 95.774
(-) Realização dos encargos  (7.270) (5.412) (3.405) (1.238) (17.325)
  
 17.417 18.799 20.301 21.932 78.449

21 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 2021 e 2020.

 
2021

 
2020

(Reclassificado)
    
Dividendos a pagar 11.734  12.411
Diversos 39.017 44.659
  
 50.751  57.070

22 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 2021 é de R$ 190.061 (R$ 182.726 
em 31 de dezembro de 2020). Dentre os repasses mais relevantes neste perío-
do, destacam-se os montantes de R$ 25.974 e R$ 13.027, referentes aos siste-
mas SAA Vitória da Conquista e SAA Machadinho Sul, respectivamente.

De acordo com as normas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e os Pro-
nunciamentos Técnicos do CPC, os valores acima descritos foram contabiliza-
dos 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 2021  2020
     
CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.558  5.558
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 4.936  3.429
CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 30.011  30.011
CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 814  814
CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 41.841  39.579
CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 23.959  23.959
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 n° 394.940-80/2012 PAC 2 – SAA Vit Conquista 25.974 -
CT nº 394.941-94/2012 PAC 2 - Vit. Conquista - B. Catolé 16.541  9.627
CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R7 e R23 1.352  57.049
CT nº 408.654-40/2013 PAC 2 - Simões Filho 47  47
CT n° 408.655-56/2013 PAC 2 – FSA LESTE 2.634 -
CT nº 408.693-16 PAC 2 - SES Arembepe 7.022  40
CT nº 408.703-33 PAC 2 - SES SAA Adensamento 3.098  264
CT nº 421.109-04 PAC 2 - SAA Machadinho Sul 17.946  4.920
CT nº 424.364-69 PAC 2 - SAA ED Magalhães 1.879  981

  190.061  182.727

O montante total liberado para investimento nas obras do PAC em 2021 foi de 
R$ 64.385 (R$ 32.592 em 2020). 

Do total de recursos aportados, R$ 344 (R$ 203 em 2020) estão em contas 
bancárias vinculadas e R$ 189.717 (R$ 182.524 em 2020) foram investidos em 
ativo de contrato.

23 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 
Administração e seus familiares conforme definições contidas no CPC 05 (R1). 
A remuneração do pessoal chave da administração está descrita na nota 31.
 
Os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
bem como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos 
naquelas datas, relativos a operações com partes relacionadas estão a seguir 
detalhadas:

 Referência 2021 2020
    
Contas a receber bruto de clientes (1) 110.500 121.697
(-) Prov. PDD/PECLD (1) (29.519) (93.016)
Valores a receber de pessoal cedido (2) 5.248 4.937
  
Ativo circulante  86.229 33.618
  
Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza (3) 12.772 21.074

 
Ativo não circulante  12.772 21.074
  
Empréstimos e Financiamentos - Governo do Estado (GE) (4) - 35.329
  
Passivo circulante  - 35.329
    
Adiantamento para aumento de capital - Governo do Estado (GE) (5) 54.098 90.076
Auxílio para obras - GE (6) 5.182 5.182
  
Patrimônio líquido  59.280 95.258
  
Faturamento de água e esgoto  120.122 116.251
Reconhecimento perda 63.498 (25.419)
Reversão perda 39 5
Total 183.659 90.837
(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 Administração como com-
patíveis com os praticados no mercado, excetuando-se a forma de liquidação financeira, que pode-
rá acontecer através de negociações especiais (encontro de contas); Os valores referentes à isenção 
COVID foram compensados com os dividendos referentes ao exercício de 2020 que não haviam sido 
distribuídos.
(2) Valores de pessoal cedido: Os valores a receber de pessoal cedido são relativos aos saldos penden-
tes de recebimento, atinentes à cessão de empregados, cujo ônus da remuneração ficou a cargo dos 
órgãos cessionários do Governo do Estado;
(3) Convênio FUNCEP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza: Correspondem aos va-
lores detalhados no item (c) da nota explicativa 19. Convênios a Comprovar, relativos ao FUNCEP;
(4) Empréstimo obtido junto ao Governo do Estado da Bahia, conforme nota explicativa 16. A Compa-
nhia é co-executora em contrato firmado entre o Governo do Estado e o BID, o Governo do Estado re-
passou 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 ex-
plicativa 24 -Adiantamento para Aumento de Capital; e
(6) Auxílio para Obras -GE (Governo do Estado): Correspondem a valores descritos no item (b) da nota 
explicativa 24 -Patrimônio Líquido.

24 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 titula-
res 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.

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-
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, decorre 
fundamentalmente da redução dos processos tributários conforme histórico a 
seguir:

O processo 10580.726.359/2013-11 IRPJ /CSLL (União) referente a exclusão 
indevida das receitas de subvenção para investimento (governamental de 
ICMS), relativo aos anos calendários de 2008 a 2010, tramitou administrativa-
mente e não foi dada decisão favorável à Embasa. Valor original R$ 66.748. A 
Companhia ingressou no Judiciário com a ação anulatória número 1002108-
18.2017.4.01.3300, tendo o valor se mantido em R$ 91.930 para 2019. Em ja-
neiro/2020 houve a suspensão da exigibilidade do crédito de IRPJ e CSLL, mo-
tivo que levou à transferência de perda possível para perda remota. Em janeiro 
de 2021, o juiz extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender 
que a imunidade tributária recíproca dos tributos federais estaria sido discuti-
da nos autos da ação 35161-46.2013.4.01.3300. Houve ingresso de apelação, 
com pedido de efeito suspensivo, estando o processo concluso para decisão do 
Desembargador Federal Carlos Moreira Alves desde 13/09/2021.
 
O processo 10580-726.041/2016-75 IRPJ /CSLL (União) referente a exclusão 
indevida das receitas de subvenção para investimento (governamental de 
ICMS), relativo aos anos calendários de 2011 a 2012, tramitou administrativa-
mente 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 originária para julgamento da ação seria 
o STF. Houve interposição de apelação, sendo que foi concedida a tutela re-
cursal para suspender a exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado do 
processo.  
 
O processo nº 0002964-74.2009.8.05.0150, que tramitou perante a 2ª Vara 
Cível da Comarca de Lauro de Freitas (BA) refere-se a uma ação de desapro-
priação 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 decla-
rada utilidade pública destinada à construção do Reservatório R23, integran-
te do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Capelão, naquela cidade. 
O TJBA fixou o valor da indenização  em R$ 9.555 milhões 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. Após o trânsito em  
julgado da ação, a Exequente  pleiteou a execução do valor de R$ 38.989 mi-
lhões. Após recursos da EMBASA o Juiz declarou como montante devido o va-
lor de R$ 12.795 milhões. 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 ví-
cio insanável na perícia, uma vez que o perito era profissional sem habilitação 
técnica necessária ao ato. A Rescisória está tramitando e ainda será julgada.
Processo nº 0578567-77.2017.8.05.0001: Trata-se de “ação de cobrança” ajui-
zada por  QUIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  em face da EMBASA para fins 
de pagamento de reajuste de preço de diversos contratos firmados entre as 
partes, no valor total de R$ 3.067.260,74 (...), o que foi negado na esfera admi-
nistrativa sob a justificativa de inexistência de previsão nos contratos acerca 
de reajustes, tendo havido apenas e tão somente prorrogação de prazo, atra-
vés de termos aditivos, mantendo-se as condições contratuais originalmente 
pactuadas.

Após instrução processual, a ação foi julgada improcedente pelo Juízo de pri-
meiro grau, tendo sido oferecido recurso de apelação ao TJBA.

Ocorre que, quando do julgamento do recurso de apelação, o TJBA reformou a 
sentença de improcedência, sob o fundamento de que o reajuste é destinado a 
compensar os efeitos da desvalorização da moeda, com aplicação 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 reajus-
te 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 interpos-
to o recurso pertinente após a retomada do feito.
 
Processo nº 0500217-12.2016.8.05.0001: Trata-se de ação movida pelo  CON-
SORCIO PASSARELLI / MRM em  busca do “reequilíbrio econômico-financeiro” 
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 corrigi-
dos 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. Diante dessas decisões a EM-
BASA opôs Agravo Interno e Agravo ao STJ, os quais ainda estão pendentes de 
julgamento.

Como o processo tramita junto ao TJBA sob o meio físico, os prazos perma-
necem 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 penalida-
des 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 aguar-
da 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° 18.a). Estão representados pelos valores originais acrescidos de 
juros e atualização. A movimentação entre 31 de dezembro de 2021 e 2020 é 
oriunda do registro de novos bloqueios/depósitos, desbloqueios, baixas e atua-
lizações monetárias, conforme demonstrado a seguir:

 2021  2020
   
Saldo em 1º de janeiro 961.617  869.595
Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a) (24.479)  116.406
Rendimentos 7.130  3.000
Perdas em processos judiciais não provisionados (resultado) (23.644)  (33.552)
Baixas em processos perdidos provisionados (6.629)  (5.824)
Provisão para perdas em processos judiciais (45.721)  11.992
  
Saldo em 31 de dezembro 868.274  961.617
(a) Os valores depositados em em juízo decorrentes das ações de imunidade tributária, cujo o trân-
sito em julgado favorável à Embasa ocorreu em 28.08.2021 referentes as antecipações de IRPJ (R$ 
336.403) e à ação fiscal de PIS/COFINS (R$ 324.472), pleiteando a substituição do regime não cumu-
lativo pelo regime cumulativo na apuração de tais contribuições, foram suspensos em março de 2020 
conforme decisão judicial. Os valores referentes ao IRPJ  estão aguardando liberação judicial para que 
os créditos sejam recuperados pela Companhia. E os créditos  referentes ao Parcelamento INSS, co-
brados pela Receita Federal do Brasil - RFB equivocadamente,  no valor de R$ 11.606 (R$ 10.123 em 
2020) foram objeto de consulta formal à RFB através de requerimento recepcionado em 05/07/2021.

Em 2021 a Embasa ganhou ação para pagar seus débitos através de precatórios.

O Governador do Estado da Bahia propôs a ADPF tombada sob o número 616 no STF. Na referida 
Ação se questionavam decisões judiciais que determinavam pagamentos, arrestos ou penhoras con-
tra a EMBASA sem observar o rito determinado no art 100 da CF/88 que dispõe sobre a execução 
pelo regime de precatórios. 

Conforme demonstrado na ação, pela natureza jurídica da EMBASA, sua composição acionária, atu-
ação em serviço essencial sem intuito lucrativo, dentre outros argumentos, esta Sociedade de Econo-
mia Mista do Estado da Bahia possui natureza análoga a de Fazenda Pública e, portanto, suas execu-
ções devem obedecer estritamente o regime de precatórios/rpv. 

O STF, reconhecendo a tese arguida na ADPF assim decidiu: 
“...julgar parcialmente procedente o pedido para: (i) suspender as decisões judiciais nas quais se pro-
moveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro; (ii) determinar a sujeição 
da Empresa Baiana de Águas e Saneamento ao regime constitucional de precatórios; e (iii) determinar 
a imediata devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para 
as respectivas contas de que foram retiradas, restando prejudicado o pedido de natureza cautelar for-
mulado, nos termos do voto do Relator” 
 
Por esta decisão vinculante, todas as execuções judiciais contra a EMBASA precisam obedecer o re-
gime de precatórios ou RPV, sendo para as primeiras necessária a previa inscrição do precatório após 
o trânsito em julgado para que só após essa inscrição surja a obrigação de pagar pela EMBASA nos 
seguintes moldes: 

1. Precatórios inscritos até 02 de abril devem ser quitados até o final do exercício seguinte 
2. Precatórios inscritos após 02 de abril devem ser quitados até o final do segundo exercício 
subsequente 

Nesta sistemática, não se mostra mais possível a penhora ou constrição de numerário contra a EM-
BASA nos processos judiciais em execução e assim, proporcionando uma melhor organização orça-
mentária desta Instituição que pode não mais ter seu orçamento comprometido com decisões judi-
ciais determinando pagamento imediato de numerário. A EMBASA terá a prerrogativa de, consolidada 
a lista de precatórios, fazer a programação financeira/orçamentária para pagamento no exercício 
posterior.

19 CONVÊNIOS A COMPROVAR
 2021  2020
   
CODEVASF (a) 32.139  31.752
FUNASA (b) 31.262  33.952
Outros convênios (c) 32.891  34.303
  
 96.292  100.007
  
Circulante 11.571  11.178
Não circulante 84.721  88.829
(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 bási-
co em municípios do Estado da Bahia, no âmbito do Programa de Aceleração 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 Chorrochó (TC13700/2013) e SES Jacaraci (TC7100/2013) e Geren-
ciamento e Fiscalização de Obras (TC 0.056.00/2013).

Dessa forma, de acordo com a ata da AGE/AGO ocorrida em 29 de abril de 
2021, em 31 de dezembro de 2021, o capital social, subscrito e integralizado 
teve um acréscismo de R$ 170.349, através de integralização, passando a  R$ 
4.846.642 (R$ 4.676.293 em 31 de dezembro de 2020) está representado por 
443.048.633 (427.476.415 em 31 de dezembro de 2020) ações ordinárias e 
241.505.306 (233.016.924 em 31 de dezembro de 2020) 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 443.011.945 239.514.804 682.526.749 99,70%
Minoritários 36.688 1.990.502 2.027.190 0,30%

       
443.048.633 241.505.306 684.553.939 100,00%

b. Reserva de capital

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. 

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 2021 e 2020 estão assim demonstradas:

 2021  2020
    
Saldo em 1° de janeiro 90.076  74.467
Amortizações de empréstimos junto ao GE 38.133 74.112
Integralizações ao capital ocorridas (Nota explicativa nº 24a) (74.112)  (58.503)
   
Saldo em 31 de dezembro 54.097  90.076

A composição do saldo em 31 de dezembro de 2021 de R$ 54.097 tem o se-
guinte detalhamento:

• Valor de R$ 38.133 correspondente às amortizações dos empréstimos obti-
dos junto ao Governo do Estado (ver nota explicativa n° 16); e 
• Valor de R$ 15.964 referente à transferência de dívida do passivo circulante 
decorrente da assunção da dívida do contrato mantido com a empresa Cons-
trutora 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, R$ 301.398 (R$ 301.398 em 
2020) correspondem ao crédito presumido de ICMS concedido pelo Decre-
to 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 au-
mento de capital.

A reserva de redução do IRPJ de 75%  corresponde à contabilização do incen-
tivo fiscal apurado no período de janeiro a dezembro de 2021 no valor de R$ 
71.173 (2020: R$ 90.209), calculado com base no lucro de exploração de água 
e esgotamento sanitário até 31/07/2021. No Exercício de 2021 foram realiza-
dos ajustes ao incentivo de redução do IRPJ de 75%  que diminuíram o valor 
da reserva de lucros em R$ 2.455 referente a retificação do lucro da explora-
ção do exercício de 2020 devido a mudanças ocorridas na base da apuração 
conforme  Ato Declaratório Executivo Cofis nº 86, de 28 de dezembro de 2020. 
Seu saldo em dezembro de 2021 é de  R$ 68.719 (2020: R$ 90.210). O direito 
ao benefício fiscal foi obtido pela EMBASA, através do Laudo Constitutivo n° 
0008/2015, emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- 
Sudene, Ministério de Integração Nacional, em 25 de março de 2015. Condição 
onerosa atendida: Modernização total do empreendimento na área de atua-
ção da SUDENE; Capacidade Incentivada 100% da capacidade instalada; Pe-
ríodo de fruição: de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024 (10 anos). 

Para o exercício de 2021 a Companhia realizou depósitos relativos ao benefi-
cio de redução por reinvestimento de 30% do IRPJ no valor de R$ 3.659 ( 2020: 
R$ 3.776), calculado com base no lucro da exploração. E realizou ajustes no 
incentivo de redução por reinvestimento de 30% que a reduziram em R$ 146, 
referente a retificação do lucro da exploração do exercício de 2020 devido a 
mudanças ocorridas na base da apuração conforme  Ato Declaratório Execu-
tivo Cofis nº 86, de 28 de dezembro de 2020. Os valores desse incentivo são 
reconhecidos no resultado do exercício e passivo não circulante, e posterior-
mente transferido para reserva de lucros quando aprovados pela Sudene. Em 
31/12/2021 apresentou saldo de R$ 1(2020: R$ 6.028). 

Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e Pronunciamento CPC 07 (R1) - Subven-
ções e Assistências Governamentais, o valor do incentivo, apurado a partir da 
vigência da lei, foi contabilizado no resultado do exercício e posteriormente 
transferido para reserva de lucros. 

c.2. Reserva legal
A reserva legal deverá ser constituída mediante 5% (cinco por cento) do lucro 
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 2021 até 31 
de dezembro o valor acumulado é de R$ 78.176 (R$ 54.898 em 2020).

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 2021, o valor acumulado atinge R$ 1.008.194 (R$ 
660.346 em 2020).

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 a seguir:

Valor
Saldo em 01 de janeiro de 2020 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

Realização da reserva de reavaliação (103.763)
Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 24.470
Reversão Provisão IR diferido sobre reserva de reavaliação 73.466
 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 239.533

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 resultado, 
a parcela de imposto realizado no ano é transferida para lucros acumulados, 
realizando assim o saldo líquido da reserva de reavaliação.

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 dezem-
bro de 2021, foi apurado um ganho atuarial de R$ 1.995 (perda atuarial de R$ 
2.861 em 2020).

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. 

 2021 2020
 
Lucro Atribuível ao acionista da Companhia (em milhares) 386.277 242.928
Quantidade média ponderada de ações emitidas 443.048.633 427.476.415

Lucro Básico e diluído por ação (reais por ação) 0,56 0,36

A Companhia possui dívida conversíveis em ações, e desta forma, realiza o cál-
culo do resultado diliído por ação, conforme abaixo:
 2021 2020
 
Lucro Atribuível ao acionista da Companhia (em milhares) 386.277 242.928
Despesa de juros sobre dívidas conversíveis 175 2.219

Lucro atribuível as ações ordinárias (diluído) 386.452 245.147

Quantidade média ponderada de ações emitidas 443.048.633 427.476.415
Potencial efeito da conversão de dívida 5.268.191

Média ponderada de ações ordinárias (diluídas) 443.048.633 432.744.606

Lucro Básico e diluído por ação (reais por ação) 0,56 0,36



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$ 4.846.641.888,12

25 RECEITA OPERACIONAL

 2021  2020
    
Abastecimento de água    

Particular 2.355.598  2.278.697
Público 220.709  235.886

  
Total da receita de abastecimento de água 2.576.307  2.514.583
  
Esgotamento sanitário  

Particular 851.763  835.978
Público 83.041  83.968

  
Total da receita de esgotamento sanitário 934.804  919.946
  
Serviços acessórios 45.432  32.863
Serviços técnicos especializados 1.419  1.312
  
Total das receitas de serviços 3.557.962  3.468.704
  
COFINS (272.462)  (263.729)
PIS (59.146)  (57.256)
  
Total das deduções (331.608)  (320.985)
  
Receita operacional 3.226.354 3.147.719
Receita de construção 857.377  544.921

Receita operacional líquida 4.083.731  3.692.640

Além do reajuste anual tarifário de 9,15% concedido apartir de novembro de 
2021, suspenso desde abril de 2020, o aumento no número de ligações na or-
dem de 4,37% para os serviços de esgotamento sanitário e 2,64% para abas-
tecimento de água, guardam em parte correlação com o aumento na receita 
operacional da Companhia.

26 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

   2021 2020
Custos dos serviços prestados  
 Serviços de terceiros (a)  (1.079.586) (944.854)
 Pessoal  (622.797) (534.219)
 Amortização/depreciação  (463.099) (416.157)
 Materiais (b)  (200.119) (177.304)
 Fundo Municipal de Saneamento  (22.466) (11.524)
 Outros  29.793 (28.077)
  
 Custo dos serviços prestados  (2.358.274) (2.112.135)
 Custo de construção  (857.377) (544.921)
  
 Total dos Custos operacionais  (3.215.651) (2.657.056)
  
Despesas gerais e administrativas  
 Pessoal  (230.833) (212.742)
 Serviços de terceiros  (116.590) (103.839)
 Provisão para perdas em processos judiciais  (63.832) 457
 Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais  (43.674) (85.006)
 Depreciação  (12.077) (14.793)
 Material  (2.410) (2.924)
 Outras  (5.576) (5.987)
  
 Total das despesas gerais e administrativas  (474.992) (424.834)
  
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa 59.811 (19.371)
  
Despesas comerciais  
 Perdas em contas a receber  (199.393) (238.226)
 Pessoal  (18.800) (16.233)
 Serviços de terceiros  (10.608) (10.688)
 Material  (41) (36)
 Depreciação  (133) (130)
 Outras  (34) (13)
  
 Total das despesas comerciais  (229.009) (265.326)
  
Custos e despesas operacionais  
 Serviços de terceiros  (1.206.784) (1.059.381)
 Pessoal  (872.430) (763.194)
 Custo de construção  (857.377) (544.921)
 Amortização/depreciação  (475.309) (431.080)
 Perdas em contas a receber  (199.393) (234.418)
 Materiais  (202.570) (180.264)
 Provisão para perdas em processos judiciais  (63.832) 457
 Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa  59.811 (23.179)
 Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais  (43.674) (85.006)
 Fundo Municipal de Saneamento  (22.466) (11.524)
 Outros  24.183 (34.077)
   
   (3.859.841) (3.366.587)

Custos dos serviços prestados
O Custo com Serviços Prestados apresentou incremento de 11,65% equivalen-
te a R$ 246.057. Os grupos que mais contribuíram para este aumento foram:

a) Serviços de terceiros - o aumento de R$134.732 equivalente a 14,26% deve-
-se principalmente ao incremento em serviços de Operação e Manutenção de 
Sistemas (R$47.594) e energia elétrica (R$51.475).
b) Pessoal - o aumento de R$88.578 equivalente a 16,58% decorre além do 
incremento nas rubricas de salário e encargos no acrescimo de 93% em In-
centivo a aposentadoria devido o pagamento em 2021 do reajuste de 2,46% e 
7,59% dados pelos acordos coletivos de 2020 e 2021.
c) Outros - A redução de R$57.952 refere-se ao incremento no item recupera-
ção de despesas diversas (33400004), as principais recuperações foram: Crédi-
to pis/cofins depreciação (2016 e 2017) e parcelamentos.

Despesas Gerais e administrativas
O incremento de 11,83% das despesas gerais e administrativas, equivalente a 
R$50.240 decorre principalmente do efeito líquido do crescimento de R$12.754  
em Serviços de terceiros (com destaque para os serviços de manutenção e 
alugeis de Software ), aumento de R$18.091 no grupo de despesas de pessoal 
(com destaque para as rúbricas de salários, encargos e incentivo a aposenta-
doria) e do decréscimo de R$23.037 nas perdas e provisões para perdas em 
processos judiciais.

Despesas comerciais 
A redução nas despesas Comerciais de R$35.890(13,58%) decorre principal-
mente do  decréscimo de 16,19% nas perdas no contas a receber de clientes.

Arrendamento Mercantil
O impacto dos contratos de arrendamento no resultado somam R$ 13.003 e 
são isentos de reconhecimento, CPC 06 (R2) por terem prazo menor que 12 
meses ou ativo subjacente menor que US$ 5.000,00

27 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

 2021  2020
    
Despesas tributárias (16.421)  (36.771)
Baixa de bens (476) (38.110)
Outras 3.731  3.800
   

(13.166)  (71.081)

No ano de 2020, após fim da Isenção do ICMS,  a despesa de DIFAL foi aloca-
da diretamente na despesa e não no custo de aquisição da mercadoria, pro-
cesso alinhando em 2021.

28 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

2021  2020
Receitas financeiras    
Rendimento de aplicações financeiras 27.700  16.221
Outras receitas financeiras (a) 15.097  11.076
Juros e variações sobre contas a receber (b) 75.054  52.353
Variação cambial ativa -  7.640
  
 117.851  87.290
Despesas financeiras  
Juros sobre financiamentos/encargos com dívidas diversas (c) (105.582)  (50.732)
Variação cambial passiva (2.630)  (32.204)
  
 (105.212)  (82.936)
  
Resultado financeiro, líquido 12.639  4.354
(a) Outras receitas financeiras são compostas de descontos obtidos, juros recebidos e variações 
monetárias.
(b) São compostas dos juros de parcelamentos de clientes, juros e acréscimos por inadimplência, mul-
ta por impontualidade e variação monetária.
(c) Em 2021 houve acréscimo dos juros a incorrer do passivo financeiro a pagar – PPP devido a meto-
dológia de apropriação financeira.

29 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

 2021  2020
    
Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social 259.450  (180.712)
Incentivo fiscal SUDENE (redução do IRPJ) -  Nota 24.c 72.230 93.986
Imposto de renda e contribuição social corrente 331.680  (86.726)

Imposto de renda e contribuição social diferidos (168.776)  70.328

Imposto de renda e contribuição social líquidos (162.904) (16.398)

a) Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social
A apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro do exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 está demonstrada como segue:

 2021 2020
       

 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL
       

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 255.088 223.363  259.326 259.326
        
Adições (exclusões)     
Variação cambial (11.442) (11.442)  607 607
Variação Monetária Plano Previdenciário - 20  (29) (29)
Realização da reserva de reavaliação 60.528 103.763  103.763 103.763
Provisão para redução ao valor recuperável do 
contas a receber (10.803) (75.179)  (546) (546)
Tributos indedutíveis 1.935 2.723  1.021 1.021
Provisão para Perdas em Depósitos Judiciais (146) 45.721 (11.752) (11.752)
Impostos suspensos 72.125 106.758  102.365 102.365
Depreciação IPC x BTNF - 6.905  - 6.905
Depreciação retroatriva (3.359) 20.559  25.414 25.414
Benefícios a consumidor de baixa renda 7.701 13.505  7.253 7.253
Margem construção (Adoção Inicial Lei 12.973/14) 123 211  211 211
Diferenças ativas/passivas referente a ajuste das 
Obrigações de PPP (nota 19) 56.583 53.420  (3.640) (3.640)
Bx Bens exercícios anteriores - - 38.085 38.085
Outros (26.043) 23.334  17.187 17.187
    
Base de cálculo 402.290 513.661  539.264 546.169
   
IR e CSLL antes das deduções (100.559) (46.229)  (134.792) (49.155)
Deduções do IR 2.414 -  2.236 -
Redução de 75% do IR - SUDENE 68.717 -  90.209 -
Redução por Reinvestim-SUDENE 3.513 -  3.777
Reversão IRPJ/CSLL Res. Reavaliação 15.132 9.339
Reversão IRPJ – Ação de Imunidade 379.354 -  - -
   
Despesa de imposto de renda e contribuição 
social 368.571 (36.890)  (37.570) (49.155)
   
Alíquota efetiva *0% 13,4%  14% 19%

Despesa liquida de benefício fiscal      331.680     (86.726)
Imposto de renda e contribuição social diferido      (168.776)       70.328
Total da despesa de imposto de renda e 
contribuição social           162.904       (16.398)

Taxa efetiva              0%                 6,32%
Os valores devidos de imposto de renda que foram revertidos contra o resultado devido ao trânsito 
em julgado da ação de imunidade recíproca.

*Aliquota não calculada devido reversão do Imposto de Renda conforme trânsito em julgado da ação 
de imunidade recíproca.

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

 2021 2020
Diferenças temporárias   
Provisões para perdas em processos judiciais cíveis e trabalhistas 43.123 92.461
Provisões para perdas em processos tributários 46.283 138.551
Provisão para créditos em contas a receber 23.087 112.780
Reserva de reavaliação (22.556)  (120.492)
Juros ativos sobre depósitos judiciais (17.050)  (64.908)
Impostos diferidos sobre órgãos públicos (15.539)  (58.772)
Outras diferenças temporárias, líquidas (1.865)  26.703
  
 Total da Diferenças Temporárias, líquidas 55.483 126.323

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

Os ativos e passivos diferidos referentes a provisão do IRPJ foram revertidos contra o resultado e lu-
cros acumulados, devido ao trânsito em julgado da sentença da ação de imunidade recíproca.

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

 2021 2020
Com efeitos no resultado
Provisões para perdas em processos judiciais cíveis e trabalhistas 8.726 4.433
Provisões para perdas em processos tributários 27.639 30.215
Provisão para créditos em contas a receber (9.467) (186)
Outras diferenças temporárias ativas 17.427 14.286
Juros ativos sobre depósitos judiciais 77 1.070
Impostos diferidos sobre órgãos públicos 50 75
Reserva de reavaliação (11.848) (14.844)
Outras diferenças temporárias passivas (201.380) -

Total dos efeitos no resultado (168.776) 35.049

Com efeitos no patrimônio líquido

Reserva de reavaliação 24.471 35.279             
Reversão IRPJ Diferido Res. Reavaliação - Ação de Imunidade 73.466 -

Total dos efeitos no patrimônio líquido 97.937 35.279             

Efeito líquido do Imposto de renda diferido ativo (passivo) (70.739) 70.328

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 15,44% em média da folha bruta de salários em 
2021 (16,03% em 2020), totalizando o montante de R$ 71.523 em 2021 (R$ 
66.400 em 2020). 

(b) Obrigações previdenciárias
A Fundação de Assistência Social e Seguridade da EMBASA – FABASA é uma 
entidade fechada de previdência complementar, com patrimônio próprio, se-
gregado do patrimônio da Patrocinadora Embasa, que tem a incumbência de 
gerir plano previdenciário em favor de empregados e ex-empregados da re-
ferida patrocinadora.
 
A Fundação tem como principal objetivo oferecer aos seus participantes, 
assistidos e beneficiários a possibilidade de capitalização de recursos para 
que, após determinado período, possam auferir uma renda que lhes garan-
ta um padrão de vida superior ao que é possível obter, exclusivamente, com 
o benefício do Regime Geral de Previdência Social. A FABASA possui 02 
(dois) planos de benefícios e 01 plano administrativo, sendo 01 (um) Plano 
de Benefícios Previdenciários Misto nº 001 (Contribuição Definida), 01(um) 
Plano Benefícios 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 (R1) - Benefícios a Empregados, a Com-
panhia avaliou atuarialmente, em 31 de dezembro de 2021, o Plano de Be-
nefícios Previdenciários da FABASA, referente ao plano de benefício defini-
do, por ela patrocinado. Os resultados desta avaliação foram apurados por 
atuário independente, que emitiu seu Parecer Atuarial em 23 de fevereiro 
de 2022, utilizando-se do método da unidade de crédito projetada, confor-
me 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 (31/10/2021) 
com 8 participantes ativos, 111 participantes aposentados e 49 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 contri-
buições mensais que o participante e o patrocinador fizerem ao longo do pe-
ríodo de acumulação.

Reconciliação do valor das obrigações atuariais 2021  2020
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do ano 75.862  73.812
Custo do serviço corrente bruto 103  91
Custo dos juros 5.143  5.085
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do Plano (5.704)  2.168
Benefícios pagos (5.593)  (5.294)
Valor das obrigações calculadas no final do ano 69.811  75.862

  
Reconciliação do valor justo dos ativos 2021  2020
Valor justo dos ativos no início do ano    (66.609)    (67.392)
Contribuições do empregador         (515)         (476)
Contribuições esperadas do empregado           (199)           (92)
Rendimento esperado dos investimentos      (4.512)      (4.636)
(Ganho) perda na evolução do Ativo do Plano          3.709    693
Benefícios pagos 5.593 5.294
Valor justo dos ativos no final do ano    (62.533)    (66.609)

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço 2021  2020
Valor presente das obrigações atuariais 69.811 75.862
Valor justo dos ativos do plano    (62.533)    (66.609)
(=) Déficit (superávit) para planos cobertos 7.278 9.253
Valor do passivo 7.278 9.253

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

Premissas atuariais (% a.a.) 2021 2020
    
Taxa de desconto em 31 de dezembro 9,44 7,03
Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano em 31 de dezembro 9,44 7,03
Aumentos salariais futuros 4,00 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:

  
Obrigações 

atuariais 

Ativo 
financeiro 

do plano Saldo
       
Saldos em 1° de janeiro de 2020   (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 2020       (75.862) 66.609     (9.253)
       
Ganho atuarial                 -   (3.709)        (3.709)
Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do 
plano          5.704                -       5.704
Custo dos juros          (5.143)                -       (5.143)
Rendimentos dos investimentos                 -   4.512       4.512 
Benefícios pagos  5.593        (5.593)            (0)
Outros              (103) 714          611 
  
Saldo em 31 de dezembro de 2021        (69.811) 62.533       (7.278)

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$ 72.749.283,00 
Aumento de 0,5 %  R$ 67.405.888,00

(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 2021 e 2020 está apre-
sentada a seguir:

 2021 2020
   
Saldo em 1º de janeiro 38.841 37.638
Pagamento da PPR (40.779)  (43.033)
Reversão provisão PPR 1.947 5.412
Constituição da provisão PPR 40.772 38.824
  
Saldo em 31 de dezembro 40.781 38.841

31 REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A Companhia efetuou pagamentos a título de remuneração no valor de R$ 
3.747 (R$ 3.896 em 2020) à sua Administração, representada pelos membros 
da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Administração, pelos servi-
ços prestados no exercício.

32 COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia possui cobertura de seguro de responsabilidade dos administra-
dores, com cobertura máxima contratada de R$ 15.000. A renovação deste 
seguro ocorreu em março de 2022, com vencimento em abril de 2023.
A Companhia possui também seguro para eventuais riscos operacionais-incên-
dio (inclusive decorrente de tumultos, greves e lock-out), queda de raio, explo-
são de qualquer natureza e queda de aeronaves, para a unidade administra-
tiva do CAB, no montante de R$ 13.792, com vencimento da apólice em 30 de 
julho de 2022. Os demais ativos da Companhia não se encontram segurados.
 
33 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 2021 
no valor de R$ 1.995 (R$ 2.832 em 2020).

Rendimentos provenientes de recursos vinculados, recursos de uso exclusivo 
em investimentos, no valor de R$ 2.101;

Capitalização de juros em Ativo de Contrato no valor de R$ 15.424.

A amortização, incluindo principal e juros, referente ao financiamento junto 
ao Governo do Estado correspondente ao valor de R$ 38.133 (R$ 74.111 em 
2020) foram contabilizadas no exercício de 2021 como crédito de adiantamen-
to para futuro aumento de capital do acionista, Governo do Estado da Bahia, 
conforme previsto na cláusula quinta, parágrafo segundo do convênio firmado 
entre este e a Companhia.

Exclusão das adições ao imobilizado e intangível o montante de R$ 67.733 re-
ferente a fornecedores em aberto na data de 31 de dezembro de 2021;

Reconhecimento de provisão juros e variações sobre fornecedores pagos em 
atraso no montante de R$ 6.638 mil;

Aumento de capital com a utilização dos valores contabilizados como Reserva 
de Capital no montante de R$ 74 milhões.

34 DESAPROPRIAÇÕES

Os compromissos mais representativos da Companhia com desapropriações 
ou servidões ocorreram a partir de 2009, decorrentes da execução de obras 
relacionadas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário vinculadas 
ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Os desembolsos totaliza-
ram em 2021 R$ 6.533 (R$ 2.469 em 2020).

35 EVENTOS SUBSEQUENTES

a) O Governo do Estado da Bahia encaminhou medida social através da Lei 
14.390  de 14.12.2021, que autoriza o à Embasa, excepcionalmente no mês 
de Dezembro/2021, a aplicar tarifa social prevista no “Programa de Tarifa Re-
sidencial Social” aos moradores, comerciantes e prestadores de serviços dos 
municípios baianos atingidos pelos desastres naturais decorrentes das chuvas 
intensas que acometeram o Estado.

b) Lei Complementar 51/2022
O Estado da Bahia aprovou em 10 de junho de 2019, Lei Complementar nº 
48/2019, referente a regionalização com a criação de 19 microrregiões. Em 
Março de 2022, a LC 48 foi alterada pela Lei complementar nº 51, que entre 
outras modificações, introduz a possibilidade da descentralização administra-
tiva da prestação dos serviços de saneamento das Microrregiões à estrutura 
administrativa do Estado da Bahia, a qual a EMBASA está inserida. Abrindo 
uma janela para regularização da prestação de situações contratuais não re-
gulares, via delegação.

c) Lei da Criação da Embasa – Alteração pela Lei 14.466 de 31/03/2022
Para se adequar ao novo cenário trazido pelo Decreto 10.710/21 e participar 
de forma competitiva nas licitações promovidas pelos titulares dos serviçoa de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitáio, a Embasa, através do Gover-
no do Estado da Bahia, publicou a Lei 14.466 em 31 de março de 2022, essa lei 
altera a Lei 2.929/71, lei de criação da Embasa, onde foi acrescido o Art 15.A 
com a seguinte redação:

“Art. 15-A - Constitui objeto social da EMBASA a prestação de serviços de sanea-
mento básico no Estado da Bahia e em todo o País, compreendendo as atividades 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como seus subprodutos 
de forma adequada à saúde pública e em quaisquer outras correlatas que guardem 
relação direta ou indireta com o setor, para si ou para terceiros, conservando os re-
cursos naturais, o meio ambiente e a segurança da vida, sem prejuízo da sustenta-
bilidade financeira e com observância da universalização, controle social, prestação 
regionalizada e de outras formas previstas na legislação brasileira sobre os serviços”

De acordo com a referida Lei a Embasa poderá:
“I - coligar-se e associar-se, por qualquer forma, com outras pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, inclusive participar e formar consórcio;

II - constituir ou integrar Sociedade de Propósito Específico - SPE, organizada 
como sociedade por ações ou limitada, de capital aberto ou fechado, majori-
tária ou minoritariamente, com objetivo específico e prazo de existência deter-
minado, para que possa participar de licitações na área de saneamento básico 
de acordo com a Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020;

III - subconceder ou subdelegar parte de suas atividades a terceiros com anu-
ência prévia dos entes concedentes envolvidos na concessão, observando 
o quanto disposto nas Leis Federais nos 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 
14.026, de 15 de julho de 2020.”

O Estado da Bahia aprovou em 10 de junho de 2019, Lei Complementar nº 
48/2019, referente a regionalização com a criação de 19 microrregiões. Em 
Março de 2022, a LC 48 foi alterada pela Lei complementar nº 51, que entre 
outras modificações, introduz a possibilidade da descentralização administra-
tiva da prestação dos serviços de saneamento das Microrregiões à estrutura 
administrativa do Estado da Bahia, a qual a EMBASA está inserida. Abrindo 
uma janela para regularização da prestação de situações contratuais não re-
gulares, via delegação.

d) Atendimento ao Decreto 10.710/21
A Agersa – Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 
publicou no Diário Oficial da Bahia, dia 31/03/2022 a Resolução 003/2022 
onde aprovou a capacidade econômica e financeira da Embasa para atuação 
em 292 municípios, a Etapa I teve o laudo emitido pela KMPG Auditores Inde-
pendentes e a Etapa II teve a certificação emitida pela EY Brasil.
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O Estado da Bahia aprovou em 10 de junho de 2019, Lei Complementar nº 
48/2019, referente a regionalização com a criação de 19 microrregiões. Em 
Março de 2022, a LC nº 48 foi alterada pela Lei complementar nº 51, que entre 
outras modificações, introduz a possibilidade da descentralização administra-
tiva da prestação dos serviços de saneamento das Microrregiões à estrutura 
administrativa do Estado da Bahia, a qual a EMBASA está inserida. Abrindo 
uma janela para regularização da prestação de situações contratuais não re-
gulares, via delegação.

e) Reajuste de tarifa 
Após amplo diálogo nas tratativas do reajuste tarifário anual junto a AGERSA 
(Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia), desde abril 
de 2021, a Companhia obteve autorização para o aumento tarifário no mês de 

outubro. A aplicação do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 9,15% passou a vi-
gorar a partir de novembro do mesmo ano.

A Embasa já iniciou o levamento das informações internamente dos itens 
que compõe o cálculo do reajuste tarifário de 2022, se preparando para 
instauração do reajuste anual e envio posterior das informações à referida 
agência reguladora até maio de 2022, sendo este o órgão responsável pela 
realização dos estudo técnicos para avaliação da necessidade de atualização 
tarifária da Embasa.

f) 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 Contabili-

dade Regulatória e Plano de Contas Regulatório a ser utilizado pela Com-
panhia com data de adoção em 01 de janeiro de 2020, porém, em virtude 
da necessidade de adequação sistêmica, novo prazo foi agendado: a elabo-
ração dos balancetes mensais a partir de janeiro/2022 e as Demonstrações 
Regulatórias Completas a partir de 31 de março de 2023.  

g) Captação de recursos 
A Embasa está captando recursos junto à Caixa Econômica Federal no 
montante de R$ 692 milhões para financiamento de obras de água e esgo-
tamento sanitário em 10 municípios do Estado da Bahia.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria Executiva e Conselho de Administração da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA
Salvador - BA

Opinião sobre as demonstrações contábeis  
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa Baiana de Águas e Sane-
amento S.A. - EMBASA (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA em 31 de de-
zembro de 2021, 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 e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Finan-
cial Reporting Standards – IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standar-
ds Board – IASB”.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
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 do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado (DVA)
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da diretoria executiva 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, 
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a 
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstra-
ções contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e con-
teúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações 
do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos re-
levantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são con-
sistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 
- EMBASA para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram examina-

das por outro auditor independente que emitiu relatório em 19 de abril de 2021 
com opinião sem modificação sobre estas demonstrações contábeis. Como parte 
de nossos exames das demonstrações contábeis de 2021, examinamos também 
as reclassificações descritas na Nota Explicativa 6.2, que foram efetuadas para al-
terar os valores correspondentes relativos às demonstrações contábeis de 2020. 
Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. 
Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedi-
mentos sobre as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício 
de 2020 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração 
sobre as demonstrações contábeis de 2020 tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o rela-
tório do auditor
A diretoria executiva da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilida-
de é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse rela-
tório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co-
municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da diretoria executiva e da governança pelas demonstra-
ções contábeis
A diretoria executiva é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a diretoria executiva é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a diretoria executiva pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te 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 normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 

distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
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 razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria executiva;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria executiva, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 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 con-
tinuidade operacional;
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 20 de abril de 2022.
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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 examinado o RE-
LATÓRIO ANUAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APURADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva 
e considerando o Parecer dos Auditores Independentes, submetem os referidos 
documentos e propõem sua aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas.

Salvador, 20 de abril de 2022.
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Senhores Acionistas,

O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da 
Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base no Pa-
recer da BDO RCS Auditores Independentes, de 20 de abril de 2022, elaborado de 
acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards – IFRS”), 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB”.

Tomou, ainda, conhecimento das seguintes proposições a serem encaminhadas à 
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas:

1. Da Modificação do Capital Social 

a) subscrição de 15.604.609 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 
(sete reais e oito centavos), sendo 3.485.888 de Ações Ordinárias no valor de 
R$24.680.087,04 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, oitenta e 
sete reais e quatro centavos) e 12.118.721 de Ações Preferenciais no valor de 
R$85.800.544,68 (oitenta e cinco milhões, oitocentos mil, quinhentos e quarenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$110.480.631,72 (cento e dez 
milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e dois 
centavos), para capitalizar os seguintes recursos: provenientes de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital-Governo do Estado, no total de R$38.133.178,39 
(trinta e oito milhões, cento e trinta e três mil, cento e setenta e oito reais e trin-
ta e nove centavos); ficando, deste montante, um residual contábil de R$ 1,03 (um 
real e três centavos) para futura incorporação; Reserva de Incentivos Fiscais – Re-
dução 75% IRPJ (SUDENE), no valor R$68.718.561,64 (sessenta e oito milhões, se-
tecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro cen-
tavos) referentes ao incentivo apurado no ano de 2021 (R$71.173.230,81 reduzindo 
de R$2.455.329,07 devido ao ajuste do incentivo do ano de 2020) e o valor residual 
de anos anteriores (R$659,90) para capitalização por todos os acionistas, propor-
cionalmente ao número de ações preferenciais detidas pelos mesmos, em 31 de 
dezembro de 2021, ficando um residual geral contábil de R$3,76 (três reais e se-
tenta e seis centavos) para futura incorporação. Fica à disposição dos acionistas mi-
noritários 15.948 Ações Nominativas no valor unitário de R$7,08 (sete reais e oito 
centavos), sendo 571 Ações Ordinárias no valor de R$ 4.042,68 (quatro mil e qua-
renta e dois reais e sessenta e oito centavos) e 15.377 Ações Preferenciais no va-
lor de R$108.869,16 (cento e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis 
centavos), totalizando R$112.911,84 (cento e doze mil, novecentos e onze reais e 
oitenta e quatro centavos); Reserva de Incentivos Fiscais – Reinvestimento (SUDE-
NE), no valor R$3.628.746,57 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos 
e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) referente ao incentivo apura-
do no ano de 2020, conforme Parecer CGIF nº 0144/2022, aprovado pela Portaria 
DFIN Nº 0014/2022, e R$ 262,74 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e qua-
tro centavos) referente a valores residuais de anos anteriores, totalizando o valor de 
R$3.629.009,31 (três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, nove reais e trinta e um 
centavos) para capitalização por todos os acionistas proporcionalmente ao número 
de ações preferenciais detidas pelos mesmos em 31 de dezembro de 2021, fican-
do um residual geral contábil de R$6,63 (seis reais e sessenta e três centavos) para 
futura incorporação, em relação aos incentivos fiscais fica um resíduo contábil de 
R$106,20 (cento e seis reais e vinte centavos) para futura incorporação relativo aos 
acionistas minoritários;

b) a alteração do Capital Integralizado de R$4.846.641.888,12 (quatro bilhões, oito-
centos e quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e oi-
tenta e oito reais e doze centavos) para R$4.957.122.519,84 (quatro bilhões, nove-
centos e cinquenta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezenove 
reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 700.158.548 ações, assim distribu-
ídas: 446.534.521 Ações Ordinárias e 253.624.027 Ações Preferenciais, ambas No-
minativas 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 seguinte 
redação: “Art. 5º - O capital autorizado da sociedade é de R$5.664.000.000,00 (cinco 
bilhões, seiscentos e sessenta e quatro milhões de reais), divididos em 800.000.000 
de Ações Nominativas no valor unitário de R$7,08 (sete reais e oito centavos), sen-
do 520.000.000 Ações Ordinárias e 280.000.000 Ações Preferenciais, sem direito a 
voto, e de 4.957.122.519,84 (quatro bilhões, novecentos e cinquenta e sete milhões, 
cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), o 
capital subscrito e integralizado”;

2. Da Destinação dos Lucros Acumulados 

Constituir Reserva Legal de R$23.277.933,42, Retenção de Lucros para Expansão 
- Reserva para Investimentos de R$347.847.836,66 conforme orçamento de capi-
tal contido no programa de investimentos (art. 196 da lei 6.404/76), e Reconhecer 

Reserva Especial de Dividendos Obrigatórios de R$22.203.053,40 (vinte e dois mi-
lhões, duzentos e três mil, cinquenta e três reais e quarenta centavos), em confor-
midade com o previsto nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das Sociedades 
por ações, sendo: Governo do Estado: R$22.146.046,34 (vinte e dois milhões, cento 
e quarenta e seis mil, quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e acionistas 
minoritários: R$57.007,06 (cinquenta e sete mil, sete reais e seis centavos). 

3. Da destinação do saldo da conta Reserva Especial para Dividendos 
Obrigatórios

Destinação da reserva, na parte que cabe ao acionista majoritário, para compensa-
ção de contas de água de consumidores de baixa renda, beneficiários de tarifa so-
cial, em função da edição da Lei 14.390 de 14/dez/2021, que traz em seu texto:
 
Art. 6º - Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, excepcio-
nalmente no mês de dezembro de 2021, e como forma de auxílio ao enfrentamento 
dos danos causados pelos desastres naturais decorrentes das chuvas intensas que 
acometeram o Estado, autorizada a aplicar a tarifa social prevista no “Programa Ta-
rifa Residencial Social” aos moradores, comerciantes e prestadores de serviços dos 
municípios baianos atingidos. 
§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, deverão ser observados pelos be-
neficiários o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: 
I - residam ou tenham a sede dos comércios e prestadoras de serviço em Município 
abrangido por Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública, moti-
vado pelas chuvas intensas ocorridas no Estado, declarado pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo Estadual ou por ato de autoridade competente e por ele homologado; 
II - tenha o imóvel sido efetiva e diretamente atingido pelo desastre, mediante com-
provação por documento oficial emitido pela Superintendência de Proteção e Defe-
sa Civil do Estado, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia ou por órgão público 
competente do Município. 
§ 2º - O cadastramento dos beneficiários de que trata este artigo será feito pela 
EMBASA. 
Art. 7º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a proceder às alterações orça-
mentárias necessárias ao cumprimento desta Lei.
           
4. Da compensação dos dividendos do acionista majoritário: 

a) referente saldo Isenção Covid-2021: R$13.186.855,77
 
b) referente a Lei Estadual no 14.390/2021: R$871.048,68 

5. Da distribuição dos dividendos:

ao Governo do Estado: R$8.088.141,89; 
aos acionistas minoritários: R$57.007,06

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes, datado de 20 de abril de 
2022, certificando que as demonstrações financeiras apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira da EMBASA 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil.

Considerando, ainda, o pronunciamento do Conselho de Administração, emitido em 
20 de abril de 2022, o Conselho Fiscal, por unanimidade, é de opinião que os referi-
dos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento S/A - EMBASA.

Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favorável à submissão das refe-
ridas Demonstrações Financeiras, bem como das propostas de Destinação dos 
Lucros Acumulados, incluindo a compensação e a distribuição de dividendos, e de 
modificação do Capital Social à Assembleia Geral dos Acionistas na forma apresen-
tada pelo Conselho de Administração, tendo em vista a estrutura de capital e situa-
ção financeira da Companhia.

Salvador, 20 de abril de 2022.

                                              Eracy Lafuente Pereira

        Cecília Pinheiro Souza          Adriano Tadeu Oliveira Guedes Chagas

 Carlos Renato do Amaral Portilho  Luciana Maria Rocha Moreira

PARECER DO CONSELHO FISCAL


