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MENSAGEM DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO  [GRI 102-14]

Cássio Ramos Peixoto* 
Presidente do Conselho de Administração 

*  Presidente do Conselho de Administração da Embasa no período 
de 12/01/2015 a 26/04/2018.

A crise hídrica que atingiu a Bahia, em especial a região 

metropolitana de Salvador, bem como os esforços do 

Governo do Estado, através da Embasa, para garantir a 

continuidade do abastecimento de água, marcaram o 

ano de 2017. A estiagem, que teve início no ano ante-

rior, foi a pior registrada nos últimos cem anos. Para en-

frentar a situação, investimos R$ 34,8 milhões em obras 

emergenciais, tais como: ampliação de sistemas, perfu-

ração e montagem de poços, além da contratação de 

carros-pipa em regiões mais críticas.

Implementamos obras desde os primeiros sinais da cri-

se e intensificamos as campanhas na televisão, rádio e 

redes sociais sobre uso racional da água. O tema “Redu-

ção de Perdas de Água” foi o foco das 6.562 ações socio-

ambientais que desenvolvemos ao longo do ano junto 

às comunidades. Entretanto, é importante ressaltar que 

o restabelecimento da normalidade só será possível gra-

ças à conjunção positiva de três fatores: o retorno das 

condições próximas à regularidade do regime de chu-

vas; a realização de obras emergenciais e estruturais; e a 

mudança de hábitos da população. 

Mesmo diante do cenário nacional de retração econô-

mica e escassez de recursos financeiros, consolidamos 

nosso papel de principal integrador do saneamento do 

Estado e cumprimos nossas principais metas. No que 

diz respeito ao abastecimento de água, implantamos 

120.703 novas ligações e seguimos com a execução de 

nove grandes obras importantes em toda a Bahia, que so-

mam R$ 490 milhões. Também firmamos um novo termo 

de compromisso com o Fundo de Combate e Erradica-

ção da Pobreza (Funcep), no valor de R$ 42 milhões, que 

visa beneficiar populações localizadas principalmente no 

semiárido baiano e que não têm acesso à água tratada. 

Para o serviço de esgotamento sanitário, realizamos 

99.614 novas ligações e concluímos seis importan-

tes obras, que representam um valor aplicado de R$ 

63,8 milhões e beneficiam 311 mil habitantes. Para 

ampliar o serviço a outras comunidades, estamos 

executando obras em nove municípios, com investi-

mentos de R$ 695 milhões.  

Nossa missão está norteada pela busca contínua em 

aprimorar as estruturas de controle, promover mais efi-

ciência e agilidade na tomada de decisões, garantir a se-

gurança e a conformidade dos processos, mitigar riscos 

e salvaguardar os interesses dos nossos acionistas e de-

mais públicos de interesse. Nesse sentido, em 2017 de-

dicamos atenção especial à adequação à Lei das Estatais 

(lei federal nº 13.303/2016), cujos primeiros resultados já 

podem ser conferidos nesse Relatório. 

Estamos implementando um modelo de governança e 

de negócio eficaz e transparente, capaz de elevar a con-

fiança dos acionistas e de todos os baianos, para além 

da segurança, da eficiência operacional e do retorno 

dos investimentos.

Nesse sentido, considerando o papel singular do Conse-

lho de Administração da Embasa, agradecemos a todos 

os Conselheiros que, de forma atuante, contribuíram 

para os resultados aqui apresentados.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE   [GRI 102-14] 

O ano de 2017 foi marcado por grandes desafios para o 

setor de saneamento. Além da crise política e econômica 

instalada no país, que agravou a fuga de capital e a escas-

sez de investimentos, principalmente federais, tivemos a 

continuidade da crise hídrica em regiões do Estado, de-

mandando da Embasa uma série de ações que garantis-

sem a nossa prestação de serviços com sustentabilidade.

Para superar as adversidades que foram enfrentadas ao 

longo do ano, adotamos ações para reduzir e otimizar 

nossos custos, além de requalificar os investimentos. 

Um exemplo foi a implantação do Gerenciamento Ma-

tricial das Despesas (GMD), que vem possibilitando uma 

gestão mais eficiente das nossas despesas.

Intensificamos a adequação de nossa gestão para aten-

der à Lei das Estatais, passando a adotar práticas de go-

vernança mais rígidas, com o objetivo principal de apri-

morar a gestão profissional da empresa já consolidada e 

baseada em preceitos éticos e de transparência.

Apesar desse cenário, que contou com a restrição de investi-

mentos e de oferta de água por conta da estiagem, registra-

mos bons resultados e metas alcançadas. O investimento total 

em serviços de abastecimento de água e de esgotamento sa-

nitário foi de R$ 377 milhões, sendo que 47% do valor investi-

do foram de recursos próprios.

A receita operacional, por exemplo, teve um incremento 

de 10,53% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 2,9 

bilhões. Outro resultado importante foi a formalização 

de 136 convênios de cooperação com os municípios, 

mais do que o dobro executado na última década.

Essas conquistas já são oriundas de projetos estruturan-

tes para aumentar a rentabilidade, assim como a implan-

tação de gestão por processos e do Modelo de Exce-

lência da Gestão, da Fundação Nacional da Qualidade. E 

com os aprendizados trazidos pelo contexto desafiador, 

em 2018 serão executadas ações estratégicas, como in-

vestimento em reposição de ativos e abordagem pre-

ventiva para a manutenção da segurança hídrica.

O imperativo da modernização da gestão e do aumento 

da eficiência é uma realidade do setor. Por isso, decidimos 

investir em tecnologia para uma maior integração dos 

processos e capacidade de tomada de decisão, a partir de 

um moderno Business Intelligence (BI) e da implementa-

ção da gestão corporativa de riscos e conformidade.

A publicação desse Relatório Integrado – que utiliza 

como referência as versões mais atuais de metodolo-

gias adotadas internacionalmente para relato de infor-

mações econômicas, ambientais e sociais – é mais do 

que um atendimento às exigências da Lei das Estatais. 

Trata-se de uma forma de agregar valor à governança 

e de engajar empregados e demais colaboradores na 

construção de um negócio, um setor e uma sociedade 

mais sustentáveis.

Nas páginas a seguir estão alguns exemplos de como a 

Embasa, de forma ousada, está buscando cumprir sua 

missão para prestar serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário, com excelência e sustenta-

bilidade, contribuindo para a universalização e melho-

rando a qualidade de vida.

Uma boa leitura!

Rogério Costa Cedraz
Presidente da Embasa
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Barragem no Rio da Dona, no município de 
Santo Antônio de Jesus.
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SOBRE O RELATÓRIO
Em consonância com o compromisso com a transparência e a sustentabilidade, a Empresa Baiana de Águas e Sanea-

mento (Embasa) apresenta aos seus públicos de interesse seu Relatório da Administração e de Sustentabilidade, que 

contém informações sobre as atividades realizadas pela empresa no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. 

Esse é o primeiro documento a integrar os conteúdos do Relatório da Administração e do Relatório de Sustentabilidade, de 

acordo com as exigências da Lei das Estatais – lei federal nº 13.303/2016 (saiba mais na próxima página). Outra novidade é 

a adoção, como referência, dos princípios contidos nas diretrizes do International Integrated Reporting Council (IIRC), que 

propõem uma estrutura de relato focada na capacidade de uma organização gerar valor em curto, médio e longo prazos. 

Esse Relatório utiliza como referência a Norma GRI: 2016 e a lista dos padrões relatados está disponível na página 83. A me-

todologia da Global Reporting Initiative (GRI) é adotada pela Embasa desde seu primeiro relatório, publicado em 2010. Com 

ciclo anual de reporte, o último Relatório de Sustentabilidade foi lançado em 2016, referente ao ano-base 2015. 

No ano de 2017 a Embasa deu continuidade a projetos que visam a mudanças relevantes na gestão e nos processos, 

bem como às adaptações necessárias para o atendimento à Lei das Estatais. Tais demandas mostraram a necessidade 

de rever em profundidade o processo de relato, começando pela materialidade e passando também pela integração 

dos dois principais relatórios: o Relatório da Administração e o Relatório de Sustentabilidade. Esse contexto, aliado a mu-

danças estruturais internas, inviabilizou a publicação da edição do Relatório de Sustentabilidade 2016 em tempo hábil. 

Embora tenha sido realizado um novo processo de materialidade para definir o conteúdo reportado nesse ciclo (veja 

detalhes na página 10) e existam diferenças metodológicas (para as edições de 2015 e 2016 foi utilizada a GRI G4 e para 

2017 foram adotadas as Normas GRI), as informações dos períodos anteriores constam nesse documento.

Esse Relatório não foi submetido à verificação externa. Entretanto, os dados econômico-financeiros aqui citados provêm 

das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas auditadas pela KPMG, disponíveis para consulta no site da Embasa. 

A versão desses documentos, que consta como anexo nesse Relatório, corresponde integralmente à versão auditada.

[GRI 102-50; 102-51; 102-52; 102-54; 102-56]
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LEI DAS ESTATAIS

Promulgada em junho de 2016, a lei federal nº 13.303 

dispõe de regras sobre a divulgação de informações 

que devem ser adotadas pelas empresas estatais a 

partir de julho de 2018. Por meio desse Relatório, e 

de outros instrumentos normativos e de divulgação, 

a Embasa já está alinhada com as orientações e requi-

sitos relacionados à transparência, ao apresentar um 

relatório integrado contendo a Carta do Conselho de 

Administração e informações atualizadas sobre as ati-

vidades da empresa, incluindo dados econômico-fi-

nanceiros, composição e remuneração da administra-

ção e políticas e práticas de governança corporativa.

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

Para a elaboração desse documento, foi criado 

um Grupo de Trabalho (GT) composto por repre-

sentantes de áreas de todas as diretorias. Os par-

ticipantes do GT receberam capacitação sobre as 

metodologias e os processos necessários para a 

elaboração do Relatório e estiveram envolvidos 

diretamente no processo de coleta e validação 

das informações. O trabalho foi coordenado pela 

Diretoria Técnica e de Planejamento, por meio da 

Gerência de Planejamento Estratégico (TPLE). O 

Relatório foi analisado e aprovado formalmente 

pela Diretoria Executiva.  [GRI 102-32]

ABRANGÊNCIA  

As informações divulgadas nessa publicação con-

templam as atividades da Embasa na Bahia, in-

cluindo a sede (em Salvador) e as 19 unidades re-

gionais. Mudanças em métodos de medição serão 

indicadas ao longo do documento. Os dados refe-

rentes à previdência privada foram obtidos junto 

à Fundação de Assistência Social e Seguridade da 

Embasa (Fabasa).  [GRI 102-7; 102-45; 102-48]

CONTATO    

Para esclarecimento de dúvidas, críticas, elogios e 

sugestões sobre esse Relatório, entre em contato 

pelo e-mail ras@embasa.ba.gov.br ou pelo tele-

fone (71) 3360-2208.  [GRI 102-53]

• Sistemas de abastecimento de água consistem em 
sistemas de produção, tratamento e distribuição de 
água. Veja a ilustração na página 15.

• Sistemas de esgotamento sanitário incluem coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos efluen-
tes. Vide modelo na página 15. 

• Unidades usuárias ou economias: imóvel ou subdivi-
são de imóvel com numeração própria, caracterizada 
como unidade autônoma de consumo. 

• Titulares dos serviços de saneamento básico: municí-
pios ou conjunto de municípios e Estado, responsá-
veis por prestar, diretamente ou sob regime de con-
cessão ou permissão, os serviços públicos que têm 
caráter essencial. Saiba mais na página 57.

• Convênio de Cooperação: instrumento celebrado en-
tre o Estado e o município que autoriza a gestão asso-
ciada de serviços públicos permitindo que o município 
contrate a Embasa, por meio de Contrato de Programa.

• Contrato de Programa: instrumento utilizado para 
que os municípios contratem as empresas estaduais 
para a prestação de serviços públicos de saneamento 
básico (água e esgoto).

• Empregado com vínculo por tempo indeterminado: 
pessoa física com contrato individual de trabalho. 
Desde 1988 as admissões ocorrem mediante aprova-
ção em concurso público.

• Empregado com vínculo por tempo determinado: 
pessoa física na condição de jovem aprendiz, aprova-
da em processo seletivo público.

• Empregado comissionado: pessoa física designada 
para provimento de cargo em comissão.

• Prestador de serviço temporário: pessoa física vinculada à 
empresa prestadora de serviços contratada pela Embasa.

• Estagiário: estudante de nível médio, técnico ou su-
perior, maior de 16 anos, devidamente matriculado 
em alguma instituição de ensino. Não possui vínculo 
empregatício.

• Esse Relatório está disponível em formato impresso e di-
gital. Conteúdos adicionais disponibilizados em formato 
de links estão identificados com palavras sublinhadas.

• Símbolo utilizado para identificar os 
conteúdos que se referem aos temas 
materiais (saiba mais na página 10).

GUIA DE
LEITURA
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Processo para definição do conteúdo do Relatório

O processo para definição do conteúdo desse Relatório (conhecido como materialidade) considerou os quatro princí-

pios recomendados pela Global Reporting Initiative (GRI): inclusão de stakeholders, contexto de sustentabilidade, ma-

terialidade e completude. A Embasa contou com apoio de consultoria especializada para a realização do trabalho, que 

consistiu em quatro etapas principais:

[GRI 102-43; 102-44; 102-49]

Em relação ao escopo do relatório anterior, mesmo com a mudança da versão G4 para Normas GRI e redução dos temas 

materiais de dez para seis itens, não houve alterações significativas e os principais assuntos continuam sendo abordados 

nessa edição. 

1

2

4

3

Identificação dos temas de susten-
tabilidade em documentos, legisla-
ção (em especial a Lei Anticorrupção 
nº 12.846/2013 e Lei das Estatais nº 
13.303/2016), benchmarking de em-
presas nacionais e clipping de notícias 
sobre a empresa veiculadas em 2017. 
Ao final dessa etapa do processo foram 
selecionados 17 temas. Inclusão de stakeholders, por meio de pes-

quisas online e dois workshops, para iden-
tificar os temas mais importantes dentre os 
selecionados na etapa anterior. Essa etapa 
envolveu diretores, empregados, especia-
listas em sustentabilidade, fornecedores, 
clientes, sindicados, lideranças comunitá-
rias, mídia e órgãos governamentais.

Avaliação do impacto de cada tema para 
as questões econômicas, ambientais e 
sociais, realizada pela Gerência de Plane-
jamento Estratégico em conjunto com ou-
tras áreas. Dessa análise resultaram nove 
temas materiais. Avaliação e validação da alta gestão, que 

solicitou a inserção do tema “Acesso à água 
e esgotamento sanitário” e o mesmo foi 
integrado em “Investimento em infraestru-
tura”. Também foram incluídos no tema “Ex-
celência na gestão” os itens “Atendimento 
a requisito legal ambiental”, “Gestão sobre 
fornecedor” e “Diálogo com partes interessa-
das”, resultando nos seis temas elencados na 
tabela a seguir.
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TEMA
MATERIAL

[GRI 102-47]
DESCRIÇÃO NORMAS GRI

RELACIONADAS

LIMITES E PARTES INTERESSADAS
[GRI 102-46]

IMPACTOS [GRI 103-1]
DENTRO DA 

ORGANIZAÇÃO
FORA DA

ORGANIZAÇÃO
D

es
em

pe
nh

o 
ec

on
ôm

ic
o

Equilíbrio 
econômico-
financeiro da 
empresa e 
capacidade de 
gerar e distribuir 
recursos entre os 
stakeholders.

• GRI 201 Desempenho 
econômico

• Acionistas

• Usuários/clientes

• Titulares de 
serviços

• Equilíbrio econômico-fi-
nanceiro da empresa

• Melhora nos processos e 
serviços da empresa

• Contribuição para a uni-
versalização dos serviços e 
o cumprimento das metas 
contratuais

In
ve

st
im

en
to

 e
m

 
in

fra
es

tr
ut

ur
a 

e 
ac

es
so

 à
 á

gu
a 

e 
es

go
ta

m
en

to
 sa

ni
tá

rio

Impacto e influência 
da empresa no 
desenvolvimento 
sustentável, por meio 
de investimentos em 
infraestrutura e dos 
serviços voltados 
para o acesso à água 
e esgotamento 
sanitário.

• GRI 203 Impactos econô-
micos indiretos

• GRI 303 Água

• GRI 416 Saúde e segurança 
do cliente

• Usuários/clientes

• Sociedade

• Comunidade

• Qualidade de vida

• Saúde da população

• Geração emprego e renda 
(desenvolvimento local)

• Segurança hídrica

• Valorização dos imóveis

In
te

gr
id

ad
e 

e 
tr

an
sp

ar
ên

ci
a

Atuação de forma 
justa e honrada, que 
pauta a conduta 
de dirigentes, 
empregados, 
parceiros e terceiros, 
envolvendo os 
esforços para 
controle dos riscos de 
fraudes e corrupção.

• GRI 205 Anticorrupção

• Acionistas

• Empregados

• Sociedade

• Imprensa

• Órgãos regula-
dores

• Confiabilidade

• Desempenho econômico

• Imagem

Pr
ot

eç
ão

 d
e 

m
an

an
ci

ai
s 

e 
na

sc
en

te
s

Governança das 
águas das bacias 
hidrográficas, em 
ação conjunta 
com demais atores 
envolvidos na 
preservação dos 
recursos hídricos. 

• GRI 304 Biodiversidade

• Sociedade

• Meio ambiente 
(manacial e corpo 
receptor)

• Órgão ambiental

• Comunidade

• Conservação dos manan-
ciais

• Biodiversidade 

• Produção de água em 
qualidade e quanti-
dade suficientes para 
abastecimento, atividades 
econômicas e de lazer 

M
el

ho
ri

a 
do

 d
es

em
pe

nh
o 

op
er

ac
io

na
l

Melhoria contínua 
nos processos 
produtivos, 
buscando a 
otimização 
dos custos e 
maximizando o 
retorno no longo 
prazo.

• GRI 302 Energia • Acionistas • Fornecedores

• Melhoria do resultado 
financeiro (gestão de 
estoques/suprimentos, 
economia de insumos)

• Imagem (preço justo nos 
serviços)

• Economia de recursos 
naturais (otimização e 
inovação)

• Eficientização/redução 
principalmente do consu-
mo de energia e perdas 
de água 

Ex
ce

lê
nc

ia
 n

a 
ge

st
ão

Melhoria constante 
das práticas da 
empresa, buscando 
o desenvolvimento 
sustentável, o 
compromisso com as 
partes interessadas 
na definição de 
estratégias e planos 
implementados por 
meio da orientação 
por processos, e a 
geração de valor para 
a empresa e seus 
stakeholders.

• GRI 403 Saúde e segurança  
no trabalho

• GRI 404 Treinamento e 
educação

• GRI 307 Conformidade 
ambiental

• GRI 308 Avaliação ambien-
tal de fornecedores

• GRI 414 Avaliação social de 
fornecedores

• GRI 413 Comunidades 
locais

• Acionistas 

• Empregados

• Sociedade

• Órgãos regula-
dores

• Órgão ambiental

• Imagem

• Qualidade de vida

• Desempenho econômico
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A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa) é uma sociedade de 

economia mista de capital autorizado, pessoa jurídica de direito privado. O Estado 

da Bahia é o acionista majoritário e possui 99,69% do capital total da companhia.  

[GRI 102-1; 102-5] 

PERFIL DA EMPRESA

A Embasa foi criada em 11 de maio de 1971, pela lei estadual nº 2.929, para desen-

volver projetos, construir, ampliar e reformar diversos sistemas de saneamento em 

todo território baiano. Em 1975, passou a prestar os serviços de abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto, após a extinção da Companhia Metropolitana 

de Água e Esgoto (Comae) e da Companhia de Saneamento do Estado da Bahia 

(Coseb).  [GRI 102-2; 102-7] 

Cr
éd

ito
s:

  B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s 
da

 E
m

ba
sa

Receita líquida operacional em 2017:  R$ 2,7 bilhões.  [GRI 102-7] 
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Presença da Embasa na Bahia

As ações são descentralizadas por meio de 19 unidades regionais, sendo 6 na região metropolitana de Salvador (RMS) e 

13 no interior do Estado. Há 227 escritórios locais responsáveis pela operação, manutenção, faturamento, cobrança dos 

serviços e interação direta com os usuários, comunidade e titulares.  [GRI 102-3; 102-4]
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CADEIA DE VALOR DA EMBASA

Para garantir a entrega de valor aos seus clientes, a Embasa executa o conjunto de processos a seguir, compondo, dessa 

forma, a sua cadeia de valor. Durante todas essas etapas, a Embasa atua promovendo a eficiência e disponibilidade ope-

racional através da manutenção em seus sistemas, gestão de perdas, eficiência energética e controle da conformidade 

da água e esgoto por meio dos seus laboratórios. O intuito é garantir a entrega de água tratada aos clientes, a adequada 

disposição do esgoto tratado no meio ambiente e a otimização de seus sistemas.

1. CONTRATUALIZAÇÃO COM TITULARES: Tudo se inicia com a formalização de um contrato de programa com municípios, dando direito à Embasa 
de prestar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na região.

2. GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS: Empreendimentos são necessários para prover a infraestrutura operacional pertinente a cada região, tais como 
as Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento de Esgoto.

3. GESTÃO DE MANANCIAIS: A gestão ambiental apropriada dos mananciais permite a sua preservação e a captação de água com qualidade e de 
forma contínua.

4. CAPTAÇÃO DE ÁGUA: A água bruta é captada dos mananciais na quantidade adequada para a população, sendo aduzida para as Estações de 
Tratamento de Água (ETA).

5. TRATAMENTO DE ÁGUA: A água bruta captada passa por diversas etapas de tratamentos físico-químicos. Ao longo do processo, coletas de água 
são realizadas para avaliar sua conformidade de acordo com os parâmetros definidos por lei.

6. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: A água tratada é transportada até os reservatórios para posterior distribuição ao consumo da população. Nesta etapa, 
concentra-se um esforço maior com a gestão de perdas de água, visando otimizar o Sistema de Abastecimento de Água. 

7. CONTRATUALIZAÇÃO COM USUÁRIOS: Estando o Sistema de Abastecimento de Água e o Sistema de Esgotamento Sanitário em operação, a 
Embasa realiza a contratualização com os usuários por meio de contratos de adesão.

8. CONTRATUALIZAÇÃO COM CLIENTES ESPECIAIS: Entende-se por clientes especiais indústrias que necessitam de água bruta, grandes consumi-
dores e órgãos públicos, sendo a contratualização realizada por meio de contratos especiais.

9. COLETA DE ESGOTO: Os efluentes gerados pelos clientes da Embasa são coletados e transportados adequadamente até as Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETE).

10. TRATAMENTO DE ESGOTO: O esgoto coletado passa por diversas etapas de tratamento físico-químicos e biológicos de acordo com a carga 
poluidora e presença de contaminantes. Ao longo do processo são coletadas amostras do esgoto para avaliar a sua conformidade de acordo com os 
parâmetros vigentes da lei.

11. DISPOSIÇÃO DE ESGOTO: O esgoto tratado está pronto para ser disposto no corpo receptor (manancial, rios, oceanos etc.) garantindo, assim, a 
preservação do meio ambiente.

12. RELACIONAMENTO COM CLIENTES: Durante todo o ciclo operacional, a Embasa cuida de otimizar a arrecadação e proporcionar a satisfação 
dos seus clientes. Para isso, ela executa atividades ligadas à gestão dos contratos de programa, atendimento, faturamento, arrecadação e cobrança. 

13. PROCESSOS DE SUPORTE E GESTÃO: A operação da Embasa é sustentada por processos de gestão e suporte que envolvem: diretrizes estraté-
gicas, relacionamento institucional e comunicação, orçamento, finanças e contabilidade, tecnologia da informação, gestão socioambiental, gestão de 
pessoas, suprimentos e logística, patrimônio e suporte jurídico.
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA EM OPERAÇÃO:

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO EM OPERAÇÃO:

433

155

124
sistemas integrados*

309
sistemas locais

366
municípios atendidos

87%
dos municípios baianos são 

atendidos pela Embasa

6
sistemas integrados*

109
sistemas locais

103
municípios atendidos

25%
dos municípios baianos são 

atendidos pela Embasa

[GRI 102-2; 102-6; 102-7]

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

* Atendem diversas localidades pertencentes a um ou mais municípios.

CAPTAÇÃO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

DISTRIBUIÇÃO

BOMBEAMENTO

A
D

U
TO

RA
 D

E 
Á

G
U

A
 B

RU
TA

A
D

U
TO

RA
 D

E 
Á

G
U

A
 T

RA
TA

D
A

REDE
DISTRIBUIDORA

BOMBEAMENTO

RESERVAÇÃO

COAGULAÇÃO

CO
A

G
U

LA
N

TE
S

CL
O

RA
ÇÃ

O

FL
U

O
RE

TA
ÇÃ

O

CO
RR

EÇ
ÃO

 D
E 

PH

FLOCULAÇÃO DECANTAÇÃO FILTRAÇÃO

ERRATA: O número correto de sistemas de esgotamento é 115 
e não 155.
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Usuários dos serviços  [GRI 102-6]

As unidades usuárias/economias atendidas pela Embasa são classificadas, de acordo com as características físicas e 
a utilização dos imóveis, em quatro categorias:

RESIDENCIAL

Unidade usuária para fins de moradia, incluindo instalações de uso comum em condomínios, desde que não 
haja exploração para fins comerciais. Possui quatro subcategorias:

a)  Intermediária: imóveis residenciais com área construída menor ou igual a 60 m², padrão de energia elé-
trica mono ou bifásico, máximo de oito pontos de utilização de água e inexistência de piscina. 

b)  Normal: imóvel residencial não enquadrado nas categorias intermediária, veraneio e social.

c)  Veraneio: residências localizadas nas cidades balneárias ou estações termais com utilização sazonal.

d)  Social: imóveis residenciais com características físicas similares ou inferiores às classificadas como inter-
mediárias, comprovadas mediante vistoria, sob a responsabilidade de usuários (residentes) beneficiários 
do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

SERVIÇOS, COMERCIAL E OUTRAS ATIVIDADES

Unidades em que são realizadas atividades comerciais ou de prestação de serviços, ou outra atividade não 
prevista nas demais categorias. Possui quatro subcategorias:

a)  Serviços, comércio e outras atividades: associações esportivas e recreativas, estabelecimentos hospi-
talares e educacionais, templos, sindicatos, hotéis, órgãos e entidades da administração pública indireta 
das esferas federal, estadual e municipal, fundações e propriedades rurais etc.

b)  Pequenos comércios: estabelecimentos localizados em pequenos shoppings ou galerias (com até 20 
unidades) ou integrando estrutura residencial, com área construída da unidade usuária menor ou igual a 
30m²; não utilização de água como insumo na atividade final e com no máximo dois pontos de utilização 
de água na unidade.

c)  Filantrópica: imóveis que abrigam entidades que comprovem ser instituições filantrópicas, detentoras 
de reconhecimento de utilidade pública federal, estadual e municipal (duas das três esferas) e homologa-
das pela Embasa mediante avaliação técnica.

d)  Derivação comercial de água bruta: imóveis comerciais atendidos por meio de ligações em adutoras, 
excetuando-se as ligações que possuem contratos especiais. Exemplo: fazendas.

INDUSTRIAL

Unidade consumidora em que sejam exercidas atividades inerentes à transformação de matéria-prima em 
bens de consumo, sem finalidade de comércio varejista. Está dividida em duas subcategorias:

a) Industrial da construção civil

b) Industrial

PÚBLICA

Engloba os imóveis utilizados por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta (autarquias 
e fundações públicas) das esferas federal, estadual ou municipal que não exerçam atividades econômicas. Os 
imóveis usados para fins residenciais, comerciais e industriais, bem como as derivações rurais são classificados 
nas suas respectivas categorias, mesmo com responsabilidade pública.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

A Embasa ainda presta seus serviços em casos que envolvem derivação rural (ligações de água para uso comu-
nitário localizadas em área rural) e contrato de demanda para abastecimento de água e/ou de esgotamento sa-
nitário de unidades consumidoras industriais e comerciais que possuam características especiais de consumo.
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GOVERNANÇA                                   
E ESTRATÉGIA
A estrutura organizacional da Embasa é estabelecida pelo Estatuto Social (acesse em http://bit.ly/Embasa-Estatuto), sen-

do a Assembleia Geral dos Acionistas, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva os órgãos superiores de 

deliberação. 

Há ainda o Conselho Fiscal, composto por representantes dos acionistas preferenciais e majoritários da empresa (dois 

representantes da União e três do governo do Estado da Bahia). As atribuições específicas são dispostas no artigo 163 da 

Lei das Sociedades Anônimas (lei nº 6.404/76) e seus membros se reúnem mensalmente.

A Assembleia Geral dos Acionistas reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano e extraordinariamente, por convocação do 

Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva. Tem como algumas de suas atribuições a aprovação do Relatório 

da Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis do exercício anterior, informe das diretrizes para o ano 

corrente e decisão sobre a distribuição de dividendos.

O Conselho de Administração é a mais alta instância administrativa. Composto por sete membros, eleitos pela Assem-

bleia Geral, o colegiado realiza reuniões mensais. A aprovação de orçamentos de custeio e de investimento para o exer-

cício seguinte e do Planejamento Estratégico são algumas das atribuições. 
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A Diretoria Executiva possui sete membros eleitos pelo Conselho de Administração. Traçar as diretrizes de ações, definir 

objetivos e metas, cumprir e fazer cumprir a execução do plano de trabalho são algumas das competências do órgão 

que realiza reuniões ordinárias uma vez por semana.

Não podem ser membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, além dos considerados impedidos 

por legislação, quem possuir nesses órgãos parentes em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro 

grau. O mandato dos conselheiros e diretores tem duração de dois anos, sendo permitidas, no máximo, três reconduções 

consecutivas. Em ambos os colegiados, as deliberações são definidas por maioria de votos dos membros presentes.

Para adequação da governança corporativa aos requisitos da lei federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), em 2017 

a Embasa revisou seu Estatuto Social e definiu os requisitos e responsabilidades da alta governança em sua Política 

de Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal  (veja em http://

bit.ly/Embasa-Indicacao), incluindo os critérios e regras para a eleição do Conselheiro representante dos emprega-

dos. Ambos os documentos foram aprovados em Assembleia Geral em abril de 2018.

Estrutura de Governança  [GRI 102-18]

Remuneração  [GRI 102-35]

A remuneração fixa dos Conselhos de Administração e Fiscal é composta por honorários definidos pela Assembleia 

Geral, de acordo com o artigo 152 da lei federal nº 6.404/76. A remuneração é mensal e contempla todos os trabalhos 

realizados, inclusive reuniões extraordinárias. Os valores, estabelecidos em 2013, são de R$ 4.500,00 para membros do 

Conselho de Administração e R$ 2.250,00 para membros do Conselho Fiscal. A remuneração do Secretário do Conselho 

de Administração é de R$ 1.950,00, desde 2005.

A remuneração mensal dos diretores é fixada pelo decreto estadual nº 8.433/2003 e corresponde a um percentual calcu-

lado sobre o subsídio de Secretário de Estado, sendo 90% para o dirigente máximo e 85% para os demais diretores. Em 

2017, o subsídio de Secretário de Estado era de R$ 16.725,71, de acordo com a lei estadual nº 13.150/2014. 

Sendo o dirigente empregado de órgão ou entidade da administração direta, ou indireta da União, Estado ou município, 

ele poderá optar entre a remuneração fixada no decreto ou a do órgão ou entidade a que se achar, juridicamente, vincu-

lado. Dependendo do órgão ou entidade ao qual é vinculado, o dirigente pode receber remuneração variável. Dos sete 

diretores da Embasa, seis são empregados de carreira e têm direito ao Programa de Participação nos Resultados (PPR). 

ASSEMBLEIA 
GERAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE 
OPERAÇÃO DA RMS

DIRETORIA DE
ENGENHARIA

DIRETORIA DE
GESTÃO 

CORPORTAIVA

DIRETORIA DE
OPERAÇÃO

 DO INTERIOR

DIRETORIA 
FINANCEIRA

E COMERCIAL

DIRETORIA
TÉCNICA E DE 

PLANEJAMENTO

PRESIDÊNCIA
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ACIONISTAS
QUANTIDADES DE AÇÕES

ORDINÁRIAS % PREFERENCIAIS % TOTAL %

Estado da Bahia 388.432.774 99,99% 209.904.566 99,13% 598.337.340 99,69%

Sociedade de Previdência
Complementar da Dataprev 0,00% 499.627 0,24% 499.627 0,08%

Particulares Pessoa Jurídica 0,00% 44.804 0,02% 44.804 0,01%

União 33.951 0,01% 344.467 0,16% 378.418 0,06%

Municípios 0,00% 281.145 0,13% 281.145 0,05%

Departamento Nacional de 
Obras Contra a Seca (DNOCS) 0,00% 119.489 0,06% 119.489 0,02%

Particulares Pessoa Física 117 0,00% 199.469 0,09% 199.586 0,03%

Outros órgãos federais 0,00% 45.496 0,02% 45.496 0,01%

Em tesouraria 0,00% 313.863 0,15% 313.863 0,05%

TOTAL 388.466.842 100% 211.752.926 100% 600.219.768 100%

Capital subscrito e integralizado: R$ 4,2 bilhões atualizados conforme Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 
28/04/2017. Valor nominal por ação: R$ 7,08.

Excelência na gestão  [GRI 103-1]

Muitos são os desafios que o segmento de saneamento básico enfrenta: a gestão da água precisa ser dinâmica o sufi-

ciente para responder ao crescimento da população, à intensificação de sua utilização, aos usos múltiplos e por vezes 

conflitantes, à mudança climática e às modificações no seu ambiente natural. Acrescenta-se, ainda, a busca pela viabili-

dade econômica do negócio, frente a um mercado cada vez mais regulado e competitivo, exigindo, assim, qualificação, 

aperfeiçoamento, tecnologia e inovação constantes

A necessidade de aperfeiçoar o sistema de gestão da Embasa, com foco na excelência e melhoria da qualidade dos ser-

viços, foi identificada na revisão do Planejamento Estratégico 2016-2019. As estratégias envolvem o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das práticas de gestão, a exemplo do desenvolvimento das equipes e das lideranças, a orientação por 

processos e o pensamento sistêmico para a efetiva geração de valor às diversas partes interessadas. 

As ações para a melhoria da gestão são sistematicamente implementadas e executadas a partir de um planejamento. 

Nos processos operacionais, a verificação é feita por meio do ciclo PDCA (sigla em inglês para planejar, executar, verificar 

e agir) e nos processos gerenciais aplica-se o ciclo PDCL (sigla em inglês para planejar, executar, verificar e aprender), 

promovendo, dessa forma, a melhoria contínua.

A inclusão da excelência na missão e visão da organização faz com que o tema seja prioritário e transversal em toda a empresa, 

pautando desde as atividades cotidianas até as mais importantes decisões estratégicas. O objetivo é garantir que, até o final de 

2019, o que foi planejado seja executado, tendo sempre em vista o cumprimento da missão e o alcance da visão da organização. 

Composição acionária  [GRI 201-4] 

O capital autorizado, conforme Estatuto Social, é de R$ 5,6 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 até 6% ao ano, sobre o lucro líquido do exercício. 

T E M A  M AT E R I A L
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Planejamento e gestão                                     
empresarial   [GRI 103-2; 103-3]

A Embasa pretende, até 2019, ser reconhecida como uma 

empresa de excelência na área de saneamento básico, 

harmonizando as necessidades e expectativas das par-

tes interessadas. As estratégias de negócio são definidas 

em um planejamento com ciclo que dura quatro anos, 

adotando-se a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) 

para a medição e a gestão do desempenho, com avalia-

ção anual. O planejamento também conta com a defini-

ção de um orçamento anual específico para a execução 

dos projetos estratégicos, denominado Stratex.

A revisão quadrienal do planejamento conta com a 

participação dos empregados nas etapas de análise de 

cenários e das demandas estratégicas. Após a validação 

da Diretoria Executiva, as equipes recebem o retorno 

das deliberações. A definição de metas é realizada sob 

a coordenação da área de planejamento e as áreas res-

ponsáveis pelos  processos, com a participação pautada 

na negociação com as áreas executoras. As metas são 

revisadas anualmente.

Com um portfólio de projetos estratégicos, painéis de 

indicadores de desempenho em todas as diretorias, e 

reuniões mensais para análise dos resultados dos pro-

cessos que permeiam os diversos níveis hierárquicos, a 

Embasa caminha de forma consistente para o aumento 

da maturidade da sua gestão. Além disso, desde 2016, 

a empresa retomou a utilização dos “Fundamentos da 

Excelência em Gestão”, da Fundação Nacional da Quali-

dade (FNQ) como base para a melhoria de seu modelo 

de negócio (saiba mais na página 22). 

A Política de Sustentabilidade 
(veja em http://bit.ly/Embasa-
PolSustentabilidade), vigente 
desde 2015, formaliza o 
compromisso da Embasa de 
adotar uma postura social e 
ambientalmente responsável e 
em consonância com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) preconizados pelas 
Organizações das Nações Unidas 
(ONU). [GRI 102-12]

Realizações em 2017

O planejamento estratégico chegou ao segundo ano de 

execução do ciclo 2016-2019 com os avanços e as adap-

tações impostas por um cenário de grandes desafios no 

setor de saneamento: conjuntura econômica mais des-

favorável do que a inicialmente prevista, aliada às condi-

ções climáticas adversas, em que o Estado da Bahia so-

freu com intensos períodos de estiagem demandando 

da Embasa uma série de ações que garantissem a conti-

nuidade dos investimentos em infraestrutura, prestação 

dos serviços com qualidade e sustentabilidade.

O ano também foi marcado pelo desenvolvimento de 

projetos para o atendimento às exigências da Lei das 

Estatais (lei federal nº 13.303/2016), que demandaram 

adequações de processos e tecnologias de gestão. 

Uma importante realização foi a criação da Unidade de 

Controladoria (PCO), inserida à governança corporativa, 

com a finalidade de integrar a gestão de riscos, contro-

les internos e compliance ao processo de gestão corpo-

rativa. Com a aprovação das Políticas de Gestão Integra-

da de Riscos Corporativos e Controles Internos (acesse 

em http://bit.ly/Embasa-PolRiscos) e de Conformidade, 

Integridade e Ética, pela Diretoria Executiva (veja em 

http://bit.ly/Pol-Integridade), o próximo passo será im-

plementar o Programa de Integridade, em 2018.

DESTAQUES:

• Decisão de manter os investimentos em infra-
estrutura, que suportam a melhoria nos ser-
viços prestados e o avanço na cobertura do 
atendimento (saiba mais na página 39).

• Realização de projetos estruturantes para au-
mentar a rentabilidade da Embasa, como a im-
plementação do orçamento baseado na gestão 
matricial das despesas (veja página 55).

• Esforços de alinhamento das tecnologias de TI 
às estratégias organizacionais, que proporcio-
naram soluções para a melhoria operacional, 
aumento da inteligência nas ações comerciais 
e de relacionamento com os clientes, sem pre-
ceder da segurança das informações (leia na 
página 23). 

T E M A  M AT E R I A L



21

REVISÃO    [GRI 103-3]

Em meio à conjuntura desafiadora, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, a Embasa fez uma revisão das suas 

estratégias. O processo contou com análise de cenários externo e interno, revisitando as demandas que suportam 

os projetos estruturantes e visando, principalmente, à melhoria da metodologia de gestão dos projetos, à análise 

dos riscos que envolvem as atividades da empresa e ao atendimento aos requisitos legais. 

Como resultados, foram atualizados o portfólio de projetos estratégicos e os indicadores corporativos. Dentre as 

adequações feitas estão: o alinhamento dos escopos dos projetos ao impacto de novos fatores indutores da estra-

tégia, como a implantação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC); a qualificação de informações 

estratégicas relacionadas à base dos ativos; e o posicionamento dos projetos de tecnologia da informação como 

suporte para o alcance dos objetivos estratégicos.

INDICADOR UNIDADE RESULTADO 
2016

RESULTADO 
2017

META
 2017

META 
2018

Acréscimo de Ligações de Água Unidade 122.473 116.734 125.000 110.635

Acréscimo de Ligações de Esgoto Unidade 96.802 95.748 95.000 71.246

Índice de Reclamações e Comunicação de Problemas Quantidade de
reclamação / 1.000 ligações 330,39 270,77 313,87 257,23

Serviços Realizados no Prazo % 90,07 91,02 82 92,02

Eficiência da Cobrança Global % 92,11 92,23 92,30 93,06

Índice de Eficiência de Caixa Adimensional 1,101 1,112 1,086 1,141

Margem do Fluxo de Caixa Operacional % 12,40 16,32 16,70 13,23

Fluxo de Caixa de Ativos % 2,47 2,57 2,47 2,26

Despesas de Exploração de Ativos % 16,87 13,38 13,76 13,58

Giro de Ativos % 19,94 15,75 17,76 17,09

Municípios com Contrato de Programa Assinados Unidade 0 0 35 60

Municípios com Convênios de Cooperação Assinados Unidade 30 136 211 108

Cumprimento dos Prazos dos Empreendimentos Adimensional 2,29 2,09 2,24 2,16

Índice de Qualidade das Obras (IQO) % 81,09 86,37 75,00 80,00

Índice de Perdas na Distribuição (IPD) Unidade 42,57 44,2 42,4 43,66

Abrangência das Intermitências % * 22,15 26,92 23,26

Tempo médio de Abastecimento Horas * 21,06 21,76 21,76

Cumprimento do Plano de Capacitação % 96,00 111,00 94,00 95,00

* Indicador incluído em 2017.
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Projetos Estratégicos  [GRI 103-2]

Composto por 14 projetos, o portfólio foi atualizado com a revisão das estratégias iniciada no fim de 2017. Dentre as mudanças 

estão a introdução de fatores relativos à inclusão de gerenciamento de contratos de programa e às adequações para a conta-

bilidade regulatória no P03 – “Plano Institucional de Contratualização”; a exclusão do P07 – “Remodelagem da Comercialização”, 

que foi integrado ao P02 – “Projeto Transforma”; e do P11 –  “Programa de Líderes e Sucessores”, o qual teve uma parte do seu es-

copo absorvida pelo P12 – “Programa de Capacitação” e outra direcionada como uma ação tática da área de gestão de pessoas. 

Para o ano de 2018 foi aprovada a execução do P14 – “Sistema de Planejamento e Definição de Metas”, que incorpora a defi-

nição de metas de longo, médio e curto prazos, garantindo o alinhamento entre o crescimento da organização, os recursos 

orçamentários e os planos de ação. E em 2019 serão iniciados dois projetos: o P10 – “Programa de Gestão de Ativos de SAA 

e SES”, que visa modernizar a gestão de ativos, garantindo o aumento da confiabilidade e disponibilidade dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES); e o P13 – “Programa de Melhoria do Clima Organizacional” 

que tem como um dos objetivos contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada à excelência.

PROJETOS VIGENTES EM 2017:
• P01 – “Modelo Excelência em Gestão (MEG)”: implantar o MEG.

• P02 – “Projeto Transforma”: implantar a gestão por processos.

• P03 – “Plano Institucional de Contratualização”: acelerar as assinaturas dos contratos de programa e estru-
turar gestão deste processo.

• P04 – “Plano de Desenvolvimento Operacional (PDO)”: reduzir e controlar perdas físicas e intervenções nos 
ativos operacionais para o controle do processo.

• P05– “Reformulação do Modelo de Contratação de Serviços”: desenvolver modelos de contratação de servi-
ços baseados em performance, precificação, gestão de contratos e de fornecedores.

• P06 – “Programa de Incorporação de Ativos”: estruturar e implantar processo de incorporação de ativos e 
qualificação das informações sobre os ativos, destacando-se os operacionais.

• P07 – “Remodelagem da Comercialização”: dotar a Embasa de uma política de comercialização adaptada 
ao contexto atual do mercado, buscando uma maior eficiência e eficácia.

• P08 – “Estruturação das Informações Institucionais e da Comunicação Corporativa”: garantir a disponibili-
dade, segurança, confiabilidade e tempestividade das informações institucionais para as partes interessadas.

• P09 – “Programa de Otimização do Custeio”: remodelar a gestão do custeio por meio de Gerenciamento 
Matricial das Despesas (GMD).

• P11 – “Programa de Líderes e Sucessores”: desenvolver competências para empregados em cargos de gestão.

• P12 – “Programa de Capacitação”: identificar as necessidades estratégicas de capacitação, planejar e executar 
programas de capacitação para gestores e empregados nas dimensões técnica, gerencial e comportamental.

Modelo de Excelência da Gestão (MEG)   [GRI 103-2]

A Embasa retomou, em 2016, a utilização do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) como base para a melhoria das 

práticas de gestão. A metodologia é da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e permite verificar, por meio dos oito 

critérios de excelência, se a empresa está se aproximando das melhores práticas mundiais.

Em 2017 o foco foi ajustar e desenvolver projetos integrados entre áreas gerenciais e operacionais, bem como preparar 

a empresa para ser reconhecida pela melhoria da sua gestão. As unidades regionais de Camaçari, Bolandeira, Jequié e 

Itaberaba vão participar da edição de 2018 do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), instituído pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), que utiliza critérios técnicos de excelência da FNQ.
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I9 - PROGRAMA DE INOVAÇÃO DA EMBASA

Ao longo de 2017, a Embasa estruturou um programa corporativo cujo objetivo é incentivar os empregados a gerar 

e compartilhar soluções inovadoras e alinhadas aos objetivos estratégicos. De forma colaborativa e utilizando ferra-

mentas do “Design Thinking”, a iniciativa sistematiza as práticas de apoio à gestão da inovação, estabelece diretrizes, 

política, práticas e ferramentas que contribuem com a promoção de um ambiente corporativo favorável à inovação, 

bem como estimula os empregados a gerarem e compartilharem ideias alinhadas com os objetivos estratégicos da 

empresa. O programa teve início em unidades-piloto em janeiro de 2018 e visa atingir 100% de implantação em 

setembro de 2018, culminando com a seleção, reconhecimento e premiação das melhores ideias durante a Jornada 

Técnica da Embasa.

PROJETO TRANSFORMA

Criado com o objetivo de implantar a Gestão por Processos na empresa, com participação da diretoria e emprega-

dos. As ações foram realizadas pela Gerência do Escritório de Processos (TPLP) nas seguintes frentes de trabalho: 

construção da cadeia de valor e arquitetura de processos; transformação dos processos das áreas de empreendi-

mentos, comercial e suprimentos; dimensionamento da força de trabalho; reestruturação organizacional e criação 

do Escritório de Processos.

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Desde 2017 a Embasa vem fortalecendo e investindo na tecnologia de Inteligência de Negócios (BI, na sigla em 

inglês), que proporciona tomada de decisão mais rápida e assertiva, diminuição de riscos e otimização de tempo 

e recursos financeiros. O projeto começou atendendo às demandas do nível estratégico e será ampliado para os 

níveis tático e operacional em 2018, utilizando uma tecnologia de ponta no mercado mundial, proporcionando à 

organização um salto no que diz respeito à análise de informações.

Integridade e transparência  [GRI 103-1] 

Casos de corrupção podem acarretar risco significativo à reputação e ao negócio das organizações. A corrupção está am-

plamente vinculada a impactos negativos, como o aumento da pobreza em economias de transição, danos ao meio am-

biente, violação de direitos humanos, violação da democracia, desvio de investimentos e enfraquecimento do Estado. 

A criação de normativas como a Lei Anticorrupção, a Lei de Acesso à Informação e a Lei das Estatais, que demandam 

maior transparência por parte das empresas, bem como a repercussão gerada pelas investigações anticorrupção no país, 

impuseram mudanças nas práticas comerciais e nas relações com os diversos stakeholders. A ética nos negócios tem 

se tornado cada vez mais decisiva para o bom desempenho das empresas e a sua respeitabilidade perante a sociedade.

No caso do setor de saneamento básico, os desafios de integridade surgem de muitas formas: transações financeiras 

envolvendo vultosos recursos em licitações e negociação de contratos com grandes construtoras, acesso e uso de infor-

mações privilegiadas, captação irresponsável de água e descarga irregular de resíduos.

De acordo com estimativas da Water Integrity Network, 10% do investimento global no setor de saneamento básico é 

perdido em corrupção, o que equivale a US$ 75 bilhões de perdas para o planeta. Mas, o valor das perdas pode ser maior. 

E há que se considerar, também, que a má governança pode agravar ainda mais os impactos da crise hídrica quando 

ocasiona perdas na distribuição, na disposição de efluentes em mananciais, na excessiva exploração de aquíferos e na 

contaminação e poluição de rios, por exemplo.

T E M A  M AT E R I A L
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Ética e transparência na Embasa 
[GRI 103-2; 103-3; 205-2]

O compromisso da Embasa com a ética e a transparência 

está firmado nos valores empresariais estabelecidos no 

Planejamento Estratégico, para o ciclo 2016-2019 . Além 

de contar com o Conselho Fiscal em sua estrutura de go-

vernança, a empresa está submetida a órgãos externos 

que fortalecem os mecanismos de controle e o desem-

penho da organização. A Embasa também conta com 

uma série de mecanismos de integridade e transparência 

(veja alguns exemplos ao lado - box de pontos).

Em 2017, tendo em vista a adequação requerida pela 

Lei das Estatais, a organização iniciou a revisão de suas 

políticas e procedimentos de integridade. Dentre os 

resultados alcançados, estão a criação da Unidade de 

Controladoria, a realização de estudos e elaboração da 

Matriz Preliminar de Riscos Corporativos e Controles In-

ternos, a aprovação, pela Diretoria Executiva, da Política 

de Conformidade, Integridade e Ética (veja em http://

bit.ly/Pol-Integridade) e da Política de Gestão Integrada 

de Riscos Corporativos e Controles Internos (acesse em 

http://bit.ly/Embasa-PolRiscos). 

Também foi elaborado e aprovado o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos (RILC). As atividades de diagnóstico 

e mapeamento de riscos de compliance e o Programa de 

Integridade serão concluídos e implementados em 2018. 

Todas essas iniciativas têm envolvido comunicações 

junto às áreas, por meio de reuniões para alinhar con-

ceitos, metodologias e capacitação de gestores. Para 

sensibilizar a alta direção sobre o tema “integridade”, foi 

apresentado o escopo do trabalho de implementação 

do respectivo programa, o qual prevê o desenvolvimen-

to de um plano de comunicação e treinamento dirigido 

a todos os colaboradores e lideranças. 

MECANISMOS DE INTEGRIDADE 

E TRANSPARÊNCIA

• Auditoria Interna, que realiza revisão de proce-

dimentos internos.

• Auditoria externa, contratada para revisar os 

controles internos das áreas mais importantes 

semestralmente. Emite relatórios com reco-

mendações para a alta administração.

• Sistemas informatizados ERP/SAP para realiza-

ção de pagamentos a fornecedores, com diver-

sos níveis de autorização e auditoria mediante 

controle de senhas. 

• Contratos com remuneração vinculada ao de-

sempenho e câmara de negociações com clien-

tes, que evitam práticas ilegais de cobrança ou 

anulação de débito dos usuários.

• Código de Conduta e Integridade, revisado a 

partir do Código de Ética e de Conduta, aprova-

do em maio de 2018.

• Regulamento Disciplinar Interno (RDI).

• Regulamento Interno de Pessoal (RIP).

• Ouvidoria.

• Manual de Patrocínios, revisado em novembro 

de 2017, que estabelece critérios para concessão 

de aporte financeiro a projetos socioambientais, 

esportivos, educacionais, técnico-científicos e 

culturais. 

ORGÃOS DE CONTROLE

A Embasa é permanentemente fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que realiza inspeções em licitações, 

contratos, obras, dados financeiros e contabilidade. O TCE também recepciona e audita a prestação de contas anual da 

empresa e emite parecer. 

Na esfera federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU) realizam auditorias nas 

obras que recebem recursos federais do Orçamento Geral da União. A Agência Reguladora de Saneamento Básico do 

Estado da Bahia (Agersa) realiza fiscalizações anuais nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,, 

além de analisar e aprovar a tarifa praticada pela empresa (saiba mais na página 28). 

T E M A  M AT E R I A L



25

As orientações sobre comportamento ético estão dis-

postas no Código de Ética e Conduta (veja em http://

bit.ly/Embasa-CodigoConduta) vigente desde 2014. O 

documento foi revisado ao longo de 2017, passando a 

se chamar Código de Conduta e Integridade, para incor-

porar os princípios definidos no Planejamento Estratégi-

co 2016-2019, além de atender o disposto nas leis fede-

rais nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e nº 13.303/2016 

(Lei das Estatais) e em consonância com as políticas 

aprovadas (Política de Conformidade, Integridade e Éti-

ca, Política de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e 

Controles Internos e Política de Porta-Vozes).

O Regulamento Disciplinar Interno (RDI) é a normativa 

que desde 2015 define os deveres, as infrações discipli-

nares, os procedimentos de apuração e as penalidades 

para irregularidades cometidas por empregados, ocu-

pantes de emprego comissionado, jovens aprendizes e 

estagiários. O documento encontra-se em fase final de 

revisão, para se adequar às exigências da Lei das Esta-

tais. Podem receber denúncias: o presidente, diretores, 

superintendentes, gerentes de unidades corporativas e 

de unidades regionais, Auditoria Interna e Ouvidoria.

No tocante à conduta irregular de fornecedores e pres-

tadores de serviços, a identificação ocorre por meio da 

fiscalização do contrato ou de denúncias recebidas pela 

Ouvidoria e Auditoria Interna. A apuração se dá mediante 

constituição de comissão específica para o caso e as san-

ções aplicáveis estão previstas na lei federal nº 8.666/93, lei 

estadual nº 9.433/2005 e decreto estadual nº 13.967/2012.

Conduta ética  Casos registrados e apuração     
[GRI 102-17]     

A apuração dos casos é feita via sindicância preliminar, 

realizada no setor do denunciado, por empregado indi-

cado pelo gestor. Ao final do prazo de cinco dias úteis 

(prorrogáveis por mais cinco), o responsável pela sin-

dicância pode decidir pelo arquivamento do processo, 

pela aplicação de penalidade (posta em prática pelo 

gestor imediato do empregado) ou pelo encaminha-

mento para a Comissão Permanente.

A Comissão Permanente atua nos casos de infrações graves 

puníveis com suspensão de mais de três dias ou até mesmo 

demissão com justa causa. Criada em 2016, é composta por 

cinco empregados de diferentes áreas da empresa. 

Os trabalhos realizados pelas Comissões de Sindicâncias 

são verificados anualmente pelo Tribunal de Contas do 

Estado (TCE), que analisa o atendimento dos procedi-

mentos legais, e vêm sendo aprovados pelo órgão.

As denúncias recebidas em 2017, oriundas de diversos 

canais, resultaram em 25 processos de sindicância, sen-

do que 12 envolviam empregados da Embasa. Do total, 

22 foram concluídos. 

Ouvidoria
[GRI 102-44]

A Ouvidoria é o canal disponível, tanto para o público 

interno quanto para o externo, para registro de denún-

cias sobre conduta ética. Com atendimento presencial, 

ou via sistema eletrônico, assegura a denúncia anônima 

ou sigilo da identidade do denunciante, bem como res-

posta com a resolução do caso. 

O canal existe há 15 anos e é vinculado diretamente à 

Presidência da Embasa e à Ouvidoria Geral do Estado. 

Também recebe manifestações sobre outros assuntos 

pertinentes à empresa, como execução de serviços, li-

gações clandestinas e cobranças nas faturas. 

Em 2017, o número de manifestações registradas foi su-

perior em relação ao ano anterior. Os principais motivos 

para o aumento foram a estiagem e a migração das re-

clamações da Agência Reguladora de Saneamento Bási-

co do Estado da Bahia (Agersa) para o sistema do gover-

no estadual, que direciona as demandas para a Embasa.

A Embasa, nos exercícios 
de 2015, 2016 e 2017, não 
identificou em seus sistemas 
de controles internos nenhum 
caso de corrupção envolvendo 
empregados e/ou empresas com 
as quais mantenha contrato de 
fornecimento de materiais ou 
serviços. Também não foram 
identificados processos judiciais 
relacionados à corrupção 
movidos contra a organização ou 
seus empregados. [GRI 205-3]

[ GRI 102-16; 102-1]
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MANIFESTAÇÕES POR TIPO

RECLAMAÇÕES

DENÚNCIAS

Recurso
5

Sugestão
6

Elogio
10

Informação
46

Solicitação
542

Denúncia
1.188

Reclamação
6.211

0,06% 0,07% 0,12% 0,57%
6,77%

14,84%

77,56%

das manifestações atendidas em até 20 dias era a meta da 
Ouvidoria para 2017, a qual foi atingida. As metas estipuladas para 

os anos anteriores também foram alcançadas. O prazo legal de 
atendimento é de 30 dias.

8.008

80%

1.188

6.211

é o total de manifestações que foram registradas 
pela Ouvidoria em 2017, ante 4.314 em 2016. 

é o número de registros caracterizados como denúncias em 
2017, ante 429 recebidos em 2016. Nessa categoria entram 

questões diversas, como conduta irregular, vazamentos de esgoto, 
desperdício de água etc.

manifestações foram reclamações, sendo a falta de 
água a que teve maior quantidade de registros: 1.635 

O número foi superior ao de 2016 em virtude do 
acirramento da estiagem, especialmente em Salvador. 

Registros da Ouvidoria em 2017
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DESEMPENHO     
OPERACIONAL 
As empresas de saneamento básico têm o contínuo desafio de ampliar a cobertura do atendimento e aumentar a 

qualidade da prestação dos serviços aos clientes, sem se afastarem do pilar central de manter o equilíbrio econômi-

co-financeiro. No que diz respeito à melhoria contínua dos processos, o desempenho dos  indicadores de perdas é 

um fator-chave na avaliação da eficiência das atividades comerciais, operacionais e de manutenção dos sistemas. Essa 

realidade, no contexto de escassez hídrica, adquire ainda mais relevância. 

As perdas estão associadas a vazamentos nas tubulações e extravasamentos nos reservatórios, erros de medição, con-

sumos não autorizados e falhas nos processos comerciais, trazendo impactos negativos para a receita e custos de pro-

dução das empresas. Os impactos estendem-se ao meio ambiente, já que a captação e a produção são superiores ao 

volume efetivamente demandado para consumo. 

No final de 2013, com a promulgação do Plano Nacional de Saneamento de Básico (Plansab), o Governo definiu a meta de 

redução da média nacional de perdas nos sistemas de distribuição para 31% até 2033, o que significaria uma economia de 

63 milhões de metros cúbicos de água por ano. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), em 2015, o índice de perdas foi de 36,7%, ou seja, mais de um terço de toda a água que sai das estações de trata-

mento se perde antes de chegar às residências, ou não é adequadamente contabilizada. Cidades brasileiras com padrão de 

excelência em perdas têm indicadores menores do que 15%.   [GRI 103-1]

Rio Paraguaçu Cr
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Prestação de serviços

A Embasa, como executora da Política de Saneamento Básico do Estado da Bahia nas vertentes de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, atua nas prioridades de governo definidas dentro do Programa Água para Todos (PAT). O foco do 

programa é a ampliação do acesso à água pela população baiana, especialmente em áreas rurais. 

A prestação dos serviços se dá mediante convênios de cooperação e contratos de programa firmados entre a Embasa e 

os municípios (saiba mais sobre o processo na página 57).  

Atendendo a 366 municípios no Estado, a Embasa analisa a operação de novos sistemas por meio de Estudos de Viabi-

lidade Técnica (EVTE), considerando aspectos técnicos, comerciais, operacionais, econômicos e ambientais. O modelo 

de contratação é ajustado aos investimentos necessários, considerando a forma de ampliar a eficiência econômica e de 

assegurar a prestação do serviço com qualidade e segurança. 

ESTIAGEM

Dos 366 municípios baianos atendidos pela Em-

basa, 21 ficaram em regime de racionamento 

durante o ano de 2017, devido à estiagem que 

atingiu diversas regiões do Estado. Além de obras 

emergenciais (saiba mais na página 43), perfu-

ração de poços e contratação de carros-pipas, 

foram realizadas ações e campanhas de comuni-

cação para alertar a população sobre economia 

de água, além de retirada de equipamentos de 

irrigação nos mananciais de captação, em parce-

ria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Inema), visando à priorização do abaste-

cimento humano. 

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Com o objetivo de garantir a qualidade e a continuidade na 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, a Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia (Agersa) realiza fiscalizações nos siste-

mas operados pela Embasa. No modelo de fiscalização direta, a 

verificação ocorreu em 32 municípios durante o ano 2017. 

No “Sistema de Inspeção de Boas Práticas Operacionais – 

Barreiras de Proteção”, que consiste na fiscalização indireta, a 

Embasa encaminhou 61 relatórios para a Agersa. Os planos 

de ação foram progressivamente implantados e posterior-

mente fiscalizados pela agência, sendo que nenhuma multa 

foi aplicada em 2017.

PRINCIPAIS DIRETRIZES ADOTADAS PELA EMBASA

• Lei federal 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias.

• Lei federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

• Decreto federal nº 7.217/2010, que regulamenta a lei federal nº 11.445/2007.

• Lei federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de ser-
viços públicos.

• Lei estadual nº 11.172/2008, que institui os princípios e diretrizes da Política Estadual de Saneamento 
Básico e do convênio de cooperação para a gestão associada de serviços públicos de saneamento básico.

• Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), eixo central da política federal para o saneamento básico.

• Lei federal nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, 
disciplinando a gestão associada.

• Programa Federal Água para Todos (PAT).

• Lei complementar estadual nº 41 (13/06/14) que cria a entidade metropolitana de Salvador, dispondo 
sobre sua estrutura de governança e sobre o sistema de planejamento metropolitano.

• Lei federal 13.089 (12/01/2015) ou Estatuto da Metrópole.
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Desempenho operacional  [GRI 103-2; 103-3]

A busca da Embasa pelo melhor desempenho operacional está presente em quatro objetivos do Planejamento Estra-

tégico 2016-2019: “Elevar a Qualidade da Prestação dos Serviços”,  “Aumentar a Eficiência Empresarial”,  “Reduzir Perdas 

Reais e Aparentes de Água” e “Otimizar a Gestão de Ativos dos Sistemas de Água e de Esgoto”. 

O monitoramento e controle do desempenho são realizados por meio de reuniões de análise crítica em todas as diretorias. 

Mensalmente as áreas avaliam os indicadores de processo e de resultado, analisando planos de ação e definindo ações 

corretivas para o alcance das metas. 

O acompanhamento do desempenho estratégico pela Diretoria Executiva é feito mensalmente, na reunião de análise 

da estratégia. E trimestralmente é realizada uma reunião em que os diretores apresentam aos empregados os resultados 

alcançados e os temas estratégicos para a organização.

Os resultados de 2017 demonstram o contínuo esforço da Embasa na melhoria do desempenho operacional, reflexo de 

estratégias comerciais e operacionais integradas, a exemplo do combate às ligações clandestinas, pesquisa de vazamentos 

não visíveis e melhorias do monitoramento de vazões e pressões, aliada ao aumento na qualidade da prestação dos servi-

ços aos clientes, sem afastar-se da manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Atrasos nos cronogramas de obras e a redução da disponibilidade hídrica (em virtude da estiagem) impactaram os 

resultados previstos para o ano. Ainda que algumas metas tenham sido atingidas, constatou-se a necessidade de ações 

corretivas para 2018, principalmente de combate a interrupções no abastecimento e vazamentos em redes, aperfeiçoa-

mento da gestão de mananciais (abordagem preventiva) e investimento em reposição de ativos. 

INDICADORES DE DESEMPENHO      [GRI 103-2]

No que diz respeito aos indicadores de desempenho operacional, a empresa estabeleceu alguns para o controle 
rotineiro no nível da diretoria (veja na próxima página). Os indicadores “Tempo Médio de Abastecimento” e “Abran-
gência das Intermitências” foram inseridos na revisão das metas para 2017, após negociação entre as diretorias 
operacionais e a área “responsável pelo processo.

Os indicadores anteriores “Duração Média das Intermitências” e “Economias Atingidas por Intermitências” continuam 
sendo monitorados, mas como itens de verificação e controle. Os indicadores de “Reclamações e Comunicações de 
Problemas”, “Serviços Realizados no Prazo” e “Índice de Perdas na Distribuição” foram inseridos no painel estratégico 
na revisão do planejamento para o período 2016-2019.

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

• Estudo de concepção para o aprimoramento energético e operacional do sistema de esgotamento 
sanitário da região metropolitana de Salvador, com investimento de US$ 651,6 mil, em parceria com 
a Agência de Desenvolvimento do Comércio dos Estados Unidos. Processo iniciado 2015 e termo de 
cooperação assinado em 2017.

• Projeto de universalização e aperfeiçoamento da prestação dos serviços de abastecimento de água e 
de esgotamento em áreas prioritárias na Bahia, em conjunto com o Instituto Interamericano de Coo-
peração para a Agricultura e a Agência Brasileira de Cooperação. O contrato foi assinado em 2016 e o 
valor de investimento é de R$ 19,3 milhões.

• Programa de cooperação financeira com o objetivo de ampliar o sistema de esgotamento de Camaçari 
e Dias D´Avila e implantar a Estação de Tratamento de Esgoto Norte com aproveitamento energético do 
biogás. As tratativas entre a Embasa e o Banco Alemão de Desenvolvimento, para obtenção de recursos da 
ordem de 80 milhões de euros, estão avançadas.

T E M A  M AT E R I A L
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LIGAÇÕES DE ÁGUA

LIGAÇÕES DE ESGOTO

ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES DE PROBLEMAS

ÍNDICE DE SERVIÇO
REALIZADO NO PRAZO

TEMPO MÉDIO DE
ABASTECIMENTO (TMA)

ABRANGÊNCIA
DAS INTERMITÊNCIAS

ÍNDICE DE PERDAS NA
DISTRIBUIÇÃO (IPD)

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2017

2016

2017

2017

2017

2016

3.638.556      3.629.766

3.491.083       3.513.556

3.405.569      3.391.083

1.274.657        1.179.657 

1.160.542                1.274.898 

1.099.878              1.082.855 

    313,87         270,77

   315,07         330,39

    82%               91,02%

    80%         90,07%

     21,76            21,06

   26,92%           22,15%

   42,4%           44,2%

    42,57%           44,9%

META              RESULTADO

META              RESULTADO

META              RESULTADO

META              RESULTADO

META              RESULTADO

META              RESULTADO

META              RESULTADO

De janeiro de 2007 a dezembro de 2017: 1.324.794 novas 
ligações realizadas - crescimento de 57,48%

De janeiro de 2007 a dezembro de 2017: 779.925 novas ligações 
realizadas - crescimento de 157,57%

ERRATA: O número correto do resultado de ligações de esgoto para o 
ano de 2017 é de 1.274.898 e para o ano de 2016 é de 1.179.657.

Mede o número de reclamações e comunicações de problemas 
notificados pelos usuários a cada 1 mil ligações nos diversos 
canais disponibilizados pela empresa. Desdobrados nos três 
processos da companhia: água, esgoto e comercial.

Mede percentual de serviços atendidos no prazo estabelecido 
pela agência reguladora. Desdobrados nos três processos da 
companhia: água, esgoto e comercial.

Demonstra, em horas, o tempo médio de abastecimento de água 
nas áreas de atendimento.

Demonstra o percentual de economias que sofrem interrupção 
no fornecimento de água durante o ano.

Mede as perdas de água no sistema de distribuição correspondendo 
à relação entre as perdas de águas não contabilizadas e as vazões 
disponibilizadas, excluindo as de serviço

Ilustração: freepik.com
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Como resultado de todas as 
ações realizadas em 2017 na 
RMS, cerca de 35 milhões de 
litros de água deixaram de 
ser desviados mensalmente. 
Denúncias de situações 
suspeitas podem ser feitas 
pelo telefone 0800 0555 195, 
inclusive de forma anônima.               

Verificações de fraudes realizadas

2017

50.513 40.964 16.724

2016 2015

Fraudes  [GRI 103-2]

Além das perdas físicas e financeiras e do risco de con-

taminação, as ligações irregulares prejudicam o abaste-

cimento dos usuários regularizados, já que o volume de 

água projetado pela Embasa para abastecimento desti-

na-se aos imóveis com ligações devidamente cadastra-

das na empresa e cujo consumo pode ser medido.

Estima-se que as fraudes são responsáveis pela perda de 

volume superior a 2 bilhões de litros de água por mês em 

Salvador e região metropolitana (RMS), o que perfaz um 

prejuízo anual de aproximadamente R$ 96 milhões. Essa 

quantia mensal desviada seria suficiente para abastecer o 

município de Santo Amaro, que em 2017 tinha uma po-

pulação estimada em 62 mil pessoas.

Em Salvador, o volume mensal de água ofertado por liga-

ção em bairros que possuem grande número de ligações 

irregulares, tais como Mata Escura, Pau da Lima, Calabe-

tão, Sussuarana e Periperi, é em média 30% superior ao 

disponibilizado para as demais áreas da cidade, o que evi-

dencia o desperdício de água associado ao furto. Embora 

grande parte das ligações irregulares seja encontrada em 

áreas de maior vulnerabilidade social, a situação se repete 

em muitas áreas nobres da cidade, em locais como cons-

truções e estabelecimentos comerciais.

Cerca de 50 equipes de campo atuam diretamente no 

combate às irregularidades. Em 2017 foram executados 

50.513 serviços de verificação de fraude na RMS e em 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E TITULARES     [GRI 103-3; 102-44]

Em junho de 2017 foi implementada a pesquisa de satisfação dos usuários que utilizam o Call Center, com meta de 80% de 
satisfação, a qual foi atingida nos primeiros sete meses. Em 2018, mais duas pesquisas serão implementadas, via mensagem 
de texto enviada ao celular (SMS): satisfação do atendimento presencial e da pós-prestação do serviço de campo. 

Em setembro também foi iniciada a pesquisa com os titulares dos serviços na área de atuação da empresa, para conhecer 
as expectativas, necessidades e a satisfação com a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário. A Embasa é a primeira prestadora estadual de serviços de saneamento a realizar levantamento dessa natureza. Foram 
ouvidos 330 prefeitos – número que corresponde a 90% dos municípios atendidos pela organização.

Os resultados da pesquisa foram apresentados à Diretoria Executiva e, ao longo de 2018, as diretorias operacionais 
vão elaborar os planos de ação decorrentes dos resultados obtidos. 

PROJETO ESTRATÉGICO  P06 - “PROGRAMA DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS”[   [GRI 103-2]

Durante o ano de 2017, as equipes envolvidas nas diversas etapas do projeto foram integradas, o que permitiu a 
diminuição do tempo entre a conclusão da obra e a efetiva incorporação na base de ativos. Para 2018 está prevista a 
definição de regras e rotinas e início da integração de todas as bases dos sistemas que mantêm cadastro relacionado 
às estruturas de ativos.

Feira de Santana, que compõem os dois maiores siste-

mas da Embasa, com confirmação de irregularidades 

em cerca de 33% dos casos. 

Com o objetivo de intensificar as ações, em 2017 a Em-

basa firmou parceria com a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia, por meio do Governo do 

Estado, para realização de uma operação semanal, du-

rante todo o ano, com apoio das Polícias Civil e Militar e 

do Departamento de Polícia. 
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Esgotamento sanitário [GRI 103-2; 103-3]

A gestão do processo de esgotamento sanitário é dividida entre Salvador e região metropolitana (RMS) e as regiões do 

interior da Bahia (Norte e Sul). Entretanto, os principais desafios operacionais são os mesmos em todo o Estado: instabi-

lidades na rede elétrica, lançamento de lixo e gorduras na rede por parte dos usuários e crescimento das cidades e da 

população, o que demanda incremento nos investimentos.  

Na RMS, em 2017, foram estabelecidas ações de curto e longo prazos para a melhoria do desempenho operacional. Para as 

estações elevatórias (instalação que eleva o fluxo de esgoto a um nível em que seja possível prosseguir pelo sistema, por ação 

da gravidade) foi iniciado o projeto de compra de equipamentos para automação. Também foram obtidos geradores, junto à 

concessionária de energia, para serem utilizados como fontes alternativas de suprimento de energia durante paradas progra-

madas de manutenção preventiva da concessionária e/ou da Embasa.

Outro avanço foi em relação ao diálogo com a comunidade. Ações permitiram a realização de operações rotineiras e ma-

nutenções corretivas em áreas de vulnerabilidade social, bem como ações de mobilização comunitária sobre o sistema 

de esgotamento, visando prevenir o uso inadequado.

No interior do Estado foram implementadas ações preventivas e corretivas, tais como limpeza de rede e das unidades de 

tratamento e manutenção dos equipamentos de desobstrução. Para 2018 estão planejadas a aquisição e substituição de 

equipamentos, instalação de novas estruturas para disposição de lodo e melhorias nos laboratórios de análises.

ÍNDICE DE EXTRAVASAMENTO

 EM ELEVATÓRIAS (IEE) EM 2017

ÍNDICE DE QUALIDADE DE

ESGOTO (IQE) EM 2017

META RESULTADO

Salvador e Região Metropolitana 4,75% 4,82%

Região Sul 1,5% 0,47%

Região Norte 1,6% 0,61%

META RESULTADO

Salvador e Região Metropolitana 98% 95,4%

Região Sul 98% 98,18%

Região Norte 98% 98%

Ilustração: vecteezy.com
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Uso de energia elétrica
[GRI 103-1; 103-2; 103-3]

A energia elétrica é um dos principais insumos na ope-

ração, utilizada em equipamentos dos sistemas de abas-

tecimento de água e de esgotamento sanitário, como 

motores e bombas. E por tratar-se da segunda maior 

despesa da empresa, é fundamental para a sustentabili-

dade do negócio a redução do consumo e a ampliação 

da eficiência.

A Gerência de Energia Elétrica é responsável pela ges-

tão do tema, normatização, orientação, treinamento 

e verificação das ações, já que a implementação das 

iniciativas se dá nas unidades regionais. Todas as ações 

realizadas têm como objetivo principal promover o 

uso racional e reduzir despesas com energia elétrica, 

buscando minimizar os impactos dos reajustes e ban-

deiras tarifárias. Entre os desafios estão a sistematiza-

ção nas unidades e engajamento, bem como a criação 

de uma fonte de recursos específica para as ações de 

eficiência energética na empresa.

Dois indicadores corporativos são utilizados para acom-

panhar o consumo: Custo Unitário de Energia (CUE) e 

Consumo Específico de Energia (CEE). Os indicadores 

são acompanhados via sistemas informatizados e dis-

ponibilizados mensalmente às diversas gerências e su-

perintendências envolvidas no processo. 

As metas para o CUE são definidas por meio de 

bechmarkings internos e para o CEE o parâmetro é o 

atendimento aos padrões da International Water Asso-

ciation (IWA). Para 2018, as metas de redução de con-

sumo e planos de ação foram definidas de acordo com 

o projeto estratégico de Gerenciamento Matricial de 

Despesas (GMD).

Em 2017 não foi possível atingir a meta referente ao 

CUE principalmente em função das bandeiras tarifárias, 

influenciadas também pela estiagem, o que acarretou 

um custo adicional de R$ 13,5 milhões para Embasa. 

O consumo total de energia elétrica em 2017 foi de 

2.689.068 gigajoules (GJ), sendo 2.423.205 GJ referente 

ao abastecimento de água, 247.586 GJ referente ao es-

gotamento sanitário e 18.275 GJ para as unidades ad-

ministrativas, resultando em um custo anual em torno 

de R$ 220 milhões. 

MERCADO LIVRE DE ENERGIA   

Em janeiro de 2017, a Embasa se tornou a segunda 

companhia de saneamento do Brasil a aderir ao Mer-

cado Livre de Energia. A migração de seis unidades 

operacionais (35% de sua carga) resultou na economia 

de R$ 16,7 milhões no ano, bem superior à meta esti-

mada – R$ 3,1 milhões. A energia renovável (oriunda 

de eólicas, biomassa e de Pequenas Centrais Hidrelé-

tricas - PCH’s) supriu 7,2 % da demanda da empresa, 

totalizando 195.664,86 GJ. Somente a economia com 

bandeiras tarifárias, que não ocorrem nesse sistema, foi 

de R$ 5 milhões no ano.  [GRI 103-2]

CUSTO UNITÁRIO DE ENERGIA – CUE
 EM 2017 (R$/MWH) 

CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA - CEE
EM 2017 (MWH/1.000 M³ DE 

ÁGUA PRODUZIDA)

META: 920
RESULTADO: 927

$ META: 275
RESULTADO: 288

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   

A Embasa iniciou a operação de seus primeiros proje-

tos-piloto: uma usina de biogás de 180 quilowatts (KW) 

de potência instalada e uma microusina solar de 10 qui-

lowatt pico (KWp), ambas localizadas na Unidade Re-

gional de Feira de Santana. Também realizou estudos 

de viabilidade técnico-econômico-financeira em proje-

tos de geração de energia eólica e solar, além de um 

pré-projeto para instalação de uma Central de Geração 

Hidroelétrica (CGH) em uma das adutoras em Salvador, 

com capacidade para gerar 180 KW. Esses projetos, em 

conjunto, totalizam quase 70 megawatts (MW) de po-

tência e serão responsáveis por suprir mais de 40% da 

demanda da empresa de energia elétrica.  [GRI 103-2]

T E M A  M AT E R I A L
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Eficiência [GRI 103-2; 302-4]

De toda a energia elétrica consumida pela Embasa, 90% é utilizada nos processos de captação, tratamento e distribuição 

de água. Dentre as medidas adotadas para reduzir os custos está a diminuição das atividades operacionais nos horários de 

pico (período que compreende o intervalo entre 18h e 21h), quando a tarifa de energia é mais cara.

Em relação à redução no consumo, foram elaborados 23 projetos de eficiência energética, com previsão de redução de 

consumo em 26.615 GJ. Os estudos e diagnósticos propõem intervenções nos processos operacionais que vão desde a 

melhoria de distribuição, por meio do aproveitamento de cargas hidráulicas, até a substituição de equipamentos e/ou 

elementos como válvulas e instalação de inversores de frequência, entre outros.  

Estima-se reduzir o consumo de energia em 10.650 GJ com a instalação de equipamentos em oito sistemas de água da 

empresa ao longo de 2018. O investimento realizado na aquisição dos equipamentos foi de R$ 937 mil. 

Combustíveis [GRI 103-2; 103-3; 302-1; 302-4]

Em 2017, o consumo de combustíveis da Embasa foi de 5,2 milhões de litros. A quantia foi superior ao registrado no ano 

anterior (3,5 milhões de litros) por dois principais fatores. 

O primeiro é o aumento do uso de equipamentos, como geradores, em virtude da estiagem. O segundo refere-se ao uso 

da frota própria para atividade de fiscalização, após o encerramento de contrato de frota terceirizada, o qual incluía 347 

veículos bem como o combustível utilizado nesses automóveis. 

Embora a Gerência de Transporte seja responsável por acompanhar o contrato de fornecimento de combustível, a gestão do 

consumo é feita por cada unidade regional. A meta de redução dos gastos com combustíveis, em 2018, estipulada por meio 

do projeto estratégico Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD), é de 10%. 

TIPO DE ENERGIA 2017 2016 2015

Eletricidade 2.689.068,00 2.726.233,20 2.615.414,40

Diesel comum 63.779,61 43.960,00 33.716,39

Diesel S-10 41.821,50 26.981,16 24.933,66

Gasolina comum 90.199,97 61.728,06 42.536,86

Etanol comum 147,90 3,73 3,25

TOTAL 2.885.017,00 2.858.906,15 2.716.604,56

Fonte: Sistema da Embasa de Gestão – Apolo
Os valores se referem ao consumo de energia elétrica nas instalações e equipamentos e ao uso de combustíveis na frota própria e em equipamentos. 
Os dados de consumo de 2015 e 2016 foram convertidos para gigajoules, por isso diferem dos valores apresentados nos relatórios anteriores.

Consumo de energia dentro da organização (em gigajoules – GJ)
[GRI 302-1; 302-4]
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Indicador de Atendimento a Condicionantes (IAC)

Conformidade Ambiental  [GRI 103-2; 307-1]

A implantação, operação e alteração de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais dependem de 

prévio licenciamento ambiental, além de serem regulados por diferentes instâncias. A Gerência Ambiental (TSAA) é a 

principal responsável pelo tema e conta com apoio de todas as áreas da empresa, as quais realizam o monitoramento 

do cumprimento das condicionantes das licenças ambientais e outorgas e, por meio da sistemática de análise crítica de 

processos, identificam as não conformidades e propõem planos de ação para corrigi-las.

Ainda que a empresa busque atuar em conformidade, situações contingentes inerentes à prestação dos serviços de 

saneamento, bem como a ampla dispersão espacial das estruturas operacionais, fazem com que a empresa possa ser 

autuada por órgãos ambientais de instância municipal, estadual e federal.

Em 2017, nenhuma multa oriunda do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi 

registrada. No período, a empresa recebeu seis multas de prefeituras, as quais foram contestadas via defesas administrativas.

Do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) foram recebidas 14 multas, no valor total de R$ 901 

mil. Todas foram analisadas, as defesas administrativas seguiram o trâmite legal específico e planos de ação para corre-

ções e melhorias foram elaborados, quando pertinente. Foi realizado o pagamento de uma multa do Inema, no valor 

total de R$ 11.402,48, referente a uma autuação em 2016. 

Indicador de Atendimento a  Condicionantes Ambientais - IAC  [GRI 103-3]

Uma das formas de a empresa acompanhar a prestação dos serviços com excelência é por meio do IAC. O indicador sinaliza 

a porcentagem das condicionantes de licenças ambientais que se encontram cumpridas no prazo. 

Para utilizar esse indicador como ferramenta de gestão, foram definidos prazos iguais ou mais restritivos do que os da li-

cença ambiental. Dessa forma, dependendo da natureza da condicionante, algumas classificadas como “não cumpridas” 

ainda estão dentro do período para cumprimento estipulado, mas para a gestão da Embasa é importante que já esteja 

sinalizado, alertando quanto à necessidade de agilizar seu cumprimento.

O IAC é acompanhado desde 2013, ano em que o resultado de atendimento foi de 53% de um total de 4.216 condicio-

nantes. Em 2017, das 6.188 condicionantes, 4.297 foram cumpridas no prazo, o que representa 69% de atendimento. 

4216

53.30%

63,42%

62,94%

61,92%

69,44%4336 4430

6641 6188

2013 2014 2015 2016 2017

T E M A  M AT E R I A L

NÚMERO DE CONDICIONANTES

PERCENTUAL DE CONDICIONANTES

ATENDIDAS NO PRAZO
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ACESSO À AGUA E  ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO E INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA
O acesso à água e ao saneamento é reconhecido pelas Nações Unidas (ONU) como um direito humano desde 2010. 

A universalização gera impactos positivos, como redução da proliferação de doenças que colocam em risco a saúde, 

especialmente das crianças; aumento da produtividade (menor índice de faltas no trabalho por doenças como diarreia); 

melhor índice de educação nas escolas; valorização imobiliária; preservação ambiental; e desenvolvimento do turismo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que para cada R$ 100 milhões aplicados em tratamento de água, são 

gerados R$ 250 milhões para a economia do país. No caso do esgotamento sanitário, os resultados são ainda mais ex-

pressivos: para cada R$ 100 milhões investidos, os benefícios econômicos são da ordem de R$ 890 milhões.

Embora o país tenha registrado avanço nas ações de saneamento básico na última década, ainda há 34 milhões de brasileiros sem 

acesso à água tratada e mais de 100 milhões desprovidos de coleta dos esgotos, segundo dados do Sistema Nacional de Infor-

mações sobre Saneamento (SNIS). O plano nacional sobre o tema, lançado em 2013, visava universalizar os serviços de água e de 

esgoto até 2033. Atualmente, o investimento está 25% abaixo da meta. Nesse ritmo, a universalização só será alcançada em 2054.

De acordo com dados do SNIS *, 78% da população dos municípios baianos atendidos pela Embasa no ano de 2016 pos-

suíam abastecimento de água e 33% eram atendidos com esgotamento sanitário. Os índices de atendimento da região 

nordeste foram de 73% da população com rede de abastecimento de água (IN055) e 27% com rede de esgotos (IN056). 

O cenário nacional, no mesmo período, era de atendimento com rede de abastecimento de água de 83% (IN055) e 52% 

com rede de esgotos (IN056).   [GRI 103-1]

Barragem do Rio Palelão Camacan
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*  Dados da Embasa, SNIS 2016: IN055 Índice de atendimento total de água: 78,03%. IN056 Índice de atendimento total de esgoto referido aos mu-
nicípios atendidos com água: 32,98%. AG001 População total atendida com abastecimento de água: 10.396.203 habitantes. ES001 População total 
atendida com esgotamento sanitário: 4.393.994 habitantes. G12A População total residente do(s) município(s) com abastecimento de água, segundo 
o IBGE: 13.323.546 habitantes. Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2016, página 24, acesso em 28/06/18. Disponível em: http://www.
snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2016
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Investimento em infraestrutura [GRI 103-2; 103-3]

Com o objetivo de contribuir para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário na Bahia, a Embasa vem ampliando os índices de atendimento à população. Mediante aumento da capacidade 

dos sistemas existentes e da implantação de novos sistemas em localidades ainda não atendidas, no período entre janei-

ro de 2007 e dezembro de 2017, o número de ligações de água passou de 2,31 milhões para 3,63 milhões (incremento 

de 57,48%) e as ligações de esgoto aumentaram de 495 mil para 1,3 milhão (crescimento de 157,57%).

É por meio do Plano de Investimentos que a organização monitora, controla e avalia o processo de alocação eficiente de re-

cursos, para que o mesmo seja compatível com as metas e objetivos do Planejamento Estratégico. O desempenho do Plano 

é monitorado por indicadores que captam o avanço da aderência e da execução em relação aos investimentos planejados.  

As metas são estabelecidas pela Diretoria Executiva para cada ciclo de planejamento e de acordo com o Plano Plurianual 

do Governo do Estado da Bahia (PPA). Em 2017 a gestão dos investimentos passou a ser realizada pelo sistema infor-

matizado ERP/SAP, proporcionando mais transparência, segurança, confiabilidade e agilidade no fluxo de informações.

A empresa acompanha dois principais indicadores: “Cumprimento dos Prazos dos Empreendimentos” e “Índice de Qua-

lidade das Obras (IQO)” (confira os resultados abaixo). O objetivo do IQO é avaliar os empreendimentos, não apenas no 

aspecto construtivo, mas também os atributos de qualidade do produto, ou seja, a água e o esgoto tratados, com ade-

quada disposição no meio ambiente. 

Para aferir o IQO, em 2017, foram realizadas 183 autoavaliações e 12 avaliações externas, sendo 9 com a participação das 

Diretorias de Operação. Para tratar as inconformidades e oportunidades de melhoria identificadas nas avaliações, são 

elaborados planos de ação.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA     [GRI 203-2]

Ao longo de 2017, 19 municípios receberam obras de ampliação/implantação de sistemas de esgotamento sanitário 

e de abastecimento de água. Nos 32 contratos realizados para a execução desses empreendimentos, foram gerados 

393 empregos diretos, com carteira assinada, movimentando R$ 7 milhões. O valor da remuneração média dos tra-

balhadores foi de R$ 1,3 mil.

2017 20172,24 75%

2,20 75%

2,09 86,37%

2,29 81,09%2016 2016

   META  RESULTADO    META     RESULTADO

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DOS
EMPREENDIMENTOS

Avalia o cumprimento do prazo total do empreendi-

mento em relação ao prazo inicial, em anos. Considera 

o prazo realizado para empreendimentos concluídos ou 

o prazo previsto reprogramado para empreendimentos 

em andamento.

ÍNDICE DE QUALIDADE DAS
OBRAS (IQO)

Avalia o atendimento de requisitos de desempenho das 

obras no decorrer do prazo de sua execução. São cinco 

critérios: gestão, saúde e segurança do trabalho, ações 

ambientais, ações sociais e qualidade.

T E M A  M AT E R I A L
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Programa Água para Todos (PAT)   [GRI 203-1]

Criado pelo Governo do Estado da Bahia, em 2007, com o objetivo estratégico de proporcionar atendimento ao direito 

humano fundamental de acesso à água, em qualidade e quantidade, prioritariamente para consumo humano, numa 

perspectiva de segurança alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo e nas cidades, 

o programa completou dez anos em 2017 e serviu de referência para a criação da iniciativa similar em âmbito federal. 

As intervenções, via Embasa, contemplam ações em 353 municípios, sendo 614 obras em abastecimento de água, 

193 em esgotamento sanitário, perfuração de 532 poços, elaboração de 179 projetos e 6 ações de desenvolvimento 

institucional, totalizando cerca de R$ 8,3 bilhões em recursos de investimento aplicados ou garantidos.

OBJETIVO Meta PAT 3 
(até dezembro/2019)

Status
(dezembro/2017) % Executado

Número de sistemas de 
abastecimento de água 

construídos/implantados
410 201 49%

Perfuração de poços 151 78 52%

Ligação de água 400.000 243.176 61%

Barragens 5 2 40%

Número de sistemas de 
esgotamento sanitário 

construídos/implantados
145 43 30%

Ligações de esgoto 360.000 192.788 54%

Metas da Embasa para o PAT até dezembro de 2019

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep)  [GRI 203-1]

A parceria da Embasa com o Funcep visa levar água tratada para 66 municípios baianos, dos quais 49 localizam-se na 

área do semiárido. Em 2017 a iniciativa foi renovada e a previsão é de atender mais de 33 mil pessoas com a implantação 

de 600 quilômetros de rede e 8,7 mil novas ligações até 2018.

Em consonância com as políticas de saneamento vigentes, a empresa realizou ações para incentivar a participação 

comunitária em todas as fases do projeto, tais como palestras educativas, visitas domiciliares e reuniões comunitárias. 

Um dos grandes desafios foi promover a reflexão sobre a importância do engajamento da comunidade na gestão de 

políticas de saneamento ambiental.

• 21 mil ligações domiciliares e 1.345 quilômetros de extensão de rede é o objetivo da iniciativa.

• 178 localidades da zona rural no interior baiano, sendo 78% situadas em municípios do semiárido, 
foram beneficiadas desde 2014. Outras 118 localidades estão com obras em diversos estágios.

• 19 mil ligações domiciliares e 1.244 quilômetros de rede já foram executados, incluindo 4.047 
ligações e 261,83 quilômetros implementados em 2017.

• 66 sistemas concluídos dos quais 18 foram finalizados em 2017.

• 39 sistemas estão com previsão de conclusão até  2018 e deverão beneficiar 53 mil habitantes em 
40 municípios. 
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RECURSOS

Os empreendimentos são executados com recursos 
próprios da Embasa ou obtidos de diversas fontes*:

• Orçamento Geral da União (OGU) – Ministério das 
Cidades e Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

• Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).

• Benefício fiscal de reinvestimento administrado 
pela Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene).

• Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS) – Caixa Econômica Federal.

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) – Debêntures.

• Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – BNDES.

• Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Funcep) - Estado da Bahia.

• Os recursos de fontes externas podem ser one-
rosos (obtidos por meio de financiamentos com 
pagamento de taxas de juros) e não onerosos 
(resultante de transferências do OGU, obtidas 
por meio de programas do Governo Federal, ou 
seja, não são passíveis de devolução ou paga-
mento de juros).

Desempenho em 2017    [GRI 203-1]

Mesmo diante do cenário político e econômico desfavorável, a Embasa manteve seu plano de investimentos para 

o ano, totalizando 87 empreendimentos em fase de execução ou licitação.

Apesar da redução do montante investido esperado para o período, principalmente devido à queda das transferên-

cias do Orçamento Geral da União (fruto da crise fiscal enfrentada pelos agentes governamentais, bem como pela 

desaceleração econômica que alcançou o país nos últimos anos), a organização buscou outras fontes de financia-

mento para manter a execução do seu Plano de Investimentos. 

Para isso, a empresa conseguiu aporte de recursos por meio de subvenções, em especial advindas de benefícios fiscais 

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). E também junto a outros agentes, como o Banco 

do Nordeste, mediante aportes onerosos. Tais iniciativas geraram um volume de recursos externos superior ao obtido 

no ano anterior, uma vez que em 2016 foram captados R$ 140 milhões, frente aos R$ 201 milhões obtidos em 2017 .

Para 2018, a previsão é concluir 13 empreendimentos e encerrar 17 termos de compromissos.

Investimentos
(valores em R$ milhões)

674422
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Investimentos*  [GRI 203-1]

2
0

17
2

0
16

2
0

15

R$ 377,4 milhões

R$ 396 milhões

R$ 501 milhões

queda de 5% em relação a 2016

queda de 26% em relação a 2015

recursos próprios

recursos de terceiros 47%
53%

recursos próprios
recursos de terceiros 65%

35%

recursos próprios

recursos de terceiros
57%

43%

* Do total investido, uma parte é destinada ao desenvolvimento institucional.

NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA

2017: 99.614 

2016: 96.802

2015: 82.977

2017: 120.703 

2016: 122.473

2015: 120.514

NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTO

R$ 200,8 milhões

R$ 225 milhões

R$ 201 milhões

R$ 142 milhões

R$ 253 milhões

R$ 106 milhões

direcionados a ações de abastecimento de água

direcionados a ações de abastecimento de água

direcionados a ações de abastecimento de água

direcionados a ações de esgotamento sanitário 

direcionados a ações de esgotamento sanitário 

direcionados a ações de esgotamento sanitário 

53%

51%

51%

38%

42%

42%

T E M A  M AT E R I A L

ERRATA: Os valores corretos de investimentos por ações em 2016 são: R$ 201 milhões direcionados para ações de abastecimento de água e R$ 166 milhões 
em ações de esgotamento sanitário.

ERRATA: Os valores corretos de investimentos por ações em 2015 são: R$ 225 milhões direcionados a ações de abastecimento de água (correspondendo a 
45% do valor investido) e R$ 253 milhões em ações de esgotamento sanitário (corresponde a 50% dos investimentos realizados).
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Implantação de sistema integrado Cândido Sales, Quaraçu, Lagoa do 
Timóteo e Lagoa Grande R$ 14,9 milhões 10 mil

Ampliação de sistema integrado Feira de Santana R$ 4,8 milhões 4,8 mil

Ampliação de sistema integrado Camaçari R$ 4,4 milhões 31 mil

Implantação de sistema Ipiaú R$ 24 milhões 18 mil

Ampliação de sistema Salvador R$ 36,8 milhões 122 mil

Ampliação de sistema Feira de Santana R$ 2,4 milhões 4 mil

Ampliação de sistema Luís Eduardo Magalhães R$ 4,4 milhões 18 mil

Ampliação de sistema Ilhéus R$ 1,2 milhões 7,5 mil

Ampliação de sistema Santo Antônio de Jesus e Muritiba R$ 1,9 milhão 11 mil

PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS EM 2017:

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Parte significativa dos investimentos realizados visa garantir que os sistemas de abastecimento de água e a estrutura 

instalada (estações elevatórias, adutoras, estações de tratamento de água, reservatórios e redes distribuidoras) tenham 

condições de atender à demanda por água, decorrente do crescimento da população urbana nas áreas atendidas pela 

Embasa e da universalização de acesso na zona rural.

Os recursos aplicados em sistemas de esgotamento sanitário permitem aumentar a capacidade das unidades de trata-

mento de esgoto e disposição final, ou ainda estender redes coletoras em localidades não atendidas, de modo a bene-

ficiar a parcela da população que não tinha acesso ao serviço. 

* Os valores informados dos investimentos representam a totalidade dos recursos envolvidos em cada empreendimento, durante toda a vigência do 
contrato, ou seja, incluem valores repassados pelos órgãos financiadores, as parcelas de contrapartida e recursos extras da Embasa.

R$ 47,5 milhões é o investimento total em 2017, beneficiando 1,2 milhão de pessoas.  

R$ 63,8 milhões é o investimento total em 2017, beneficiando 311 mil pessoas.  

AÇÃO

AÇÃO

LOCAL

LOCAL

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

POPULAÇÃO BENEFICIADA
(habitantes)

POPULAÇÃO BENEFICIADA
(habitantes)
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Status de obras em 2017
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Enfrentamento da seca  [GRI 203-1]

A estiagem reduziu o nível dos mananciais utilizados para o abastecimento humano em diversas áreas, incluindo Sal-

vador e sua região metropolitana (RMS) que é marcada pela abundância de chuvas. Desde os primeiros sinais da crise, 

ações emergenciais do Governo do Estado, realizadas por meio da Embasa, foram fundamentais para mitigar os efeitos 

da estiagem. Os investimentos somaram R$ 34,8 milhões em 2017. 

Para enfrentar a situação foram adotadas medidas operacionais, como a intensificação do combate às perdas de água tratada, 

redução de oferta para irrigação e realização de campanhas para incentivar o uso racional da água. A Embasa também desti-

nou R$ 8,1 milhões para a contratação de carros-pipa para complementar o abastecimento de água em regiões críticas.

A situação só melhorou em agosto, quando as chuvas elevaram os níveis dos seis reservatórios que abastecem Salvador 

e os 12 municípios da região metropolitana. A Barragem Joanes II, em Camaçari, foi a mais afetada com a estiagem, che-

gando a operar com 37,21% da capacidade em abril, que subiu para 86% no início de agosto. 

OUTRAS INICIATIVAS PARA EVITAR O DESABASTECIMENTO EM

PERÍODOS DE ESTIAGEM:

• Realização de estudo para aproveitamento das águas do rio Pojuca, com a futura construção da barragem de Itapecerica, 
como mais uma ação para reforçar a segurança hídrica do sistema de água que atende Salvador e região metropolitana.

• Licitação para construção da Barragem do Catolé, com recursos previstos de R$ 200 milhões, para atender a região 
de Vitória da Conquista.

• Licitação para a construção de adutora interligando o sistema de abastecimento de água de Rio do Antônio à Barragem 
do Truvisco, estimada em R$ 6,8 milhões. O sistema está em colapso desde 2016 e o abastecimento tem sido irregular. 

• Construção de adutora para transposição de águas da Barragem de Ponto Novo para Pedras Altas, beneficiando 21 
municípios baianos da Região do Sisal. O investimento é na ordem de R$ 35 milhões e os recursos são advindos do 
Tesouro do Estado.

• Ampliação da captação na barragem de Santa Helena, com investimento total estimado em R$ 890 milhões. A obra 
deve elevar a produção de água em volume equivalente a 50% da atual demanda do sistema. 

4 municípios baianos
estão entre os 100 melhores do país em 

saneamento: Vitória da Conquista (4ª posição), 
Salvador (41ª), Feira de Santana (42ª) e Camaçari 

(64ª). Exceto Camaçari, que passou a integrar o ranking 

em 2018, as três cidades melhoraram o desempenho: 

ocupavam 10º, 45º e 64º lugares, respectivamente.*

100% da população 

Salvador é a segunda capital
da região nordeste melhor posicionada no 
ranking do saneamento, atrás apenas de 

João Pessoa (PB), que ocupa o 37º lugar.*

Vitória da Conquista

90,54% da população

* Fonte: Ranking do Saneamento 2018 realizado pelo Instituto Trata 
Brasil (considera as 100 maiores cidades brasileiras), com dados do Sis-
tema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) referentes ao 
ano de 2016.

de Camaçari e Vitória da Conquista tem 

abastecimento de água, o que coloca os municípios 

entre os 20 melhores do país.*

 é a cidade baiana com melhor índice de 
esgoto tratado: 86,36%.*

soteropolitana é atendida com água tratada e 

o serviço de esgotamento sanitário alcança 
78,75%. É o segundo melhor índice de 

tratamento de esgoto entre as capitais da região.*
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Ampliação do SAA, com 
instalação de nova captação na 

Barragem de Medrado
Queimadas/Santaluz R$ 3,3 milhões 21,6 mil

Ampliação do SIAA com 
execução do Sistema Adutor de 
Água Bruta Gaviãozinho/Catolé

Vitória da Conquista R$ 4,5 milhões 354 mil

Reforço do bombeamento
em Santa Helena

Salvador
Lauro de Freitas

Simões Filho
Candeias Madre de Deus
São Francisco do Conde

R$ 7 milhões 835 mil

Perfuração e montagem 
progressiva de 14 poços em área 
próxima à Estação de Tratamento 
de Água Principal em Candeias, 

da Barragem do Joanes II

Salvador
Lauro de Freitas

Simões Filho
Candeias Madre de Deus
São Francisco do Conde

R$ 68 milhões 333 mil

Ampliação e melhoria 
operacional dos setores de 

abastecimento dos reservatórios 
R7 e R23, integrantes do SIAA de 

Salvador

Salvador/Lauro de Freitas R$ 80,3 milhões 442 mil

Duplicação da adutora 
(tubulação que conduz a 

água de uma fonte para um 
reservatório) de água tratada

Salvador R$ 69,3 milhões  787 mil

Ampliação do SIAA Senhor do Bonfim R$ 65,9 milhões 128 mil

 Ampliação do SIAA Amélia Rodrigues R$ 52,4 milhões 92 mil

 Ampliação do SIAA de 
Machadinho Norte Camaçari - Machadinho Norte R$ 43,9 milhões 43 mil

Ampliação do SIAA Mairi

Mairi 
Várzea do Poço
Várzea da Roça

Jacobina
Quixabeira

Caem 

R$ 33,2 milhões 78 mil

Ampliação do Sistema Distribuidor  
de Água - Setor Leste Feira de Santana R$ 31 milhões 69 mil

 Ampliação do SIAA de Saubara Santo Amaro/Saubara R$ 23 milhões 42 mil

Construção da Barragem de 
Colônia Itabuna e região R$ 109,9 milhões 218 mil

SAA: Sistema de Abastecimento de Água  - SIAA: Sistema Integrado de Abastecimento de Água

AÇÃO LOCAL INVESTIMENTO POPULAÇÃO BENEFICIADA
(habitantes)

Ações para mitigar os efeitos da estiagem



45

Uso da água  [GRI 103-2; 103-3]

Em sua Política de Sustentabilidade, a Embasa assume o compromisso de ampliar o índice de atendimento dos ser-

viços de abastecimento de água e disponibilizar o acesso em quantidade, qualidade e continuidade aos usuários. O 

documento também estabelece o aprimoramento da operação e desenvolvimento de projetos voltados à redução de 

desperdício. 

Tais compromissos se traduzem em indicadores e metas estratégicas corporativas, desdobradas até o nível das uni-

dades regionais que visam garantir o abastecimento da população e a melhoria do desempenho operacional (saiba 

mais na página 30).

A gestão do consumo da água, no âmbito da empresa, visa compatibilizar a demanda dos usuários com a oferta. O vo-

lume captado nos mananciais é determinado pela demanda, mas ocorre, efetivamente, em função da disponibilidade 

hídrica e da capacidade da infraestrutura instalada. Nos últimos dois anos houve queda nos volumes captados e dispo-

nibilizados, associados ao agravamento da estiagem, que impôs reduções e adequações da oferta à demanda. 

A água captada pela organização é obtida totalmente em mananciais de superfície e subterrâneos. Tal processo requer o 

direito do uso outorgado pelo órgão gestor de recursos hídricos competente, que o faz considerando a disponibilidade 

da água, os demais usos e a manutenção dos ecossistemas. 

A ampliação do número de usuários atendidos anualmente ocorre pelo crescimento vegetativo da população das locali-

dades já atendidas pela Embasa e pela incorporação de novas localidades. Esse incremento requer a contínua ampliação 

dos sistemas de abastecimento ou até implantação de novas unidades, assim como intervenções para a melhoria dos 

sistemas e para a redução de riscos de desabastecimento. O planejamento dessas demandas, bem como dos recursos, 

é feito pelo Plano de Investimentos da Embasa (PIE).

Redução de perdas

As unidades regionais são responsáveis pela operação 

dos sistemas e desenvolvimento de ações voltadas ao 

controle das perdas, tais como: setorização dos siste-

mas; instalação de válvulas redutoras de pressão e boos-

ters; instalação e substituição de hidrômetros e redes de 

ramais; pesquisas para detecção de vazamentos não 

FONTE 2017 2016 1 2015 1

Águas superficiais 647.565.767 658.587.733  667.088.866

Águas subterrâneas 92.932.537 95.431.087 95.734.308

Total 740.498.304 754.018.820 762.823.174

Retirada de água por fonte (em m3)  [GRI 303-1]

Do volume captado, 60% é medido e o restante é estimado. As estimativas são realizadas a partir de medições instantâneas dos dados 
das bombas ou incrementadas com base no volume produzido (que é 97,1% medido). 
1 Os volumes apresentados neste Relatório para os anos de 2015 e 2016 foram corrigidos e por isso são diferentes dos publicados 
anteriormente. A correção se deve ao aperfeiçoamento nas estimativas realizadas. 

visíveis; identificação e correção de vazamentos (em tu-

bulações) e extravasamentos (vazamentos nos reserva-

tórios) no menor tempo possível; combate às fraudes e 

aos erros de medição; atualização contínua do cadastro 

de consumidores.

T E M A  M AT E R I A L
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INDICADOR 2017 2016 2015

Volume captado (m3) 740.498.304 754.018.819 762.823.174

Volume disponibilizado1 (m3) 701.411.045 706.958.410 708.180.008

Ligações faturadas 2 2.978.377 2.905.691 2.864.805

Economias faturadas 2 3.609.478 3.535.204 3.478.875

Extensão de rede (quilômetros) 31.492,589 30.044,692 29.411,180

Capacidade nominal do sistema produtor (m3/dia) 3.268.424 3.268.424 3.199.609

Volume disponibilizado por economia residencial faturada 
(m3/economia por mês) 16,32 16,77 17,08

Volume micro medido 3 (m3) 350.416.801 362.007.314 369.438.699

Volume de águas não contabilizadas 4 (ANC) (m3) 297.854.989 290.908.137 280.989.859

Indicadores operacionais

1  O volume disponibilizado é a diferença entre a quantia captada e distribuída. É calculado com as estimativas de perdas nos processos de adução e 
tratamento.

2  As ligaçõesreferem-se à conexão à rede de abastecimento e as economias são as unidades consumidoras. Para exemplificar, a conexão de um edi-
fício à rede é uma ligação, já os apartamentos desse prédio são as economias. 

3   Volume obtido através de leitura dos hidrômetros.
4   Refere-se às perdas de água na distribuição.

Qualidade da água  [GRI 103-2; 103-3; 416-1]

A concepção dos projetos dos Sistemas de Abasteci-

mento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES) se-

guem padrões de boas práticas de engenharia, visando 

à saúde e à segurança dos usuários e à proteção dos 

mananciais. Além da autoavaliação, que resulta no ín-

dice IQO (leia na página 32), os SAA e SES são licencia-

dos junto aos órgãos ambientais nas fases de instalação, 

operação e ampliação.

As instalações são adequadas às características do 

manancial onde a água é captada, às condições dos 

efluentes que serão tratados e dos corpos d´água que 

serão utilizados como receptores desses efluentes. O 

controle é feito em todas as fases da produção, bus-

cando atender a abrangência, frequência e parâmetros 

exigidos na legislação.

A Gerência de Controle de Qualidade da Água e dos 

Efluentes realiza o acompanhamento na capital e re-

gião metropolitana e estabelece diretrizes técnicas 

para os municípios no interior. Ao todo são 14 labora-

tórios, dos quais três são certificados pela Norma ABNT 

NBR ISO 9001. 

Os trabalhos buscam adotar as boas práticas laborato-

riais previstas na ISO/IEC 17025:2017 e seguem a Política 

de Controle da Qualidade. O documento possui obje-

tivos e metas para os seguintes indicadores: Índice de 

Conformidade da Água (ICA); Índice de Cobertura de 

Atendimento à Portaria da Potabilidade e Índice de Co-

bertura do Atendimento às Condicionantes Relativas ao 

Monitoramento do Esgoto (SES).

O ICA alcançou as metas estabelecidas para o ano e teve 

sua métrica reformulada para o ciclo de 2018, a fim de 

incluir todos os parâmetros exigidos pela Portaria de Po-

tabilidade. Com as mudanças, o indicador torna-se mais 

rigoroso e vai retratar com maior fidelidade a qualidade 

da água distribuída. 

Em 2017, os serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário foram 100% avaliados, assim 

como nos anos anteriores. 

T E M A  M AT E R I A L
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Reclamações   [GRI 103-2]

As reclamações sobre a qualidade da água são recebidas pela Central de Relacionamento, Central Web, Lojas de Atendi-

mento, “Fale Conosco” ou Ouvidoria e encaminhadas à Unidade Regional responsável, para verificação. Após a realização 

da coleta e análise da água,  a Unidade entra em contato com o cliente para dar retorno sobre a ocorrência. Em 2017 

foram registradas 2.519 manifestações relacionadas à qualidade da água.

Análise de água   [GRI 416-1]

Diariamente, são coletadas amostras de água em 16.250 pontos de coleta distribuídos em mananciais, captações de 

água, estações de tratamento de água, poços, reservatórios e redes distribuidoras. São 750 pontos em Salvador e região 

metropolitana e outros 15.500 distribuídos nos 366 municípios baianos atendidos pela Embasa. Em média, anualmente 

são realizadas 3,7 milhões de análises de amostras. 

Os parâmetros verificados são: cor, turbidez, pH, coliformes, metais, toxinas, além de proporções de flúor e de cloro e 

produtos químicos que devem estar presentes na água distribuída. A frequência das análises varia de acordo com o 

parâmetro analisado, podendo ser de duas em duas horas, diárias, mensais e até semestrais. Quando anormalidades são 

identificadas realizam-se  ações corretivas, como desinfecção na rede e limpeza de reservatórios, entre outras.

O resumo mensal dos resultados das análises é incluído na conta de água enviada mensalmente ao usuário. Para clientes 

com características mais sensíveis, como clínicas de diálise, os resultados eventualmente anômalos, que possam afetar 

de forma aguda a saúde dos usuários, são comunicados diretamente aos seus administradores. 

Outros relatórios são enviados, mensal e semestralmente, aos órgãos de controle ambiental nos municípios, Vigilância 

Sanitária, Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) e ao Ministério da Saúde.

ÍNDICE DE CONFORMIDADE

DA ÁGUA (ICA)

ÍNDICE DE COBERTURA DE 
ATENDIMENTO À PORTARIA DA 

POTABILIDADE

ÍNDICE DE COBERTURA DO 
ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES 
RELATIVAS AO MONITORAMENTO DO 

ESGOTO (SES)

META RESULTADO

2017 98% 98,58%

2016 98% 98,66%

2015 98% 98,96%

META RESULTADO

2017 90% 81,82%

2016 80% 61,81%

2015 80% 70,38%

META RESULTADO

2017 50% 50%

2016 40% 28,08%

Indicador operacional utilizado pela Embasa para avaliar a conformidade da qualidade da água fornecida à população em relação aos padrões de 
potabilidade estabelecidos pela portaria n° 2.914/11 do Ministério da Saúde.
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Análise de esgoto  [GRI 416-1]

No ano de 2017 a Embasa tratou, no mínimo, o equi-

valente a 124.035.11,76 m3 de esgoto. A empresa adota 

cerca de 25 técnicas de tratamento, que variam de acor-

do com as condições locais, mas o principio é sempre 

o mesmo: processo biológico, tendo bactérias como o 

principal agente. 

Depois que toda a matéria orgânica do esgoto é con-

sumida, é feita a eliminação de vírus e bactérias causa-

dores de doenças. Existem três maneiras de desinfetar 

o efluente tratado: bactérias, raios ultravioleta ou cloro. 

A qualidade do efluente tratado segue o padrão de 

qualidade da Resolução 357, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (Conama), sendo que o efluente pode 

ser reutilizado na irrigação de culturas agrícolas ou de 

áreas verdes.

Em grandes cidades litorâneas, como Salvador, o esgoto 

coletado passa pelo processo em que as partículas sóli-

das são separadas do efluente. E posteriormente segue 

até um emissário submarino para dispersão no oceano, 

em distância e profundidade seguras, sem oferecer ris-

cos ao meio ambiente.

Inovação e reconhecimento

Duas metodologias desenvolvidas e aprimoradas pela Embasa foram reconhecidas no 3° Congresso Internacional 
da Rede de Saneamento e Abastecimento de Água (Resag), realizado em setembro em Belo Horizonte (MG). Os 
resultados das inovações garantem conformidade com os padrões de qualidade, poupando tempo e recursos 
financeiros. 

A primeira técnica reduziu em 90% o tempo de análise dos surfactantes aniônicos, princípios ativos de sa-
bões e detergentes que, em excesso, geram espuma na superfície de corpos hídricos, prejudicando a vida 
aquática. Também foi reduzido em 95% o uso de clorofórmio como solvente, componente que oferece riscos 
à saúde e ao meio ambiente, tornando possível a reutilização de vidros de ensaio com segurança.

O segundo trabalho envolve a substância antimônio, eliminada na natureza a partir de resíduos de materiais 
plásticos e ligas de metais, que em altas concentrações pode provocar náuseas, vômitos e diarreia. A Embasa 
analisa 10 amostras em 30 segundos, enquanto que na metodologia anterior eram necessários três minutos. 
A mudança também dispensou o uso de equipamentos de alto custo e energia elétrica em larga escala.

Os principais parâmetros 
monitorados são: pH, 
Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO), Demanda 
Química de Oxigênio (DQO), 
sólidos suspensos e sólidos 
sedimentáveis. 

O Índice de Qualidade do Esgoto (IQE) é um indicador 

operacional utilizado pela Embasa para avaliação de efici-

ência das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) (saiba 

mais na página 32). 

A DBO é um dos principais parâmetros analisados para 

monitoramento da eficiência do tratamento de uma 

ETE, por ser uma representação indireta da quantidade 

de matéria orgânica presente no efluente e um impor-

tante parâmetro na elaboração do IQE. Em 2017, a ge-

ração total de carga poluidora de DBO foi de 10.561,92 

toneladas. 
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Emissários submarinos 

Em Salvador, há duas Estações de Condicionamento Pré-

vio (ECP) nas quais os efluentes passam por tratamento 

prévio antes de serem lançados no oceano. O processo 

de tratamento não gera nenhum impacto ambiental 

capaz de causar incômodos à vizinhança e o efluente 

final não representa risco de degradação ambiental das 

praias e ecossistemas marinhos.

A primeira ECP está instalada, desde 1975, no Parque De-

putado Paulo Jackson, no bairro do Rio Vermelho, e con-

ta com Sistema de Disposição Oceânica (SDO) Lucaia. A 

Estação tem  capacidade de processar 8,3 mil litros de 

efluentes por segundo, que são depositados no ocea-

no por meio de difusores localizados a 2,35 quilômetros 

da costa e profundidade de 27 metros. Esse emissário 

atende as áreas que vão desde a Barra até o bairro de 

Armação e o entorno da Baía de Todos os Santos.

A segunda ECP, inaugurada em 2011, está instalada 

numa colina da comunidade do Bate Facho. O SDO Ja-

guaribe processa os efluentes coletados dos bairros de 

Armação e Praias do Flamengo e nas áreas do entorno 

da Avenida Paralela. Com capacidade para processar 5,9 

mil litros por segundo, o emissário deposita os efluentes 

a 45 metros de profundidade.

Investigação sobre lançamento 
de esgoto

Em novembro de 2017, a Polícia Federal cumpriu man-

dados de busca e apreensão de documentos e informa-

ções na Embasa sobre a operação da Estação de Con-

dicionamento Prévio (ECP) do Rio Vermelho. A ação fez 

parte de uma investigação sobre a ocorrência de crime 

ambiental de lançamento de esgoto sem o cumprimen-

to das etapas necessárias para minimizar o impacto am-

biental de dejetos no oceano. 

O funcionamento da ECP foi temporariamente compro-

metido, em março de 2016, devido a um acidente de 

trânsito. Um ônibus bateu em um poste da rede elétrica 

que atende a estação de tratamento operada pela Em-

basa, causando a parada do sistema de bombeamento 

e inviabilizando a passagem do efluente pelos proces-

sos obrigatórios de desarenação e peneiramento. 

Os equipamentos que apresentaram problema foram 

substituídos, a Embasa apresentou todos os documen-

tos solicitados e empregados prestaram depoimentos 

sobre o assunto à Polícia Federal. A investigação segue 

em andamento até a publicação desse Relatório. 

Proteção de mananciais e nascentes  [GRI 103-1]

Um dos mais relevantes desafios da humanidade, à medida que a população continua a crescer, é garantir água limpa, 

por isso, torna-se fundamental proteger mananciais e bacias hidrográficas. Além de coletar, armazenar e filtrar a água, 

esses sistemas contribuem para a preservação da biodiversidade, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, se-

gurança alimentar, saúde e bem-estar dos seres humanos. 

A erosão de rios e nascentes é um dos principais fatores de risco, em longo prazo, à disponibilidade de água nas médias e gran-

des cidades. De acordo com um estudo da The Nature Conservancy, nas 4 mil cidades do mundo analisadas pela organização, 

40% das áreas das bacias hidrográficas em que se localizam os mananciais exibem níveis altos ou moderados de degradação. 

Os impactos dessa situação para a segurança hídrica podem ser graves, como a elevação do custo do tratamento da água, em 

virtude de maior quantidade de nutrientes e sedimentos; problemas de abastecimento, devido à alteração no fluxo de água 

causada pelo desaparecimento da vegetação natural; e redução dos recursos hídricos de fontes subterrâneas. 

Segundo o Banco Mundial, algumas regiões poderiam sofrer declínio de até 6% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2050, 

devido a perdas resultantes da redução dos recursos hídricos, gerando reflexos na agricultura, na saúde, na renda e nas 

propriedades, o que levaria a um crescimento negativo permanente.

T E M A  M AT E R I A L
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COMITÊS  [GRI 103-2]

A Embasa contribui com a gestão e proteção 
dos mananciais por meio da participação, 
com 25 representantes, em todos os Conse-
lhos Gestores de Unidades de Conservação 
do Estado. Também tem presença ativa em 
fóruns do Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos:

• Comitês de Bacia Hidrográfica estadu-
ais, com assento no plenário de 13 co-
mitês de sua área de atuação.

• Comitê de Bacia do Rio São Francisco, no 
âmbito federal. 

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CONERH). 

• As queixas de conselheiros e da comunida-
de, apresentadas durante as reuniões, são 
relatadas pelo representante da Embasa 
aos setores pertinentes da empresa visan-
do à solução e à resposta, quando possível.

Iniciativas de recuperação [GRI 103-2; 304-3]

Em 2017, a Embasa elaborou o 2º Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na área de influência da barragem de Santa 

Helena (localizada nos municípios de Dias D’Ávila e Camaçari) e o Projeto Executivo da Microbacia do Riacho Grotão (cidade 

de Barra do Choça). Também recuperou dois viveiros de produção de mudas, as quais serão utilizadas para recomposição 

de matas ciliares de mananciais utilizados para abastecimento humano e em atividades de educação ambiental. 

Com base nas inspeções e análise dos mananciais superficiais, realizadas pelo corpo técnico próprio, a empresa 

faz diagnóstico socioambiental de áreas degradadas situadas geralmente nas proximidades de suas captações. O 

trabalho possibilita a contratação, via licitação, de prestador para a execução dos serviços de recuperação.

Com o alto custo associado a essa metodologia, a Embasa tem intensificado a captação de recursos junto a agentes 

financiadores de ações socioambientais, bem como estimulado e participado de arranjos de pagamentos por serviços 

ambientais. Em 2016, a organização foi selecionada pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente do Ministério de Meio 

Ambiente e Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal para executar ações socioambientais nas bacias hidro-

gráficas dos rios Joanes e Jacuípe. 

Visando melhorar o desempenho ambiental e ampliar a 

regularização ambiental dos sistemas operados pela em-

presa, para 2018 foram acrescentados dois indicadores 

ao Planejamento Estratégico da Embasa: “Percentual de 

Captações Outorgadas” e “Percentual de Lançamento de 

Efluentes Outorgados”.

Cuidado ambiental  [GRI 103-2; 103-3]

A atuação da empresa é pautada pela Política de Sus-

tentabilidade, reafirmando o compromisso com a pre-

servação, conservação, recuperação, utilização e desti-

nação de forma sustentável dos recursos naturais e na 

preservação do patrimônio natural e construído.

Na estrutura organizacional, há setores específicos para 

as questões ambientais que, entre outras atribuições, 

assessoram, formulam e implementam diretrizes jun-

to às áreas operacionais, incorporando procedimentos 

que auxiliem na gestão dos empreendimentos e da 

prestação dos serviços. Essa função é exercida por três 

gerências (Ambiental, Ação Social e Mananciais/Segu-

rança de Barragens) da Unidade Socioambiental, a qual  

é vinculada à Diretoria Técnica e de Planejamento.

Há ainda as Unidades de Suporte Socioambiental, vincu-

ladas às Superintendências Operacionais das Diretorias 

Metropolitana e do Interior e à Diretoria de Engenharia, 

que têm a função de planejar e coordenar a execução 

das ações relativas aos temas socioambientais, seguindo 

as diretrizes estabelecidas pela Unidade Socioambiental. 

Terá início, em 2018, a implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental com base nos requisitos da norma 

ISO 14.001. Farão parte do projeto-piloto 13 sistemas 

em operação, sendo 7 de abastecimento de água e 6 

de esgotamento sanitário. O objetivo é obter subsídios 

para o planejamento da ampliação do sistema para 

toda a empresa, com plano de ação, orçamento, crono-

grama e equipe necessários.
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Áreas protegidas e/ou recuperadas   [GRI 304-1] 

Sessenta e seis por cento do território da Bahia encontram-se inseridos no semiárido. Para aumentar a oferta de água super-

ficial para atender o abastecimento humano, foi necessário implantar reservatórios artificiais, por parte de órgãos públicos 

federais e estaduais. 

Em todo o Estado há 310 barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens (lei nº 12.334/10). Dessas, 

27 são gerenciadas pela Embasa e 7 encontram-se inseridas em unidades de conservação. Essas áreas são monitoradas pela 

Gerência de Mananciais e de Segurança de Barragens, pelas unidades regionais e pela Gerência de Segurança Funcional e 

Patrimonial (no caso da região metropolitana de Salvador), que buscam contribuir com os órgãos executores das políticas 

de meio ambiente e recursos hídricos na proteção e gestão sustentável desses territórios.

Unidades da Embasa inseridas em Unidades de Conservação 
(UC) em 2017   [GRI 304-1]

UC Área 1 da 
UC (km2) Bioma Localização Macro-habitat

Área estimada 
da represa 

(km2)2

Percentual 
de ocupação 

na UC

Tipo de
operação

APA* Bacia do 
Cobre/Parque 

São Bartolomeu
11,34
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Salvador Represa do Cobre 0,37 3,3 %

Utilização paisagística 
e amortecimento de 
cheias (captação de 

água desativada)

APA Lagoa 
Encantada e Rio 

Almada
1.577,45 Ilhéus Represa Iguape 1,19 0,1% Captação

de água

APA Estadual do 
Joanes/Ipitanga 644,63

Lauro de Freitas Represa Ipitanga I 0,86

3,3%

Captação
de água

Lauro de Freitas 
e Simões Filho Represa Ipitanga II/III 1,91 Captação

de água

Camaçari, Lauro 
de Freitas e 

Simões Filho
Represa Joanes I 4,98 Captação de água

Simões Filho e 
Dias d’Ávila Represa Joanes II 12,41 Captação

de água

Parque
Metropolitano

de Pituaçu
4,25 Salvador Represa Pituaçu 0,86 18,8%

Utilização paisagística 
e amortecimento de 
cheias (captação de 

água desativada)

1 Áreas superficiais desapropriadas pela Embasa/Governo do Estado da Bahia. Todas as UCs são de uso sustentável.
2 Utilizou-se de ferramenta de geoprocessamento para estimar as áreas das represas. 
* APA: Área de Proteção Ambiental.

O projeto selecionado tem como objetivo “recuperar a vegetação nativa no entorno de 100 nascentes e de 100 hectares 

de áreas marginais dos rios Jacuípe e Joanes”, com vistas a aumentar a oferta e a qualidade da água em três reservatórios 

usados no abastecimento público da Região Metropolitana de Salvador. O projeto envolveu a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema), o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra) e as organizações representativas do público beneficiário do projeto (associações, cooperativas etc.).

O prazo para execução é de 48 meses (junho 2016 a junho 2020). Os trabalhos foram iniciados em dezembro de 2017 e 

contam com recursos financeiros não reembolsáveis no valor de R$ 3,2 milhões. Desse total, cerca de 10% são oriundos 

de contrapartida da Embasa, aproximadamente R$ 322 mil. 
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DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
Considerando o princípio de que o acesso à água e esgotamento sanitário deve ser universal, de acordo com a Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS), é importante assegurar que os serviços sejam prestados à maior parcela da população e 

com preços acessíveis. Ou seja, tais custos não deveriam ultrapassar 5% do rendimento familiar para não afetar a capaci-

dade de aquisição de outros bens e serviços essenciais.

Entretanto, as tarifas também devem permitir a viabilidade e a perenidade do negócio, ou seja, cobrir os custos de captar, tratar 

e distribuir a água, bem como de coletar e tratar o esgoto. Ainda há que se considerar a geração de retorno justo e adequado 

ao risco da atividade, assim como o aumento da população e a redução da disponibilidade de recursos hídricos, que deman-

dam buscar água cada vez mais longe dos centros de consumo e implicam em maiores custos financeiros e ambientais.

Ao apresentar um bom desempenho econômico, a empresa dá vida a uma rede de partes interessadas, gerando impactos posi-

tivos tanto para a sociedade, quanto para seus trabalhadores e suas famílias, fornecedores, comunidades e acionistas.   [GRI 103-1]

Desempenho em 2017*

O ano de 2017 foi marcado por um cenário de baixo crescimento econômico e nível de desemprego em patamares ele-

vados, influenciando diretamente os setores produtivos. A situação fiscal do país, que já vinha limitando os investimen-

tos da União no saneamento nos últimos anos, ganhou um componente adicional com a imposição de rígido controle 

de gastos através da Emenda Constitucional nº 55/2016.

Diante dos desafios em atender às demandas necessárias e emergenciais, o marco regulatório do setor foi fundamental 

para redimensionar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços pela empresa. Os gastos operacionais fo-

ram pressionados pela prolongada estiagem na Bahia, obrigando a empresa a realizar relevantes investimentos para garan-

tir a segurança hídrica e o abastecimento regular em Salvador e região metropolitana e no interior (saiba mais na página 43).
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Além disso, outros fatores inerentes à dinâmica do setor, como a estrutura e defasagem tarifária, o nível de consumo por 

economia e reajustes não contemplados anteriormente vinham pressionando a geração de caixa da companhia. Além de 

dificultar o fluxo financeiro para a execução de projetos, implicavam em incertezas sobre o planejamento em médio prazo.

As condições de financiamento também se comportaram de maneira restritiva. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) tem apresentado taxas menos atrativas. E as carteiras dos principais financiadores da infraes-

trutura do país, como a Caixa Econômica Federal (CEF), permanecem em queda, inclusive para o segmento de saneamento. 

Mesmo diante do cenário desafiador, em que houve queda nos volumes faturados de água e de esgoto de 8,91% 

e 5,70%, respectivamente, a Embasa registrou importantes avanços em 2017. A receita operacional bruta de serviços 

aumentou 10,53% em relação ao ano anterior, totalizando R$ 2,9 bilhões. Já a receita operacional líquida de serviços 

alcançou R$ 2,7 bilhões, 10,56% acima dos R$ 2,4 bilhões registrados no exercício anterior.

Contribuíram para os resultados nas receitas: o incremento de novas ligações de água e de esgoto; o aumento da efici-

ência de arrecadação; e a revisão da estrutura tarifária e reajuste tarifário, que juntos provocaram ganho real na compo-

sição da tarifa (saiba mais sobre o reajuste na página 56). 

FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO:

EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO
 DE CONTAS DE  ÁGUA 

E ESGOTO:

VOLUME FATURADO DE ÁGUA
E ESGOTO (m3):

TARIFA MÉDIA DE ÁGUA E
ESGOTO (R$/m3):

ENTRADAS DE ÁGUA E ESGOTO
(arrecadação tarifária)

PREVISTO REALIZADO

2017 R$ 2.901.361.734 R$ 2.924.770.588

2016 R$ 2.716.771.333 R$ 2.681.529.558

2015 R$ 2.480.115.467 R$ 2.480.115.467

PREVISTO REALIZADO

2017 92,30% 92,82%

2016 91,50% 92,70

2015 92,00% 91,14%

PREVISTO REALIZADO

2017 754.602.166 669.386.607

2016 742.517.101 726.899.324

2015 721.977.387 718.070.215

PREVISTO REALIZADO

2016 e 2017 R$ 3,45 R$ 3,47

2016 R$ 3,23 R$ 3,25

PREVISTO REALIZADO

2017 R$ 2.677.956.880 2.714.629.024

* Excetuando o resultado do exercício, todos os demais dados apresentados desconsideram os efeitos da receita e custos de construção, concentran-
do-se exclusivamente nas receitas e gastos oriundos da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A receita e os cus-
tos de construção, introduzidos nas demonstrações financeiras da Embasa desde 2009, por força de pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), têm um impacto líquido de pequena monta no resultado final, vide página 62

T E M A  M AT E R I A L
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Gestão e principais indicadores  [GRI 103-2; 103-3]

A gestão do tema desempenho econômico-financeiro é centralizada na Diretoria Financeira e Comercial, com base nos 
objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico. Uma série de planos setoriais é utilizada como diretrizes na condu-
ção das atividades, tais como o Plano de Investimento e Plano Institucional de Contratualização. 

Além dos parâmetros econômico-financeiros tradicionais – Ebitda, Fluxo de Caixa e Evolução de Endividamento (veja na pági-
na 62) –, a Embasa possui outros importantes indicadores alinhados ao Planejamento Estratégico 2016-2019, como: Índice de 
Eficiência Operacional, Fluxo de Caixa de Ativos, Índice de Eficiência de Caixa e Eficiência da Cobrança Global.

Fluxo de Caixa de Ativos*

Reflete o retorno econômico gerado pelos ativos opera-
cionais da empresa. O resultado foi influenciado direta-
mente pelo desempenho dos indicadores: Giro de Ativos 
e Margem de Fluxo Operacional, cujos resultados foram, 
respectivamente, 15,75% e 16,32%. A meta foi superada, 
sobretudo, pelo crescimento da margem de Fluxo de Caixa 
Operacional (14,41% no ano anterior) impulsionado pelo 
aumento da receita operacional líquida e redução das per-
das contábeis com inadimplência.

Índice de Eficiência
Operacional (IEO)

O Índice de Eficiência Operacional reflete os resultados 
da perspectiva financeira ao relacionar as entradas de 
recursos (oriundos da prestação de serviços de água e 
esgoto, dos rendimentos de aplicações financeiras e do 
ressarcimento de despesas) e os gastos desembolsáveis 
com recursos próprios (exceto investimentos, serviço da 
dívida de financiamentos, Programa de Participação nos 
Resultados - PPR, incentivo à aposentadoria e pagamen-
tos relativos a questões cíveis), apurados pelo fluxo de 
caixa mensal.

* Mede a relação entre o Fluxo de Caixa Operacional (Ebitda sub-
traídos Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido) e a Base de Ativos, atualizada pelo Índice de Preço ao 
Consumidor (IPCA). O Giro de Ativos demonstra a capacidade 
dos ativos em gerar Receita Operacional Líquida e a Margem de 
Fluxo Operacional relaciona o Fluxo de Caixa Operacional com a 
Receita Operacional Líquida.

EFICIÊNCIA DA COBRANÇA GLOBAL

Encerrando o ano em 92,23%, o resultado evidencia as estratégias de estreitamento no relacionamento com grandes consu-

midores e órgãos públicos. Um exemplo é a campanha de recuperação de crédito para prefeituras, na qual foi possível nego-

ciar R$ 41 milhões, com a adesão de 120 prefeituras. Outra ação foi a implantação de cobrança via SMS, que mostrou signifi-

cativa eficiência junto aos usuários que não têm o perfil de inadimplência, mas possuem pequenos atrasos no pagamento. 

As dificuldades na execução de cortes do serviço em áreas de risco e de baixa renda, fundamentalmente por questões de 

segurança, influenciam na melhoria dos resultados da eficiência de cobrança. Em 2018 uma das estratégias será realizar as 

contratações para execução de cobrança por meio da remuneração por risco e por  performance, com estudo detalhado da 

carteira de devedores e perfis de usuários.

2012

2014

2016

2017

2013

2015

2017

2016

1.290

1.369

1.272

1.335

1.299

1.301

1.254

1.384

1.320

1.346

1.331

1.363

META

META

REALIZADO

REALIZADO

2,47%

4,1%

2,57%

2,47%
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE CAIXA (IEC)

O IEC apresenta o resultado de caixa simulando o pagamento de todas as obrigações do período, incluindo as dí-

vidas vencidas e não pagas. É calculado a partir da razão entre os ingressos financeiros e os desembolsos devidos 

no período (desembolsos realizados acrescidos das dívidas vencidas e não pagas de custeio). 

Em 2017 o total de entradas de caixa (R$ 2.808.080.893) foi superiores em 10,45% em relação ao ano anterior e 

os desembolsos de caixa (R$ 2.510.168.236) aumentaram 6,19%. As dívidas vencidas e não pagas totalizaram R$ 

14.853.161,38. Com isso, verifica-se que o aumento das entradas suportou o aumento das saídas, fazendo com 

que a empresa conseguisse alcançar equilíbrio de caixa, tendo maior segurança para os desafios do ano de 2018.

Custos dos serviços

A redução dos custos dos serviços é um dos principais desafios da Embasa. Em 2017, o crescimento de 10%, foi superior 

à inflação anual medida pelo IPCA de 2,95%, devido principalmente aos fatores abaixo:

• reajuste salarial dos empregados de 4% a partir de maio.

• elevação de 29% das despesas com assistência médica dos empregados e dependentes, decorrente da rápida 

aceleração da inflação desse serviço.

• aumento dos gastos com materiais em 13% e com serviços de terceiros em 11%, em especial com aqueles rela-

cionados à manutenção das atividades operacionais.

• aumento das despesas decorrentes da depreciação e amortização do intangível, na ordem de 14%.

Com o intuito de otimizar a gestão de custeio, em maio a Embasa iniciou o projeto de Gerenciamento Matricial de 

Despesas (GMD), metodologia de gestão que permite o controle e a análise detalhada dos gastos, com identificação de 

oportunidades de redução em cada área. Os gastos foram agrupados em nove pacotes de contas de custos e despesas: 

serviço operacional, energia, benefícios, serviço comercial, material operacional, serviço administrativo, mobilidade, uti-

lidades e comunicação. A conclusão da implantação ocorreu em abril de 2018.

CUSTO DOS SERVIÇOS

CUSTO DOS SERVIÇOS EXCETO DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.104,7

1.213,9

1.321,4

1.504,0

1.598,6

1.757,9

853,4

947,7

1.051,0

1.210,8

1.298,9

1.416,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

16,9%

15,2%

20,5%

11,1%
13,8%

15,2%

10,0%

7,3%6,3%

10,9%
8,9%

9,9%

Evolução das taxas de crescimento dos 
custos dos serviços

(em milhões de reais)
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TÁXI

Estratégias de gestão, resultantes da aplicação do GMD, adotadas em dezembro pela Unidade de Logística (GLG) 

junto a fornecedores de serviços de táxi e locação de veículos, renderão economia expressiva à empresa em 2018. 

Com a alteração do prazo para substituição de automóveis locados de anual para bianual, aplicada aos contratos de 

locação de veículos leves e pesados para unidades da capital e interior, estima-se uma economia de 16,76%, resul-

tando em mais de R$ 1,8 milhão por ano. 

Também entrou em vigor novo contrato de táxi, que conta com tecnologia de rastreamento das rotas e voucher 

eletrônico validado mediante senha pessoal, aumentando o controle sobre custos e trajeto. A prestação do serviço é 

medida pela taxa de desconto da corrida. No contrato anterior, essa taxa era de 2% e, no atual, passou a ser de 11%.

EMBASA ATUALIZA MODELO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Um novo modelo de contratação de serviços passou a ser utilizado em licitações realizadas pelas unidades comer-

ciais e operacionais de Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Feira de Santana, e na Gerência de Qualidade da 

Água e Efluentes. A nova forma de contratação – que prioriza performance, qualidade e racionalização dos custos 

– é resultado do Projeto Estratégico P05 - “Reformulação do Modelo de Contratação”, o qual atualiza práticas e fer-

ramentas com as exigências legais e de mercado, proporcionando ganho de eficiência nas contratações, e que será 

expandido para diversos processos da empresa. 

Nova estrutura tarifária e reajustes

Diante dos desafios em atender às demandas necessárias e emergenciais de abastecimento de água, o marco regulatório 

do setor foi fundamental para redimensionar o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços pela empresa. 

Os gastos operacionais foram pressionados pela prolongada estiagem no Estado, obrigando a empresa a realizar relevantes 

investimentos para garantir a segurança hídrica e o abastecimento regular em Salvador e região metropolitana e no interior.

Além disso, outros fatores inerentes à dinâmica do setor, como a estrutura e defasagem tarifária, o nível de consumo 

por economia e reajustes não contemplados anteriormente vinham pressionando a geração de caixa da companhia, 

dificultando o fluxo financeiro para a execução de projetos e trazendo incertezas sobre o planejamento em médio prazo. 

A busca pela segurança financeira está também ligada à estratégia de fazer frente ao serviço da dívida, derivado dos 

recursos captados para realizar os investimentos nos últimos anos.

A reestruturação da tabela tarifária foi um dos pleitos importantes da Embasa, que visava atenuar a recorrente redução 

do consumo médio das economias residenciais e a baixa sensibilidade dos reajustes no faturamento. Em função disso, a 

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

INCENTIVO FISCAL    [GRI 201-4]

Os benefícios fiscais de redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e redução por reinvestimento 

foram obtidos pela Embasa por meio de laudo constitutivo emitido pela Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (Sudene) - Ministério da Integração Nacional (MI) - Ministério de Integração Nacional, em março de 2015. 

O benefício é válido até dezembro de 2024. Os valores apurados em 2017 foram calculados com base no lucro de 

exploração de água e de esgotamento sanitário, sendo R$ 69 milhões ante R$ 28 milhões registrados em 2016. 

Os valores da reserva de incentivo fiscal para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) correspondem 

ao crédito presumido concedido pelo decreto nº 8.868 de 5 de janeiro de 2004. Não houve montante apurado em 2017. 

No ano anterior, o valor correspondeu a R$ 2 milhões. 
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Nesse contexto, com fundamentação na lei 11.445/2007, a Embasa efetuou o pedido de realinhamento tarifário de 

53,1%, mediante uma revisão extraordinária, junto à Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

(Agersa), buscando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro de suas operações.

Detentora da função de regulação, e após os trâmites de consulta e audiência públicas, a Agersa atendeu parcialmente 

à solicitação da Embasa, permitindo um incremento tarifário de 12,76% escalonado ao longo de quatro anos, além do 

Índice de Reajuste Tarifário (IRT) anual. Também autorizou a reestruturação da tabela tarifária, com diminuição do con-

sumo mínimo de 10 para 6 m³. 

Em 2017 o reajuste foi de  8,80%, sendo 5,91% relativo ao IRT e 2,89% referente à primeira parcela da revisão.

Contratualização

Condições externas, como decisões políticas, restrições de crédito e o cenário nacional da área de saneamento básico fra-

gilizaram o processo de contratualização. A despeito das dificuldades, o ano de 2017 representou um avanço nas relações 

entre a Embasa e os municípios, que são titulares dos serviços públicos de saneamento básico. 

Em 2017 foram formalizados 136 convênios de cooperação que autorizam a gestão associada dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo municípios estratégicos para a Embasa, a exemplo de Irecê, 

Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz. O exercício foi encerrado com um total de 238 convênios de coo-

peração com municípios baianos operados pela Embasa – o que corresponde a 65% da sua área de atuação. 

O resultado de 136 convênios foi atingido graças à estratégia adotada no Plano Institucional de Contratualização, projeto estru-

turante que nasceu na revisão do planejamento estratégico 2016–2019. Aproveitando o cenário de mudança do executivo e 

legislativo municipal, os gestores das unidades regionais visitaram os prefeitos dos municípios inseridos na sua área de atuação.

Na ocasião foram apresentados os serviços prestados pela empresa, as ações e os investimentos feitos e previstos, bem 

como a situação contratual com a Embasa e as etapas necessárias para avançar na contratualização. Representantes da 

Embasa também participaram de reuniões e audiências públicas com vereadores, secretários municipais e comunidades 

locais, tendo em vista que deve haver lei municipal para autorizar a gestão associada para os serviços públicos. 

Também foram realizados encontros regionais com os prefeitos, com presença da alta direção da Embasa, da Secretaria 

de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e de lideranças políticas locais, bem como a articulação via Governo do 

Estado junto a instâncias de governança, como União dos Municípios da Bahia (UPB) e Assembleia Legislativa da Bahia.

TITULARES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Segundo a Constituição Federal (artigo 30, inciso V) “compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, 

que tem caráter essencial”. Ou seja, cabe aos municípios a titularidade dos serviços de saneamento. No caso de re-

giões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, segundo decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) 

e o Estatuto da Metrópole (lei nº 13.089, de 12/01/2015), essa competência será exercida pelo conjunto dos municí-

pios integrantes e do Estado, por meio da entidade metropolitana criada por lei complementar estadual.
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Planos Municipais de Saneamento Básico 

O Governo do Estado, por meio de suas secretarias, tem apoiado os municípios na elaboração de seus Planos de 

Saneamento Básico (PMSB). A Embasa contribui ativamente para esse processo, mediante participação em comitês 

municipais e fornecimento de dados e informações sobre os sistemas operados. 

O Governo Federal, por meio do decreto nº 9.254/2017, alterou para 31 de dezembro de 2020 o prazo após o qual será 

exigido que os municipios apresentem plano de saneamento básico para a captação de recursos orçamentários da 

União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública 

federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. A ampliação do prazo vem retardando não só os indica-

dores de atendimento, mas o processo de regularização contratual da prestação dos serviços.

Ao final de 2017 apenas 8%, que correspondem a 30 dos municípios operados pela Embasa, já haviam editado o 

PMSB, incluindo os seis que já possuem contratos de programa firmados. Outros 32 estão com o plano finalizado, 

porém sem aprovação legal, e 69 ainda estão em processo de elaboração. 

O prazo médio de elaboração de um plano de saneamento é de dois anos, o que retarda o início das demais etapas 

do processo de contratualização. Municípios operados pela Embasa que têm recursos garantidos para iniciar a elabo-

ração dos planos totalizam 42% (152), enquando outros 83 municípios não iniciaram a elaboração. 

2017 2017

2016

211 35

15

136 0

0

   META                   RESULTADO    META  RESULTADO

Municípios com convênios de
cooperação assinados

Municípios com contrato de 
programa assinados 

crescimento de 
133% em relação aos 

número até 2016

Convênios firmados até 2016:

102

ETAPAS DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO E EMBASA

1º  Realização de convênio de cooperação entre o município e o Estado da Bahia para a gestão associada 
referente à delegação da regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

2º  Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

3º  Elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira (EVTE).

4º Elaboração da minuta do contrato de programa.

5º  Realização de consulta pública sobre a minuta do contrato de programa.

6º  Realização de audiência pública sobre a minuta do contrato de programa.

7º  Município e Embasa assinam o contrato de programa.

8º  Gerenciamento do contrato de programa.
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Valor econômico adicionado [GRI 201-1]

O valor econômico adicionado representa a riqueza criada pela companhia e corresponde à diferença entre o valor das 

receitas e os insumos adquiridos de terceiros. Acrescenta-se, também, o valor adicionado recebido em transferência, isto 

é, aquele que não foi produzido pela companhia, mas por terceiros. 

Nota-se uma evolução de 8% do valor econômico adicionado de 2017 em relação ao ano anterior. A distribuição desse 

ano apresentou aumento de 81% na remuneração de capitais próprios e 6% em pessoal. Houve redução de 2% em im-

postos, taxas e contribuições e 7% em remuneração de capitais de terceiros. 

EM R$ MIL 2017 2016 2015

Valor adicionado total R$ 1.273.140 R$ 1.180.131 R$ 1.101.121

Pessoal R$ 550.507 R$ 517.522 R$ 484.936

Impostos, taxas e contribuições R$ 403.677 R$ 413.538 R$ 325.581

Remuneração de capitais de terceiros R$ 139.049 R$ 149.625 R$ 253.523

Remuneração de capitais próprios R$ 179.907 R$ 99.446 R$ 37.081

Demonstrações do Valor Adicionado - DVA (em milhares de reais)  [GRI 201-1]

2017 2016 2015

Receitas  3.333.661  2.972.065 2.810.489

Água, esgoto e serviços  2.924.042  2.645.485 2.416.857

Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes  (15.151)  (68.734) (4.660)

Outras receitas  424.770  395.314 398.292

Insumos adquiridos de terceiros  (1.841.260)  (1.690.210) (1.546.526)

Materiais consumidos  (140.004)  (123.803) (103.607)

Material, energia, serviços de terceiros e outros  (1.428.495)  (1.236.464) (1.168.391)

Perda/recuperação de valores ativos  (272.761)  (329.943) (274.528)

Valor adicionado bruto  1.492.401  1.281.855 1.263.963

Depreciação e amortização  (354.686)  (312.854) (304.054)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia  1.137.715  969.001 959.909

Valor adicionado recebido em transferência  135.425  211.130 141.212

Receitas financeiras  134.795  210.537 140.637

Aluguéis  630  593 575

Valor adicionado total a distribuir  1.273.140  1.180.131 1.101.121

Distribuição do valor adicionado  1.273.140  1.180.131 1.101.121

Pessoal  550.507  517.522 484.936

Remuneração direta  342.165  326.406 297.634

Benefícios  174.542  156.128 157.592

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  33.800  34.988 29.710

Impostos, taxas e contribuições  403.677  413.538 325.581

Federais  403.290  415.542 331.501

Estaduais  95  (2.054) (5.983)

Municipais  292  50 63

Remuneração de capitais de terceiros  139.049  149.625 253.523

Juros  107.975  125.212 220.747

Aluguéis  31.074  24.413 32.776

Remuneração de capitais próprios  179.907  99.446 37.081

Lucro líquido do exercício  179.907  99.446 37.081

T E M A  M AT E R I A L
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Balanço Social - Modelo Ibase (em R$ mil)

1 - Base de Cálculo 2017 2016 

Receita líquida (RL) 3.082.077 2.798.744

Resultado operacional (RO) 179.907 99.446

Folha de pagamento bruta (FPB) 494.437 470.079

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL

Alimentação 38.527 7,79% 1,25% 37.342 7,94% 1,33%

Encargos sociais compulsórios 137.939 27,90% 4,48% 135.061 28,73% 4,83%

Previdência privada 21.210 4,29% 0,69% 19.620 4,17% 0,70%

Saúde 54.660 11,05% 1,77% 43.443 9,24% 1,55%

Segurança e saúde no trabalho 2.853 0,58% 0,09% 2.992 0,64% 0,11%

Educação 525 0,11% 0,02% 431 0,09% 0,02%

Cultura 17 0,00% 0% 97 0,02% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento profissional 612 0,12% 0,02% 1.006 0,21% 0,04%

Assistência Social 16.763 3,39% 0,54% 15.879 3,38% 0,57%

Participação nos lucros ou resultados 25.787 5,22% 0,84% 19.251 4,10% 0,69%

Outros 2.941 0,59% 0,10% 3.300 0,70% 0,12%

Eventos técnicos e sociais internos 1.318 0,27% 0,04% 1.063 0,23% 1,07%

Total - Indicadores sociais internos 303.152 61,31% 9,84% 279.485 59,45% 9,99%

3 - Indicadores Sociais Externos     Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL

Educação 345 0,19% 0,01% 100 0,10% 0,00%

Cultura 5 0,00% 0% 110 0,11% 0,00%

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

Esporte 79 0,04% 0% 121 0,12% 0,00%

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

Outros 3.988 2,22% 0,13% 5.814 5,85% 0,21%

Eventos técnicos sociais externos 9 0,01% 0,00% 3.576 3,60% 0,13%

Total das contribuições para a sociedade 4.426 2,46% 0,14% 6.199 6,23% 0,22%

Tributos (excluídos encargos sociais) 368.562 204,86% 11,96% 355.624 357,61% 12,71%

Total - Indicadores sociais externos 372.988 207,32% 12,10% 361.823 363,84% 12,93%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL

Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa

284 0,16% 0,01% 1.801 1,81% 0,06%

Investimentos em programas e/ou projetos externos 5.546 3,08% 0,18% 9.055 9,11% 0,32%

Total dos investimentos em meio ambiente 5.830 3,24% 0,19% 10.856 10,92% 0,39%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produ-
ção/ 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%

T E M A  M AT E R I A L

[GRI 201-1]
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5 - Indicadores do Corpo Funcional 2017 2016

Nº de empregados(as) ao final do período 4.577 4.707

Nº de admissões durante o período 28 11

Nº de estagiários(as) 133 173

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 2.170 2.302

Nº de mulheres que trabalham na empresa 1.261 1.265

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 28,57% 28,67%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 847 799

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 12,72% 11,63%

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades 
especiais 55 57

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial 2017 2016

Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa 15 11,8

Número total de acidentes de trabalho 35 41

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

(  ) 
direção

(X) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) 
direção

(X) 
direção e 
gerências

(  ) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

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

(  ) 
direção e 
gerências

(X) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) 
todos(as) 

+ Cipa

(  ) 
direção e 
gerências

(X) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) 
todos(as) 

+ Cipa

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

(  ) 
não se 

envolve

(X) 
segue as 

normas da 
OIT

(  ) 
incentiva 
e segue a 

OIT

(  ) 
não se 

envolve

(X) 
segue as 

normas da 
OIT

(  ) 
incentiva 
e segue a 

OIT

A previdência privada contempla: (  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(X) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(X) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) 
direção

(  ) 
direção e 
gerências

(X) 
todos(as) 
emprega-

dos(as)

(  ) 
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 
conside-

rados

(  ) 
são 

sugeridos

(X) 
são 

exigidos

(  ) 
não são 
conside-

rados

(X) 
são 

sugeridos

(  ) 
são 

exigidos

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

(  ) 
não se 

envolve

(X) 
apoia

(  ) 
organiza e 
incentiva

(  ) 
não se 

envolve

(X) 
apoia

(  ) 
organiza e 
incentiva

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): Em 2017: 1.273.140 Em 2016: 1.180.131

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

31,71% governo
43,24% colaboradores(as)                
____% acionistas*
10,92% terceiros
14,13 % retido

35,04% governo
43,85% colaboradores(as)                
____% acionistas
12,68% terceiros
8,43% retido

 7 - Outras informações

Inclui receitas de construção.
* O valor distribuído a acionistas é destinado apenas aos acionistas minoritários e corresponde a 0,31%. 
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Receitas e Custos de Construção (em R$ mil)*

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Receita de construção 424.770 395.314 398.292 528.218 549.582 639.392

Custos de construção (424.770) (395.314) (398.292) (528.218) (543.700) (632.234)

Receita de construção líquida 0 0 0 0 5.882 7.158

* Excetuando o resultado do exercício, todos os demais dados apresentados desconsideram os efeitos da receita e custos de construção, concentran-
do-se, exclusivamente, nas receitas e gastos oriundos da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Indicadores de desempenho e resultados

Receita Operacional de Serviços

Refere-se à receita operacional bruta relativa à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Evolução das taxas de crescimento das 
receitas

2012 2014 20162013 2015 2017

14,4%

9,2%
7,8% 7,6%

9,5%

9,3%

10,5%

10,6%

7,2%8,0%
9,3%

13,7%

(em milhões de reais)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.907,4

2.082,4

2.245,7

2.416,9

2.645,5

2.924,0

1.737,2

1.898,5

2.050,3

2.198,0

2.403,4

2.657,3

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE SERVIÇOS

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DE SERVIÇOS
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Margem Bruta Ajustada

A margem bruta ajustada (relação entre o lucro bruto e a receita operacional líquida, sem considerar a receita e o custo de cons-

trução) mensura a capacidade de a atividade operacional da empresa gerar excedente econômico, afastando da base de cálculo 

as receitas e despesas que não são geradas pelos ativos operacionais da empresa. Observa-se que a margem bruta mantém a 

tendência de recuperação do desempenho operacional revertida em 2016, alcançando praticamente 34%.

Despesas Comerciais

Destaca-se a queda de 37% das despesas comerciais em 2017. A dinâmica dessa natureza de gasto é fortemente influenciada 

pelas perdas por inadimplência, que incluem as provisões para devedores duvidosos e perdas no recebimento de crédito.

Evolução da Margem Bruta Ajustada

36,4%

36,1% 35,6%

31,6%

33,5%

33,8%

Evolução das taxas de crescimento das 
despesas comerciais

-14,2%

-11,1% -3,7%

27,8%

15,1%

-1,9%

6,7%
4,2% 0,1%

35,3%

-19,9%
-24,8%

DESPESAS COMERCIAIS

DESPESAS COMERCIAIS EXCETO PERDAS POR INADIMPLÊNCIA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

140,0

179,0

206,0

219,7

297,3

223,6

36,5

35,2

34,5

35,9

36,0

28,8

Evolução do % de perdas por inadimplência/ROL

6,0%

7,6%
8,4%

10,9%

7,3%8,4%

2012 2014 20162013 2015 2017

2012 2014 20162013 2015 2017

2012 2014 20162013 2015 2017

(em milhões de reais)
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Despesas administrativas

As despesas de natureza administrativa (relativas aos gastos de áreas de suporte ao negócio) aumentaram 14%. Porém, afastando 

da base de cálculo as despesas com depreciação e provisões, o incremento cai para 4,5%.

Resultado líquido

Os aumentos do resultado líquido e da margem Ebitda (relação entre o resultado operacional e a receita líquida) de-

monstram que a empresa reverteu a tendência de queda e está recuperando a eficiência operacional. Contribuíram 

diretamente para esse resultado o aumento de 10,56% na receita líquida (catalisada pela reestruturação e reajuste da 

tarifa, aumento da eficiência de arrecadação e aumento do número de ligações de água e esgoto) e a redução de R$ 68 

milhões, em relação ao exercício anterior, das perdas contábeis com inadimplência.

Evolução das taxas de crescimento das 
despesas administrativas

7,0%

4,6% -0,8%

-5,4%

0,8%

5,2%

-4,1%

3,1%

11,3%

22,7%

15,8%

7,5%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

356,3

337,0

354,5

340,0

417,2

483,2

239,0

237,0

238,8

246,3

274,0

294,6
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCETO DEPRECIAÇÃO E PROVISÕES/PERDAS

2012 2014 20162013 2015 2017

147,8
96,3

63,3

3,71

99,4

179,9

2012 2014 20162013 2015 2017

(em milhões de reais)

Resultado líquido em milhões de reais
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Ebitda

O Ebitda mede a capacidade de gera-

ção de caixa. Para esse indicador, assim 

como para o cálculo de sua margem, 

são desconsiderados os efeitos das re-

ceitas e custos de construção. Em 2017 

o crescimento registrado foi de 32% em 

relação ao exercício anterior.

Evolução do endividamento

Os indicadores de endividamento permanecem em níveis confortáveis, uma vez que o comprometimento da capaci-

dade de geração de caixa da empresa (margem Ebitda) para cobrir os pagamentos do serviço da dívida encontra-se em 

torno de 30%. Ao mesmo tempo, o nível de endividamento ou estoque da dívida (verificado por meio da razão entre a 

dívida líquida e a margem Ebitda) teve uma melhora significativa decorrente da aceleração acentuada do Ebitda somada 

ao aumento do Caixa e do Equivalente de Caixa. 

A partir de 2014 foram acrescentados ao estoque de endividamento constante na dívida onerosa o passivo financeiro a 

pagar, em curto e longo prazos, e o contrato de concessão administrativa do Emissário da Boca do Rio, devido a mudan-

ça na forma de contabilização do referido contrato. Tal modificação provocou a alteração dos valores dos indicadores de 

2011 a 2013, relativamente àqueles que foram informados anteriormente.

Em 2017 também foi realizada a reclassificação do adiantamento para futuro aumento de capital do passivo não circu-

lante para o patrimônio líquido (integrando a reserva de capital). O exercício foi encerrado com um patrimônio líquido 

de R$ 5,53 bilhões, frente a R$ 5,30 bilhões em 2016.

Indicadores de Endividamento

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Dívida onerosa / Ebitda (x) 1,50 2,33 2,39 2,24 2,17 2,04

Dívida líquida (R$ milhares) 693.641 908.633 1.080.109 1.077.402 987.526 932.246

Dívida líquida / Ebitda (x) 1,28 2,30 2,49 2,46 2,30 2,43

Dívida curto prazo/ Dívida total (%) 18,1% 15,9% 14% 11,3% 9,5% 8,7%

Passivo total / Ativo total (%) 28,5% 29% 30,7% 30,6% 30,6% 28,8%

Margem Ebitda

22%

23%
21%

20%

16%

20%

2012 2014 20162013 2015 2017

Ebitda (em R$ mil)

383.581

428.435

438.786

433.128

395.567
523.752

2012 2014 20162013 2015 2017
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RELACIONAMENTO COM 
PARTES INTERESSADAS
Engajamento  [GRI 102-42]

A atuação da Embasa envolve diversos públicos de interesse que afetam e são significativamente afetados pelas ativida-

des da organização, o que traz a necessidade contínua da melhoria do relacionamento com esses públicos. Com base 

no diagnóstico realizado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), em 2016, a empresa iniciou a revisão das ações de 

engajamento das partes interessadas e o seu alinhamento com a estratégia organizacional. 

O compromisso de promover espaços permanentes de diálogo e de prestar contas à sociedade está presente na Política 

de Sustentabilidade e, para isso, várias iniciativas são realizadas, conforme quadro a seguir.

Destaque em 2017 para os resultados positivos obtidos nas pesquisas de satisfação, realizadas junto aos usuários (veja 

nas páginas 31 e 77), para o envolvimento de diversos públicos no processo de definição do conteúdo desse Relatório 

(saiba mais na página 10) e para os dois encontros direcionados aos fornecedores de materiais (veja na página 82). Além 

disso, foram realizadas 6.562 ações nas comunidades atendidas pela empresa, com ênfase no consumo consciente de 

água (mais detalhes na página 80).

Em relação à transparência, a empresa atua em consonância com a Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527/2011) e às 

diretrizes da Lei das Estatais (lei nº 13.303/2016). Além da publicação regular de relatórios sobre a gestão e o desempe-

nho, bem como da qualidade da água fornecida aos usuários, a Embasa disponibiliza três canais para envio de manifes-

tações: Fale Conosco, Ouvidoria e Central de Serviços, todos disponíveis 24 horas por dia. 

Como resultado da adoção do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da FNQ, para 2018, a organização pretende apri-

morar a identificação dos stakeholders. O objetivo é criar ações de engajamento estruturadas a partir do mapeamento 

em subcategorias e pontuação por critérios de poder e influência.

Rio Joanes

Cr
éd

ito
s:

 B
an

co
 d

e 
im

ag
en

s 
da

 E
m

ba
sa
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Participação em organizações  [GRI 102-13]

NOME DA ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

NO CONSELHO DE 
GOVERNANÇA

PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS OU COMISSÕES

CONTRIBUIÇÃO 
RECURSOS 

FINANCEIROS*

Associação das Empresas de  Saneamento Básico Estaduais (AESBE) Não

• Câmaras Técnicas;
• Contabilidade e Finanças; 
• Desenvolvimento Operacional; 
• Logística, Suprimentos e Material;
• Regulação;
• Comunicação e Imprensa;
• Controle e Qualidade da Água 
• Gestão Empresarial;
• Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
• Jurídica

Não

Associação Brasileira de Engenharia  Sanitária e Ambiental (ABES) Não Não Patrocínio 
para eventos

Conselho das Cidades da Bahia Não Não Não

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social Não Não Não

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) Não Não Não

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRH) Não Não Não

GRUPO DE 
STAKEHOLDERS

[GRI 102-40]

FORMA DE ENGAJAMENTO
[GRI 102-43] OBJETIVO DO ENGAJAMENTO FREQUÊNCIA DO 

ENGAJAMENTO

Acionistas

Assembleia Geral Decidir em fórum de representantes dos acionistas-CA. 
Instância deliberativa superior. Anual

Reuniões do Conselho de 
Administração

Deliberar assuntos referentes à empresa pelos representantes 
dos acionistas e empresa. Mensal

Reuniões do Conselho Fiscal Avaliar assuntos referentes à empresa pelos representantes 
dos acionistas e empresa. Conforme demanda

Reuniões de Diretoria Acompanhar a execução da estratégia aprovada pelo CA. Semanal

Usuários

Palestras Promover o consumo consciente e sustentável. Conforme demanda

Informações na conta Informar sobre a empresa e os serviços por ela prestados e 
promover o consumo consciente e sustentável. Mensal

Distribuição do Guia do 
Usuário Informar sobre a empresa e os serviços por ela prestados. Conforme demanda

Pesquisa de Satisfação Conhecer a opinião sobre os diversos aspectos dos serviços 
oferecidos. Anual

Titulares dos 
serviços

Reuniões com prefeitos Avaliar demandas dos titulares e negociar contratação. Conforme demanda

Pesquisa de satisfação Conhecer a opinião sobre os diversos aspectos dos serviços 
oferecidos. Anual

Empregados

Reuniões gerenciais Proporcionar o nivelamento das ações da empresa e o acom-
panhamento do planejamento, organizado pela alta direção. Semestral

Reuniões setoriais Proporcionar alinhamento das demandas e cumprimento do 
planejamento estratégico. Mensal

Comissões, comitês e grupos 
de trabalho Discutir e subsidiar tomada de decisão de temas específicos. Conforme demanda

Fornecedores Reuniões e e-mails Tratar questões contratuais e de prestação de serviços/forneci-
mento de materiais. Conforme demanda

Imprensa Press releases, reuniões e 
entrevistas

Informar sobre interrupção de serviços, prestar esclarecimen-
tos e promover o consumo consciente. Conforme demanda

Comunidade e 
sociedade

Reuniões de consulta pública Promover a participação e o controle social das comunidades 
beneficiadas pelas obras de intervenção. Conforme demanda

Reuniões comunitárias Fomentar a integração da empresa com a sociedade. Conforme demanda

Relacionamentos diretos com 
os representantes locais Fomentar a integração da empresa com a sociedade. Conforme demanda

Projetos e eventos 
socioambientais

Disseminar a cultura de conservação socioambiental e valori-
zação da água. Conforme demanda

Governo Reuniões com a alta gestão Cumprimento de acordos e políticas públicas com base na 
legislação e regulamento setorial. Conforme demanda

* Refere-se à contribuição com recursos financeiros além da taxa básica de associação.

Grupos de stakeholders e relacionamento
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Empregados  [GRI 102-41]

Ética, equidade e valorização das pessoas são alguns dos 

valores corporativos que pautam a cultura organizacional 

e o comportamento administrativo da Embasa.

A empresa adota planos, programas e iniciativas que vi-

sam assegurar um clima favorável e o desenvolvimento 

profissional. E uma forma de avaliar a satisfação dos em-

pregados é por meio da pesquisa de clima. A ferramenta 

é uma das etapas do Projeto Estratégico P13 - “Programa 

de Melhoria do Clima Organizacional” e voltará a ser apli-

cada no segundo semestre de 2018, uma vez que a últi-

ma edição ocorreu em 2003. A partir do resultado, será 

elaborado um programa de gestão do clima organizacio-

nal com execução em 2019.

Como forma de universalizar o acesso à empresa, a con-

tratação é feita por meio de concurso público e segue a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), bem como ou-

tras normas que regulam profissões específicas. Todos os 

empregados e diretores são cobertos por Acordo de Ne-

gociação Coletiva (ACT), que agrega diversos benefícios. 

Os jovens aprendizes são empregados com contrato de 

trabalho por período determinado, com jornada parcial, 

e também são cobertos pelo ACT. O documento garante 

a esses profissionais o direito a plano de saúde e odonto-

lógico, licença-maternidade/paternidade, bônus natalino 

e junino, auxílio funeral e aqueles com filhos têm auxílios 

creche e educação e auxílio por filho com deficiência.

Há ainda os trabalhadores de empresas prestadoras de 

serviços que realizam diversas atividades nas dependên-

cias da companhia, desde serviços de manutenção e copa 

até postos de trabalho de nível superior em atividade-fim. 

A Embasa realiza a gestão e fiscalização dos contratos de 

prestação de serviços seguindo as legislações pertinentes 

e as suas obrigações legais, contudo não controla os da-

dos específicos acerca desses trabalhadores terceirizados.

No que diz respeito ao padrão de conduta, três docu-

mentos fornecem as diretrizes, processos de apuração 

e aplicação de sanções: Código de Conduta e Integri-

dade da Embasa, Regulamento Interno de Pessoal (RIP) 

e o Regulamento Disciplinar Interno (RDI), que se apli-

cam também aos aprendizes e estagiários (saiba mais 

na página 25).

CONCURSO E DESTERCEIRIZAÇÃO

Em 2017 a Embasa realizou concurso público com o 

objetivo de contratar 600 empregados para atuação 

em 64 municípios e em diversas funções, sendo princi-

palmente nas áreas operacionais. Conforme exigências 

legais, foram destinadas cotas específicas para negros 

e deficientes físicos. Os primeiros 354 candidatos fo-

ram convocados em dezembro para contratação em 

janeiro de 2018. A realização do processo seletivo deu 

início à exclusão gradativa de terceirização em ativida-

des-fim, que deve ser concluída em um prazo de seis 

anos, conforme acordo firmado pela Embasa junto ao 

Ministério Público do Trabalho. 

Em sua Política de 
Sustentabilidade, a organização 
estabelece dois principais 
compromissos para a gestão de 
pessoas:

 Fomentar um clima 
organizacional favorável, com 
iniciativas que busquem elevar 
a qualidade de vida, de modo a 
garantir condições adequadas de 
trabalho, saúde e segurança.

 Desenvolver as pessoas em um 
ambiente de trabalho pautado 
na ética e na transparência, 
respeitando a diversidade, 
promovendo a inclusão e 
a equidade, estimulando a 
motivação e o comprometimento 
de todos.

OPORTUNIDADE PARA JOVENS

Integrante dos programas “Partiu Estágio” e “Mais Fu-

turo”, oferecidos pelo Governo da Bahia no âmbito 

da administração pública estadual direta e indireta, a 

Embasa recebeu 133 estagiários de nível superior em 

2017. Outros 248 estudantes da educação profissional 

atuaram como jovens aprendizes, via programa “Pri-

meiro Emprego”. 

T E M A  M AT E R I A L
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R$ 6 milhões foram investidos 
em 2017, em melhorias de 
instalações operacionais, 
construção de equipamentos 
de proteção coletiva e 
capacitação de empregados em 
saúde e segurança do trabalho.

Saúde e Segurança
[GRI 103-2; 103-3; GRI 403-2]

As ações que visam à saúde, à segurança e ao monito-

ramento contínuo dos riscos associados às atividades 

exercidas pelos empregados e prestadores de serviço 

têm como diretrizes o Programa de Prevenção a Riscos 

Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO). Ambos são atualizados 

anualmente, adequando-se às iniciativas propostas pela 

alta gestão e às mudanças conjunturais.

A abordagem da gestão privilegia o fortalecimento da 

cultura de saúde e segurança por meio de medidas de 

prevenção, visando não somente a conformidade com 

a legislação vigente, mas também a busca da excelência 

na gestão. A Embasa também contemplou critérios do 

modelo utilizado pelo Prêmio Nacional de Qualidade 

(PNQ) para avaliar as ações de saúde e segurança inseri-

das nos diversos procedimentos operacionais. 

Indicadores e metas setoriais e estratégicas foram ado-

tados em 2015 e abrangem todas as diretorias da orga-

nização. Dada a relevância, o indicador de ocorrência de 

acidentes é monitorado pela Diretoria Executiva todos 

Os 7 diretores estão incluídos no levantamento. Do total de empregados com contrato de trabalho permanente, 74 realizam atividades em período 
parcial. Esses profissionais são médicos, odontólogos e psicólogos que realizam jornada de 4 horas, jornalistas com jornada de 5 horas e assistentes 
sociais que realizam 6 horas diárias de atividades. 

Número total de empregados com contrato de trabalho permanente 
(empregados próprios)  [GRI 102-7; 102-8]

Número total de empregados com contrato de trabalho temporário e 
em período parcial (Jovem Aprendiz)  [GRI 102-7; 102-8]

2017 2016 2015

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS) 41 110 7 6 64 94

REGIÃO NORTE 24 37 19 21 22 25

REGIÃO SUL 18 18 12 24 14 26

TOTAL POR GÊNERO 83 165 38 51 100 145

TOTAL GERAL 248 89 245

2017 2016 2015

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS) 1.705 847 1.759 846 1.826 873

REGIÃO NORTE 845 231 888 233 931 243

REGIÃO SUL 766 183 794 186 813 192

TOTAL POR GÊNERO 3.316 1.261 3.441 1.265 3.570 1.308

TOTAL GERAL 4.577 4.706 4.878

os meses. Os resultados também são utilizados para a 

priorização dos investimentos. 

Em 2017 foram registradas reduções do número de aci-

dentes e das horas perdidas em decorrência desses aci-

dentes em comparação com 2016. Também não houve 

óbitos com empregados próprios nos últimos três anos.

Um dos desafios é reduzir o Índice de Absenteísmo de 

Natureza Médica, com meta estipulada para 2017 de 

1,98% e resultado de 2,08%. Uma das medidas adotadas 

para evitar os afastamentos é a realização periódica de 

triagens e encaminhamentos a especialistas.

T E M A  M AT E R I A L
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Insalubridade

De acordo com avaliação feita no PPRA, não foi identificada insalubridade para agentes químicos e físicos (ruído). Para os 

120 empregados expostos aos riscos biológicos (vírus, fungos e bactérias) na área de esgotamento sanitários, são direcio-

nadas ações via PPRA e PCMSO. Empregados que exercem atividades em altura e/ou espaço confinado são acompanhados 

com exames ocupacionais específicos. 

PROJETO PREMIADO

Uma equipe multidisciplinar da Embasa desenvolveu o primeiro sistema do país de georreferenciamento voltado à gestão e 

ao cadastro de espaços confinados na empresa (área ou ambiente não projetados para ocupação humana contínua). O case 

da Plataforma de Cadastro e Gestão de Espaços Confinados (Procec) conquistou o “Prêmio Proteção Brasil 2017” – o mais con-

ceituado no ramo de segurança do trabalho – na categoria “espaços confinados” e foi eleito melhor case regional do Nordeste. 

Com o Procec, os profissionais da capital e região podem verificar dados, como localização, riscos, equipamentos de 

proteção e de resgate necessários para cada espaço. Somente nas instalações da empresa em Salvador e área metropo-

litana existem mais de 50 mil espaços considerados confinados, como poços de visita, estações elevatórias de esgoto e 

reservatórios. O objetivo é expandir o sistema para todas as unidades regionais.

INICIATIVAS PARA FORTALECER A CULTURA DE SAÚDE E SEGURANÇA DA EMPRESA:

• Plano de capacitação em saúde e segurança do trabalho executado pela Universidade Corporativa.

• Campanhas educativas e palestras.

• Diálogos Semanais de Segurança.

• Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, realizada concomitantemente em todas as Unida-
des Regionais.

• Plano de saúde assistencial a todos os empregados ativos e inativos, incluindo estagiários e jovens aprendizes.

• Equipe com 33 técnicos em segurança do trabalho, quantia superior à exigência legal, em função da necessidade 
de acompanhamento das ações na capital e no interior do Estado.

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)  [GRI 102-44]

Realizado por meio de parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), o PQVT está subdividido em sete programas 

(veja abaixo) com ênfase na promoção à saúde e adoção de hábitos saudáveis nas unidades da capital e região me-

tropolitana. As atividades foram estruturadas com base nas respostas fornecidas por cerca de 800 colaboradores pes-

quisados. O diagnóstico apontou prioridade de ação para doenças, como hipertensão, tendinite ou lesão por esforço 

repetitivo (LER), problemas de coluna e obesidade. Além disso, a avaliação destacou necessidade de atenção à saúde 

bucal, riscos psicossociais e acúmulo de fatores de risco. 

• Pró-saúde: voltado ao trabalhador portador de doenças crônicas, conta com palestras educativas, atendimen-
to de enfermagem e reembolso mediante auxílio-medicamento (entre 40% e 100%).

• Pró-dente: foco na saúde bucal, por meio de eventos educativos e atendimento odontológico.

• Cuidar-se: visa à adoção de hábitos alimentares saudáveis.

• Boa Forma: realização de ginástica laboral, com 7.241 participantes ao longo do ano.

• Pró-vida: sensibilização para doação de sangue e de órgãos.

• Acolher: acompanhamento de empregados em afastamento previdenciário e licença médica.

• Vida Nova: sensibilização e acompanhamento de empregados sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas.
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Dados de saúde e segurança para empregados, por gênero e região¹   
               
Para mensurar resultados da mitigação de riscos, a Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho controla os indica-

dores estratégicos “Limites de Acidentes” com empregados (desde 2015) e com prestadores de serviços (desde 2016), 

“Absenteísmo de Natureza Médica” (desde 2017) e “Exames Periódicos” (desde 2017). Os resultados vêm atingindo o 

previsto, graças ao fortalecimento da cultura de segurança entre os empregados.

A partir de 2018, a empresa passa a acompanhar o “Índice de Atendimento aos Requisitos do Ministério Público do Tra-

balho - MPT”, além do indicador setorial “Cadastramento de Espaço Confinado”.  

ACIDENTES TÍPICOS SEM 
AFASTAMENTO

2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 6 1 7 0 2 2 1 1 2

Região Norte 3 0 3 2 0 2 5 3 8

Região Sul 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Embasa 9 1 10 3 2 5 7 4 11

ACIDENTES TÍPICOS COM 
AFASTAMENTO

2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 9 5 14 10 5 15 5 3 8

Região Norte 8 3 11 12 2 14 18 2 20

Região Sul 5 0 5 5 1 6 1 1 2

Embasa 22 8 30 27 8 35 24 6 30

Dados em números absolutos, incluem lesões leves (primeiros socorros).

[GRI 403-2]

Representação de trabalhadores em comitês formais de saúde   
e segurança

REGIÃO
ANO

2014/2016 2016/2018

NÚMERO DE COMPONENTES DA CIPA

Salvador e Região Metropolitana 182 166

Norte 88 94

Sul 85 88

Embasa 355 348

MÉDIA DE EMPREGADOS POR REGIÃO

Salvador e Região Metropolitana 2.631 2.562

Norte 1.169 1.139

Sul 1.072 1.044

Embasa 4.872 4.744 

PERCENTUAL DE REPRESENTANTES EM RELAÇÃO 
AO TOTAL DE EMPREGADOS

Salvador e Região Metropolitana 6% 6%

Norte 7% 8%

Sul 8% 9%

Embasa 7% 7%

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)  [GRI 403-1] 

A Cipa é a comissão formal prevista em lei que trata questões de saúde e segurança na empresa, nos níveis das unidades 

regionais e em todas as instalações da empresa. Regida pelo Acordo Coletivo de Trabalho, vai além do previsto na NBR-5, 

todos os membros são eleitos pelos empregados para mandatos de dois anos. Todas as Unidades Regionais, bem como 

categorias funcionais, possuem representantes na comissão. Os “cipeiros” recebem treinamentos em estudo do ambiente 

e das condições de trabalho, elaboração de mapas de risco, investigação de acidente de trabalho e noções de combate a 

princípio de incêndio, entre outros conteúdos.

1 Os cálculos apresentados seguem a ABNT NBR 14.280, metodologia adotada pela Embasa.
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TAXA DE FREQUÊNCIA
2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 5,61 4,61 4,93 3,16 4,27 3,52 1,66 3,48 2,24

Região Norte 7,86 7,71 7,31 8,53 3,88 7,53 12,02 9,11 11,39

Região Sul 4,06 0,00 2,91 3,8 2,52 3,54 1,23 2,43 1,47

Embasa 5,85 4,50 5,06 4,76 3,92 4,49 4,41 4,47 4,49

Cálculo: número de acidentes multiplicado por um milhão e dividido por homens horas trabalhadas (HHT). Inclui lesões leves.

Cálculo: número de acidentes dividido pela média de total de trabalhadores da empresa multiplicado por 100. 
As médias de empregados consideradas foram: 4.699 para 2017, 4.790 para 2016 e 4.833 para 2015.

TAXA DE DOENÇAS OCUPACIONAIS
2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Região Norte 0 0 0 0,06 0 0,06 0,02 0,02 0,04

Região Sul 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,02

Embasa 0 0 0 0,06 0 0,06 0,04 0,02 0,06

Número de dias perdidos ocasionados por acidentes típicos e doenças ocupacionais. Contabilizados dias corridos a partir do dia posterior ao dia do 
acidente. O dia de retorno ao trabalho não é computado.

DIAS PERDIDOS
2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 63 16 79 75 183 258 41 64 105

Região Norte 41 15 56 78 5 83 108 17 125

Região Sul 0 99 99 37 1 38 5 2 7

Embasa 104 130 234 190 189 379 154 83 237

Cálculo: número de dias perdidos multiplicado por um milhão e dividido por homens hora trabalhadas (HHT).

TAXA DE GRAVIDADE
2017 2016 2015

Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 24 12 19 22 112 50 11 37 20

Região Norte 29 39 29 42 10 35 54 31 49

Região Sul 80 0 58 23 3 19 3 5 3

Embasa 38 15 30 27 74 40 21 31 35

TAXA DE ABSENTEÍSMO
2017

Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 1,96 3,87 2,61

Região Norte 1,3 3,17 1,72

Região Sul 0,97 1,99 1,18

Embasa 1,55 3,43 2,08

Cálculo: número de horas perdidas multiplicado por 100 e dividido pelo número de horas normais trabalhadas. Indicador passou a ser acompanhado 
em 2017 por isso não há dados disponíveis para os anos de 2015 e 2016.
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Carreira e desenvolvimento 
profissional  [GRI 103-2; 103-3]

Na Embasa, a gestão do conhecimento busca identificar, 

preservar e difundir os conhecimentos críticos para a 

melhoria contínua do desempenho organizacional e o 

desenvolvimento dos empregados. A Norma de Educa-

ção Corporativa norteia as ações de treinamento e edu-

cação com iniciativas de atualização profissional, conces-

são de bolsas para pós-graduação e cursos de idiomas, 

treinamento Interno e educação a distância.

A unidade responsável por gerir o tema é a Universida-

de Corporativa Embasa (UCE), com o auxílio das áreas de 

Gestão de Pessoas, além das demais unidades da empre-

sa. É por meio do Plano de Capacitação que a UCE define 

as ações a serem realizadas no ano, submetidas à aprova-

ção da Diretoria Executiva. 

Plano de Capacitação em 2017:  
[GRI 404-2]

• Capacitação em Segurança do Trabalho, com 
base nos requisitos de normas regulamentadoras, 
totalizando 1.600 horas de treinamento.

• Capacitação regular em Gestão Comercial, desen-
volvida em conjunto com a Unidade Comercial.

• Ciclo de palestras voltadas a temas estratégicos e 
com abordagem motivacional.

• Treinamentos para execução de atividades de ro-
tina, não previstos nos demais programas.

• Competências Comportamentais, visando aten-
der as demandas resultantes da avaliação de de-
sempenho.

ACIDENTES TÍPICOS SEM AFASTAMENTO
2017

Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 4 0 4

Região Norte 2 1 3

Região Sul 0 0 0

Total 6 1 7

ACIDENTES TÍPICOS COM AFASTAMENTO
2017

Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 32 1 33

Região Norte 10 2 12

Região Sul 1 0 1

Total 43 3 46

DIAS PERDIDOS
2017

Homens Mulheres Geral

Salvador e Região Metropolitana 333 8 341

Região Norte 58 4 62

Região Sul 5 0 5

Total 396 12 408

Dados em números absolutos e não disponíveis para os anos de 2015 e 2016.
1 Os cálculos apresentados seguem a ABNT NBR 14.280, metodologia adotada pela Embasa.

Dados de saúde e segurança para trabalhadores de empresas terceiri-
zadas, por gênero e região1  [GRI 403-2]

A gestão dos contratos de empresas prestadoras de serviços é descentralizada mas, em virtude do foco no controle e 

redução das ocorrências de acidentes, a partir de 2017 a empresa passou a controlar alguns dados desses trabalhadores. 

Tais informações são enviadas pelas Diretorias para a Gerência de Segurança e Medicina do Trabalho. 

O procedimento de notificação é o mesmo utilizado para empregados próprios. Entretanto, ainda existem subnotifica-

ções, especialmente relacionadas aos afastamentos médicos. Em 2017 ocorreu um óbito de um trabalhador terceirizado 

do sexo masculino, por acidente de trajeto, na região da capital. Devido à natureza do acidente, nenhuma medida puni-

tiva à empresa contratada foi tomada por parte da Embasa. 

T E M A  M AT E R I A L
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QUEM PODE PARTICIPAR

Com exceção dos cursos de pós-graduação, para 

os quais a participação é permitida apenas para os 

contratados com nível superior, todos os emprega-

dos são elegíveis para os programas de capacitação 

ofertados. É necessário que o treinamento esteja 

relacionado à atividade e/ou função e lacuna de 

competência. A participação está sujeita à disponi-

bilidade orçamentária e aprovação pela respectiva 

diretoria de lotação. 

A partir de 2016, a abordagem de gestão passou a ser avaliada pelos seguintes indicadores: cumprimento do plano de ca-

pacitação (indicador estratégico), homem-hora treinamento e absenteísmo em treinamentos. Outro mecanismo consiste 

nas avaliações de reação aos cursos, nas quais são aferidos elogios, críticas e sugestões. Com base nesses resultados são to-

madas medidas para melhoria em termos de qualidade e abrangência da oferta de oportunidades de treinamento e custos. 

Em 2017, o investimento foi de R$ 2,1 milhões para a oferta de 3.454 horas de treinamento previstas, o equivalente a 5.900 

oportunidades de capacitação. O programa de desenvolvimento de líderes foi suprimido do Plano de Capacitação 2017 

em função da readequação do orçamento. E o programa de formação dos novos contratados teve início somente em 

2018. Ainda assim, foi possível realizar turmas em maior quantidade do que o previsto para os demais programas, com a 

execução de 243 turmas (haviam sido planejadas 235 turmas). 

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

devem ser avaliadas e desenvolvidas suportando, dessa forma, as estratégias estabelecidas no Planejamento Estratégico 

2016-2019. Para 2018, o plano de capacitação absorverá as necessidades de competências prioritárias, proporcionando 

um alinhamento da estratégia com a performance das equipes.

Os diretores estão contabilizados nos levantamentos. Dados para 2015 não disponíveis.

1 Todas as funções da Embasa estão agrupadas nos dois cargos discriminados na tabela, incluindo gestores. Em 2016 entrou em vigor o novo Plano 
de Cargos e Salários, com alterações nas categorias funcionais. Como os parâmetros utilizados em 2015 eram diferentes, os dados para esse ano não 
foram reportados.

* Foram computadas horas de todos os treinamentos mediados pela Universidade Corporativa Embasa, que vão além das horas previstas no Plano 
de Capacitação. 

Média de horas de treinamento*  [GRI 404-1]

GÊNERO
2017 2016

Número de 
empregados (as) Total de horas Média de horas Número de 

empregados (as) Total de horas Média de horas

Homens 3.316 56.369 16,9 3.441 52.895 15,3

Mulheres 1.261 21.353 16,9 1.265 21.065 16,5

Total 4.577 77.722 16,9 4.706 73.960 15,7

CATEGORIA 
FUNCIONAL 1

2017 2016

Número de 
empregados (as) Total de horas Média de horas Número de 

empregados (as) Total de horas Média de horas

Assistente 3.684 53.082 14,4 3.856 51.456 13,3

Analista 893 24.639 27,5 850 22.504 26,4

* Demonstra o percentual do número de capacitações realizadas 
em relação ao número de capacitações programadas. Para 2017 
foram planejadas 235 turmas e foram realizadas 243.

2017 94%

90%

111%

96%2016

META RESULTADO

Cumprimento do Plano de 
Capacitação*
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Dados de 2015 não disponíveis.

Não participaram da avaliação empregados com contrato suspenso, afastados (exceto em licença-maternidade) e à disposição de outro órgão.  
Dos 31 empregados que não foram avaliados, 29 são do sexo feminino e 2 do sexo masculino.

Avaliação de desempenho  [GRI 404-3]

O terceiro ciclo de Avaliação de Desempenho aconteceu entre janeiro e setembro. Conforme o Plano de Cargos, Salários 

e Carreiras vigente, as notas computadas serão consideradas para promoção por mérito, prevista para ocorrer em 2018.

Após o ciclo realizado em 2015, foram identificadas necessidades de melhorias. Por isso, a organização optou por re-

estruturar o processo e o software utilizado como plataforma em 2016. Entre as mudanças estão: possibilidade de o 

empregado avaliar o gestor; correlação dos valores institucionais aos itens da avaliação comportamental; e alteração de 

critérios de avaliação das competências técnico-operacional/responsabilidades.  A revisão incluiu também o Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI), que visa ao desenvolvimento de competências nos aspectos em que o empregado 

apresentou menor desempenho.

A avaliação não é aplicada aos diretores (empregados ou não), que participam do processo apenas como avaliadores. 

São avaliados os empregados contratados há pelo menos 90 dias e, no caso daqueles que exercem função de gestores, 

esses são avaliados pelas atribuições da função gratificada.

Percentual de empregados que receberam análise de desempenho em 2017

Total de 
empregados 

avaliados

Receberam 
avaliação

Receberam 
avaliação

Receberam 
avaliação

Percentual 
avaliado

Percentual 
avaliado

Percentual 
avaliado

Total de 
empregados 

avaliados

Total de 
empregados 

avaliados
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Aposentadoria  [GRI 404-2]

Os empregados próximos ao período de aposentadoria participam do “Novos Caminhos”, programa piloto de preparação para 

aposentadoria, conduzido pela Unidade de Gestão de Pessoas (GPE) com participação da  Fundação de Assistência Social e 

Seguridade da Embasa (Fabasa). Foram abordadas informações, como aspectos legais, regime geral de previdência (INSS), pre-

vidência complementar, regulamento do plano de aposentadoria e investimentos.

Plano de previdência  [GRI 201-3]

A Fabasa foi criada em 1995 para oferecer a possibilidade de capitalização de recursos para utilização após a aposentadoria. Os 

recursos disponíveis para honrar os compromissos são oriundos das contribuições das patrocinadoras (Fabasa e Embasa), de 

participantes e dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos.

Os planos oferecidos são divididos em: 

•   Planos de Benefícios Previdenciários: Plano de Benefício Definido (BD) e Plano de Benefício Previdenciário Misto (modalidade           

    Contribuição Definida - CD).

•   Planos de Gestão Administrativa: Plano PGA.

Cabe à Embasa, como patrocinadora, o repasse correspondente a 1,05% do salário de participação dos participantes não assisti-

dos e da folha de remuneração dos empregados não inscritos no Plano de Benefícios Previdenciários Misto.

O Plano BD foi fechado para novas adesões em fevereiro de 2000. Contava com 178 participantes em 31/12/2017, sendo 13 ati-

vos, 123 aposentados e 42 pensionistas. Em decorrência do aumento da longevidade, da expectativa de vida dos participantes 

do Plano BD, o agravamento de natureza atuarial – substituição de tábua de mortalidade, imposição da legislação e adoção de 

premissas atuariais aderentes à massa do Plano, ao longo dos anos, foi registrado um déficit técnico acumulado no valor de R$ 

2,6 bilhões. Cumprindo a legislação em vigor, em fevereiro de 2017 foi implantado um Plano de Equacionamento de Déficit. 

Para o Plano CD, a contribuição básica mensal, de caráter obrigatório, efetuada pelo participante ativo, corresponde a um per-

centual sobre o salário mensal. Para salário inferior a 10 URF aplica-se a alíquota de 2% e para salários acima de 10 URF a alíquota 

é de 9%. Em 2017, as contribuições das patrocinadoras para esse Plano corresponderam à contribuição básica mensal efetuada 

pelo participante ativo.

Parâmetros para contribuição normal do participante ativo da Fabasa 
no Plano de Benefício com contribuição definida

Salário Base +  Anuênio (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir (R$)

0 a 5.531,31 Isento 0

5.531,32 a 8.296,97 9,82 543,18

8.296,98 a 11.062,63 16,17 1.070,03

11.062,64 a 13.828,29 19,64 1.453,91

13.828,30 a 16.593,95 23,10 1.932,37
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NOVAS FERRAMENTAS MEDEM SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

O usuário que entra em contato com a Embasa pelo 0800 pode fornecer uma nota de zero a dez para avaliar o serviço de te-

leatendimento. Nos sete primeiros meses de funcionamento, os resultados superaram a meta de 80% de satisfação. Para 2018 

estão previstas as avaliações, via SMS, dos atendimentos presenciais e dos serviços de campo.

O Call Center de Salvador recepciona todas as demandas direcionadas ao 0800 e à Central de Serviços Web. Diariamente, são 

realizados cerca de 5 mil atendimentos telefônicos e 180 respostas de e-mails. A central funciona 24 horas por dia, sete dias por 

semana ininterruptamente.  

Clientes

Como prestadora de serviços, a Embasa possui dois clientes: os titulares de serviços e os usuários. O nível de satisfação de 

ambos reflete a excelência na gestão, por isso a empresa tem envidado esforços para aprimorar os canais de comunicação 

e as ferramentas de avaliação.

Os titulares dos serviços de saneamento básico são representados pelos prefeitos, com quem a organização celebra convê-

nio de cooperação. As equipes da Embasa apoiam as cidades na elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica 

e do Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como no fechamento do contrato de programa, documento que prevê 

todas as condições para prestação dos serviços. Para saber sobre a pesquisa de satisfação realizada em 2017, veja página 31.

Para os usuários dos serviços, a empresa disponibiliza a Central Web de Serviços, Fale Conosco, Ouvidoria, Call Center e 

atendimento presencial em lojas e escritórios de serviços. A satisfação dos usuários é uma das linhas estratégicas do Modelo 

de Excelência da Gestão (MEG) em implantação na Embasa e que tem gerado várias iniciativas.

Uma delas é o projeto “Atender Melhor”, que visa melhorar a satisfação dos clientes atendidos nas lojas. Em algumas delas, 

é aplicado um questionário de avaliação abordando questões como condição de acesso, aparência, higiene, saúde e segu-

rança, disponibilidade de informações e gestão de atendimento.

O aperfeiçoamento dos processos de atendimento e prestação do serviço tem contribuído diretamente para o atingimen-

to das metas. 
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Tarifa Residencial Social 
Beneficia, desde 2005, os usuários atendidos pelo programa federal Bolsa Família, com tarifa 
de água mínima mais barata e subsidiada, em consonância com a lei n° 9.840. Em 2017,  
6 m³ de água na Tarifa Social custaram R$ 12,30 (o valor da tarifa residencial normal também 
com 6 m3 foi de R$ 24,20). Em 2017 foi realizado o primeiro recadastramento e as matrículas 
suspensas do benefício foram enquadradas em outras categorias tarifárias. 

Negociação flexível 
A iniciativa visa adequar o débito à capacidade de pagamento das famílias com renda de até 
dois salários mínimos. A tendência de queda do montante do benefício concedido, dada a 
redução da base de clientes e de débitos a serem trabalhados, começou a ser notada em 
2016, dois anos após a implementação.

Tarifa filantrópica 
Permite o acesso à água tratada a um custo reduzido para imóveis que abrigam entidades 
que desenvolvem atividades filantrópicas na área social. O valor da tarifa mínima filantrópica 
é de R$ 12,30 (sem o benefício é aplicada a tarifa comercial, no valor de R$ 79,60). 

Doação para entidades filantrópicas 
A Embasa faz doação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário 
para três instituições filantrópicas de Salvador: Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil 
(Hospital Martagão), Liga Bahiana contra o Câncer (Hospital Aristides Maltez) e Associação 
Obras Sociais de Irmã Dulce. Juntas, as instituições realizam aproximadamente 5,4 milhões 
de atendimentos por ano.

ECONOMIAS BENEFICIADAS:

2017 221.005 2016 263.454 2015 351.274

ECONOMIAS BENEFICIADAS:

2017 942  referente a  545 instituições

2016 947   referente a  550 instituições

2015 841   referente  a  541 instituições

VALORES EM REAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DOADOS

2017 R$ 2 milhões

2016 R$ 1,9 milhão

2015 R$ 1,9 milhão

Como a Embasa contribui para o acesso das populações de baixa renda 
aos serviços de saneamento:  [GRI 203-2]

2017 2016 2015

Número de negociações 5.580 5.697 8.090

Valor do débito R$ 18,9 milhões R$ 22,2 milhões R$ 40,4 milhões

Valor negociado R$ 3,1 milhões R$ 4,3 milhões R$ 4,8 milhões

Valor do desconto concedido R$ 15,8 milhões R$ 17,9 milhões 35,6 milhões
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Comunidade  [GRI 103-1; 103-2; 103-3]

A prestação de serviços de saneamento é precedida de um processo que afeta e é afetado pelo ambiente externo, provocando 

assim, impactos negativos e positivos direta ou indiretamente relacionados às atividades de expansão e operacionais. Por isso, o 

relacionamento da Embasa com as comunidades na área de abrangência apoia-se na sua Política de Sustentabilidade. 

A abordagem de gestão visa gerenciar os aspectos e impactos adversos dos produtos, processos ou instalações; cumprir legis-

lação e condicionantes ambientais; prevenir acidentes ao meio ambiente; e melhorar a relação como os públicos de interesse. 

A gestão é responsabilidade da Unidade Socioambiental e das Gerências Socioambientais das Diretorias Operacionais e de 

Empreendimentos, responsáveis pelo planejamento e execução das atividades envolvendo profissionais de diversas áreas da 

empresa. Isto porque as iniciativas acontecem em três momentos: antes das obras, na execução das obras e durante a operação 

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Em 2017 foi implementado o primeiro ciclo do “Índice de Conformidade dos Projetos Sociais- ICPS”, cujo objetivo é avaliar qua-

litativamente os projetos existentes na área operacional, na perspectiva de atendimento aos requisitos normativos e legais pre-

vistos para a atuação social da Embasa.

Com o objetivo de aprimorar o processo de monitoramento dos impactos, estão em andamento ações alinhadas ao Modelo de 

Excelência da Gestão (MEG), como: elaboração de plano de engajamento com comunidades para compor o plano de relaciona-

mento da Embasa; desdobramento das diretrizes para avaliação de impactos sociais na comunidade, inclusive impactos ligados 

a gênero; e quantificação e tratamento das queixas e reclamações vinculadas aos mecanismos acompanhados pela área social.

As demandas das comunidades são recebidas pelos canais oficiais (0800, Ouvidoria e telefone de reclamação das obras) e en-

caminhadas diretamente para análise, manifestação e acompanhamento pelas áreas sociais das unidades regionais e equipes 

de fiscalização das obras e dos projetos de trabalho social. A Embasa também fomenta o exercício do controle social na implan-

tação dos empreendimentos por meio da formação das Comissões de Acompanhamento das Obras (CAO), que estão aptas a 

receber essas demandas.

Em Salvador, funciona o “Embasa te Escuta”, um número de telefone destinado às lideranças comunitárias de áreas onde a em-

presa opera equipamentos. O mecanismo permite o acompanhamento das solicitações realizadas via “0800”.

Programas  [GRI 413-1]

Embora as atividades tenham como objetivo contribuir 

para a minimização ou mitigação dos impactos negativos 

gerados pela realização de obras e prestação de serviços, 

buscam também trabalhar a educação ambiental. Audiên-

cias e reuniões públicas junto às comunidades permitem 

a participação e transparência nos processos, além de es-

timular o engajamento da população na resolução de pro-

blemas ambientais locais. 

Para os Projetos de Trabalho Social, desenvolvidos na fase 

de obras, são destinados em média 3% do valor do em-

preendimento. Os projetos da área operacional utilizam 

recursos de custeio para o desenvolvimento das ações que 

contribuem para minimizar ou mitigar impactos.

Em 2017 as atividades de engajamento foram realizadas em 

100% das operações da Embasa, ou seja, nas 19 unidades 

regionais. Consistem em reuniões, visitas às estações de tra-

tamento de água e/ou esgoto e constituição de Comissão 

de Acompanhamento de Obra, entre outras. 

No que se refere à promoção do desenvolvimento local, fo-

ram realizadas atividades em 89,47% das operações. Essas 

consistem em ações de mobilização social e de formação, 

tais como cursos, oficinas, seminários e palestras. 

A avaliação de impactos foi implementada em 31,57% das 

operações, considerando aquelas em que foram realizados 

Estudos de Concepção e Viabilidade (ECV) e Mapeamento/

Diagnóstico Socioambiental. Esses instrumentos identifi-

cam as ações para minimizar os impactos sociais dos em-

preendimentos, contemplando a participação da comuni-

dade em reuniões de consulta pública conforme exigências 

de condicionantes.
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INICIATIVA LINHA DE AÇÃO DESCRITIVO
NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS

POPULAÇÃO 
BENEFICIADA

EMBASA NA ESCOLA • Engajamento
• Desenvolvimento local

Desenvolvimento de ações, em escolas 
públicas, que visam fomentar o exercício da 
cidadania e construção de uma visão crítica 
acerca do tema saneamento.

9 7.698

ABASTECIMENTO 
ALTERNATIVO • Engajamento

As atividades visam informar e esclarecer 
dúvidas sobre os serviços prestados pela 
Embasa, por meio de e-mail e carro de som.

3 562

ADENSAMENTO • Engajamento
• Desenvolvimento local

A ação busca sensibilizar a população sobre a 
importância do saneamento básico e adesão 
ao serviço de esgotamento, da preservação 
do meio ambiente e do uso racional da água.

15 2.655

AMPLIAÇÃO 
DE SISTEMAS

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Realização de atividades em comunidades 
que receberão obras de esgotamento, com 
o objetivo de prestar informações, ouvir 
demandas e buscar soluções conjuntas.

8 458

COMBATE E REDUÇÃO 
DE PERDAS

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Visa sensibilizar a comunidade para o com-
bate ao desperdício de água, especialmente 
decorrente de vazamentos, vandalismo e 
ligações informais.

12 824

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA OPERAÇÃO DOS 
SISTEMAS

• Engajamento

Por meio de reuniões e visitas técnicas, busca 
contribuir para que o indivíduo relacione 
os sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento à minimização dos impactos no 
meio ambiente e na saúde.

5 361

EDUCAÇÃO PARA USO 
DOS SISTEMAS • Engajamento

Realização de diálogos com agentes de 
saúde, com o objetivo de torná-los multipli-
cadores de informações sobre os sistemas 
de abastecimento de água e quanto ao uso 
correto da rede de esgoto.

2 117

FUNDO DE COMBATE E 
ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA (FUNCEP)

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Realização de atividades para informar a 
comunidade sobre as obras de ampliação de 
sistemas de abastecimento de água, sensibi-
lizar para adesão ao sistema e orientar sobre 
uso consciente de água.

35 4.279

NOVOS SISTEMAS • Engajamento
• Desenvolvimento local

Ação desenvolvida em áreas onde são 
implantados novos sistemas de abastecimen-
to de água e/ou de esgotamento, visando 
informar a população sobre uso adequado 
dos equipamentos, consumo e tarifa.

11 547

RACIONAMENTO • Engajamento
• Desenvolvimento local

Realização de atividades para informar sobre 
as intervenções realizadas pela Embasa em 
virtude da estiagem, apresentar campanha 
de racionamento e conscientizar sobre uso 
racional da água.

9 3.595

Projetos e ações desenvolvidos nas áreas sociais da operação e da  
expansão da Embasa  [GRI 103-2]

(continua) 
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INICIATIVA LINHA DE AÇÃO DESCRITIVO
NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS

POPULAÇÃO 
BENEFICIADA

SISTEMAS CRÍTICOS • Engajamento
• Desenvolvimento local

Ação direcionada a áreas cujos sistemas de 
abastecimento de água apresentam alguma 
situação crítica que dificulta o abastecimento.

11 6.103

PROJETO COM MAIS ÁGUA • Engajamento
• Desenvolvimento local

Promove o gerenciamento integrado de per-
das de água. Junto às comunidades, as ações 
contemplam visitas domiciliares, oficinas, 
intervenções lúdico-pedagógicas e visitas às 
instalações da empresa.

11 11.146

ÓLEOS E GORDURAS 
RESIDUAIS - OGR 2017

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Tem como objetivo contribuir para a preser-
vação do meio ambiente, promovendo mu-
dança de hábitos e procedimentos na coleta, 
destinação e reaproveitamento do óleo de 
fritura residual.

5 857

AÇÕES DE COMBATE 
AOS FOCOS DO AEDES 
AEGYPTI

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Um dos focos é combater a proliferação do 
mosquito nas instalações da Embasa, in-
cluindo vacinação dos colaboradores contra 
febre amarela. Outra iniciativa é o “Agentes 
Mirins”, realizada em Salvador, que capacita 
estudantes para tornarem-se multiplicado-
res das ações de combate ao vetor em suas 
comunidades.

14 1.216

PROJETO ELEVAR • Engajamento
• Desenvolvimento local

As atividades visam ao estreitamento da 
parceria com a comunidade impactada pela 
operação de estações elevatórias de esgoto 
em Salvador, fomentando a conservação e 
utilização adequada dos equipamentos de 
saneamento básico existentes.

1 1.228

PROJETO DE TRABALHO 
SOCIAL

• Engajamento
• Desenvolvimento local
• Avaliação de Impactos

Executado em paralelo às obras de implanta-
ção/ampliação de sistemas de esgotamento 
sanitário e de abastecimento de água/barra-
gens, com o objetivo de estimular o compro-
metimento da comunidade com a conserva-
ção dos recursos naturais e o uso adequado 
dos equipamentos implantados por meio de 
mobilização, educação ambiental e comuni-
cação social.

22 56.311

OUTRAS AÇÕES 
DESENVOLVIDAS 
PELA ÁREA SOCIAL

• Engajamento
• Desenvolvimento local

Atividades com diversos objetivos, desde 
realização de apresentação sobre a empresa 
para variados públicos até representação da 
Embasa em conselhos e comitês.

73 17.274
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Relacionamento com fornecedores  [GRI 103-2; 103-3; 308-1; 414-1]

No que concerne a licitações e contratos, a Embasa atende às leis nº 8.666/93, 10.520/02 e à lei estadual nº 9.433/05. A 

partir de 1º de julho de 2018, a principal referência legal para a gestão de aquisições será a lei federal nº 13.303/2016, 

conhecida como Lei das Estatais. Para tanto, a organização elaborou e aprovou o Regulamento Interno de Licitação e 

Contratos (RILC).

O cadastro e a seleção de fornecedores de bens e serviços corporativos são feitos por meio da Unidade de Licitações e 

Contratos, com processos licitatórios baseados na especificação técnica da área demandante. As demais seleções são 

efetivadas de modo descentralizado (dispensas e inexigibilidade de licitação, realização de convites e ainda a utilização 

do fundo fixo da unidade para aquisições emergenciais e de baixo valor). 

A gestão de fornecedores, considerando os subprocessos de fiscalização do cumprimento contratual e avaliação de 

desempenho, ocorre em todas as áreas da empresa que realizam aquisições de produtos ou serviços. 

Todos os fornecedores de materiais ou serviços são selecionados com base em critérios ambientais e sociais que constam 

nos editais de licitação. Nos contratos há cláusulas de comprometimento, com o cumprimento da legislação trabalhista, 

inclusive com relação ao trabalho de menores, de especificações técnicas quanto à segurança do trabalho, medicina ocu-

pacional e meio ambiente. 

Fornecedores da Embasa em 2017  [GRI 102-9]

• 10.500 organizações e 7.096 pessoas físicas integraram a carteira de fornecedores em 2017.

• 2 fornecedores são estrangeiros. 

• 1.054 prestadores/fornecedores foram inseridos no cadastro em 2017, sendo 781 pessoas jurídicas e 273 pes-
soas físicas aptas a prestar serviços e fornecer materiais para a Embasa.

• R$ 1,5 bilhão foi pago aos fornecedores em 2017.

• Os principais fornecedores de materiais são: produtos químicos, hidrômetros, equipamentos operacionais e 
materiais hidráulicos, como tubos, conexões e válvulas. Esses fornecedores estão localizados principalmente 
na região sudeste do país.

• Os contratos de prestação de serviço, vigentes em 2017, com maiores valores acumulados incluem serviços, 
como execução de obras, conservação e manutenção, assistência médica e fornecimento de energia elétrica. 

ENCONTRO INÉDITO     [GRI 102-44]

Representantes de 30 empresas fornecedoras de materiais hidráulicos participaram, em maio, do primeiro encontro 

realizado pela Embasa com objetivo de fortalecer o relacionamento com esse público. Na ocasião, os fornecedores 

apresentaram novas tecnologias e foram discutidas soluções para questões comerciais, como prazos para entrega 

de produtos e de solicitações de cotações. Como resultado da iniciativa, a empresa aprimorou seu planejamento 

de materiais e mudou alguns procedimentos, como escalonar as entregas de produtos e aumentar o prazo para a 

primeira entrega. A segunda edição da iniciativa está prevista para ocorrer em agosto de 2018.
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GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

102-1 Nome da organização 12

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 12, 15

102-3 Localização da sede 13

102-4 Localização das operações 13

102-5 Propriedade e forma jurídica 12

102-6 Mercados atendidos 15, 16

102-7 Porte da organização 9, 12, 15, 69

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 69

Item reportado parcialmente. Não é 
possível informar dados de trabalha-
dores de empresas terceirizadas, pois 
a gestão desses trabalhadores é des-

centralizada e os sistemas de controle 
utilizados pela Embasa não atendem 

aos requisitos solicitados pela GRI.

102-9 Cadeia de fornecedores 82

102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de 
               fornecedores

Não houve mudança significativa no 
porte, estrutura, participação acionária 

ou cadeia de fornecedores em 2017.

102-11 Princípio ou abordagem da precaução1 

Ainda que a Embasa não tenha 
uma abordagem de gestão voltada 
ao princípio da precaução, a orga-
nização adota medidas que visam 

minimizar impactos e riscos à saúde 
dos usuários e ao meio ambiente.

102-12 Iniciativas externas 20

102-13 Participação em associações 67

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ESTRATÉGIA

102-14 Declaração do decisor mais graduado da organização 4, 5

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ÉTICA E INTEGRIDADE

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 13, 25

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas 25

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - GOVERNANÇA

102-18 Estrutura de governança 18

102-32 Papel do mais alto órgão de governança no relatório de   
              sustentabilidade 9

102-35 Políticas de remuneração 18

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

102-40 Lista de partes interessadas 67

102-41 Acordos de negociação coletiva 68

102-42 Base para a identificação e seleção de partes interessadas  
               para engajamento 66, 67

102-43 Abordagem para o engajamento das partes interessadas 10, 67

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas 10, 25, 31, 70, 82

GRI 102: DIVULGAÇÕES GERAIS 2016 - PRÁTICAS DE RELATO

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
               consolidadas 9

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos 11

102-47 Lista de tópicos materiais 11

102-48 Reformulação de informações 9

102-49 Alterações em escopo e limites 10

102-50 Período coberto pelo relatório 8

102-51 Data do último relatório 8

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI  [GRI 102-55]

1  O Princípio da Precaução, introduzido na Eco-92, preconiza que quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 
absoluta não pode ser utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
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ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

102-52 Ciclo de emissão de relatórios 8

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório 9

102-54 Declaração de elaboração do relatório de conformidade com  
              Normas GRI 8

102-55 Sumário de conteúdo GRI 83

102-56 Verificação externa 8

GRI 103: ABORDAGEM DE GESTÃO 2016

TÓPICOS MATERIAIS

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 201: DESEMPENHO ECONÔMICO 2016 

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 52

103-2 Forma de gestão e seus componentes 54

103-3 Avaliação da forma de gestão 54

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 59-61

201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de  
            aposentadoriao 76

201-4 Assistência financeira recebida do governo 19, 56

GRI 203: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 36

103-2 Forma de gestão e seus componentes 37

103-3 Avaliação da forma de gestão 37

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos 38-40, 43

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos 37, 78

GRI 205: ANTICORRUPÇÃO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 23

103-2 Forma de gestão e seus componentes 24

103-3 Avaliação da forma de gestão 24

205-2 Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos 
            anticorrupção 24

205-3 Casos confirmados de corrupção e ações tomadas 25

GRI 302: ENERGIA 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 33

103-2 Forma de gestão e seus componentes 33, 34

103-3 Avaliação da forma de gestão 33, 34

302-1 Consumo de energia dentro da organização 34

302-4 Redução do consumo de energia 34

GRI 303: ÁGUA 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 36

103-2 Forma de gestão e seus componentes 45

103-3 Avaliação da forma de gestão 45

303-1 Consumo de água por fonte 45

GRI 304: BIODIVERSIDADE 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 49

103-2 Forma de gestão e seus componentes 50

103-3 Avaliação da forma de gestão 50

304-1 Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas  
            dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto  
            valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas

51

304-3 Habitats protegidos ou restaurados 50
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ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 307: CONFORMIDADE AMBIENTAL 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 49

103-2 Forma de gestão e seus componentes 35

103-3 Avaliação da forma de gestão 35

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 35
Indicador reportado parcialmente. Não 
foi possível informar o valor das multas 
aplicadas por prefeituras em 2017.

GRI 308: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11

103-2 Forma de gestão e seus componentes 82

103-3 Avaliação da forma de gestão 82

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
            ambientais 82

GRI 403: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11

103-2 Forma de gestão e seus componentes 69

103-3 Avaliação da forma de gestão 69

403-1 Representação dos trabalhadores em comitês formais de 
            saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes  
            níveis hierárquicos

71

403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,  
            absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho

69, 
71-73

Indicador reportado parcialmente. Não 
foi possível levantar a taxa de frequência 
de acidentes referente aos trabalha-
dores terceirizados, pois os dados não 
estão disponíveis nos atuais sistemas de 
controle da Embasa.

ITEM DE DIVULGAÇÃO PÁGINA OMISSÃO

GRI 404: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 73

103-2 Forma de gestão e seus componentes 73-74

103-3 Avaliação da forma de gestão 73-74

404-1 Média de horas de treinamento por ano, por empregado 74

404-2 Programas para o desenvolvimento de competências dos  
            empregados e de assistência para a transição de carreira 73, 76

404-3 Percentual de empregados que recebem regularmente 
            avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira 75

GRI 413: COMUNIDADES LOCAIS 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 79

103-2 Forma de gestão e seus componentes 79-81

103-3 Avaliação da forma de gestão 79

413-1 Operações com engajamento da comunidade local, avaliações  
            de impacto e programas de desenvolvimento 79

GRI 414: AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11

103-2 Forma de gestão e seus componentes 82

103-3 Avaliação da forma de gestão 82

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
            sociais 82

GRI 416: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE 2016

103-1 Explicação do tópico material e seu limite 11, 49

103-2 Forma de gestão e seus componentes 46

103-3 Avaliação da forma de gestão 46

416-1 Avaliação dos impactos de saúde e segurança de categorias 
           de produtos e serviços 46, 47, 48
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(EM MILHARES DE REAIS)

Nota 2017 2016

Receita operacional 23  2.657.307  2.403.430 

Receita de construção 13  424.770  395.314 

Receita operacional líquida  3.082.077  2.798.744 

Serviços prestados 24  (1.757.919)  (1.598.560)

Custo de construção 13  (424.770)  (395.314)

Custo dos serviços prestados (2.182.689)  (1.993.874)

Lucro bruto  899.388  804.870 

Despesas gerais e administrativas 25  (483.154)  (417.242)

Despesas comerciais 26  (223.599)  (297.324)

Outras despesas operacionais, líquidas 27  (23.568)  (7.591)

Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas e impostos  169.067  82.713 

Receitas financeiras 28  134.795  210.537 

Despesas financeiras 28  (107.975)  (125.212)

Receitas financeiras líquidas  26.820  85.325 

Resultado antes dos impostos  195.887  168.038 

Imposto de renda e contribuição social 29  (15.980)  (68.592)

Lucro líquido do exercício  179.907  99.446 

Resultado por ação  

Resultado por ação - básico e diluído (em R$)  0,00030  0,00017 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO      

DE 2017 E 2016 (EM MILHARES DE REAIS)

Nota 2017 2016

Lucro líquido do exercício  179.907  99.446 

Outros resultados abrangentes  22.e  (3.454)  (5.298)

Resultado abrangente total  176.453  94.148 

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

DE 2017 E 2016 (EM MILHARES DE REAIS)

2017 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício  179.907  99.446 

Ajustes para:

Amortização  347.321  305.154 

Depreciação  7.365  7.700 

Variações monetárias e cambiais e juros de ativos e passivos  437  (50.448)

Resultado da baixa de ativo imobilizado  138  2.982 

Provisão para perdas em processos judiciais, líquido  98.609  36.478 

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

 15.151  68.734 

Provisão para participação de empregados - PPR  29.907  21.956 

Perdas em processos judiciais  37.285  49.021 

Incentivo fiscal ICMS  -  (2.198)

Imposto de renda e contribuição social diferidos  (86.727)  (6.345)

Incentivo fiscal IRPJ  (69.269)  (28.117)

 560.124  504.363 

Variações em:

Contas a receber de clientes  4.382  48.851 

Estoques  (2.150)  (5.143)

Impostos a recuperar  1.169  (911)

Outras contas a receber  (2.963)  (6.328)

Depósitos judiciais/Despesas Antecipadas  (182.529)  (69.095)

Fornecedores e empreiteiros  12.111  (27.996)

Impostos, taxas e contribuições a recolher  211.977  63.095 

Salários e férias a pagar  1.191  5.930 

Passivo financeiro a pagar  (37.847)  (37.627)

Participação de empregados  (26.782)  (19.251)

Convênios a comprovar  778  2.084 

Outras contas a pagar  7.093  3.211 

Caixa gerado nas atividades operacionais  546.554  461.183 

Juros pagos (61.624) (70.272)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  484.930  390.911 

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Recursos vinculados  (14.697)  (33.262)

Adições ao ativo imobilizado  (2.575)  (2.815)

Venda de ativo imobilizado  -  268 

Adições ao ativo intangível  (412.054)  (365.211)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (429.326)  (401.020)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Captação de empréstimos e financiamentos  17.449  49.125 

Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (92.270)  (82.380)

Recursos/subvenções para investimento  90.458  72.638 

Acionistas - Auxílio para obras recebidos  12.150  7.772 

Dividendos pagos aos minoritários  (7)  - 

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento  27.780  47.155 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa  83.384  37.046 

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  114.427  77.381 

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  197.811  114.427 

- -

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(EM MILHARES DE REAIS)

Ativo Nota 2017 2016 Passivo Nota 2017 2016

  

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7  197.811  114.427 Fornecedores 14  59.943  48.603 

Recursos vinculados 8  136.799  122.102 Empréstimos e financiamentos 15  129.503  128.228 

Contas a receber de clientes 9  491.293  442.642 Debêntures 15.1  14.296  14.414 

Estoques  22.895  20.745 Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a  61.929  69.878 

Impostos a recuperar  19.832  19.521 Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.b  4.593  - 

Outras contas a receber  50.808  47.845 Salários e férias a pagar  51.915  50.724 

Provisão para perdas em processos judiciais 17  181.328  148.965 

Total do ativo circulante 919.438 767.282 Provisão para participação de empregados  27.375  24.250 

 Convênios a comprovar 18  16.985  17.471 

Não circulante Passivo financeiro a pagar PPP 19  17.485  19.517 

Contas a receber de clientes 9  99.676  100.424 Outras contas a pagar  41.069  29.745 

Ativo financeiro 10  2.246.041  1.985.957 

Depósitos judiciais 11  672.709  543.070 Total do passivo circulante 606.421 551.795

Despesas antecipadas  988  669 

Não circulante

Total do realizável a longo 
prazo  3.019.414 2.630.120 Empréstimos e financiamentos 15  643.868  744.496 

Debêntures 15.1  21.240  33.860 

Investimentos  108  108 Impostos, taxas e contribuições a recolher 16.a  248.721  137.254 

Imobilizado 12  158.160  163.534 Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.b  216.968  167.542 

Intangível 13  3.648.256  3.904.834 Passivo fiscal diferido  203.851  290.578 

Provisão para perdas em processos judiciais 17  71.977  37.616 

Total do ativo não circulante  6.825.938 6.698.596 Passivo financeiro a pagar PPP 19  65.061  82.545 

   Convênios a comprovar 18  131.105  116.970 

Total do ativo 7.745.376 7.465.878

Total do passivo não circulante 1.602.791 1.610.861

Patrimônio líquido

Capital social 22.a  4.249.555  4.101.416 

Reservas de capital 22.b  90.404  93.994 

Reservas de lucros 22.c  754.936  594.598 

Ações em tesouraria  (1.111)  (1.111)

Reserva de reavaliação 22.d  450.837  519.328 

Ajustes de avaliação patrimonial 22.e  (8.457)  (5.003)

Total do patrimônio líquido 5.536.164 5.303.222

Total do passivo e patrimônio líquido 7.745.376 7.465.878
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1. Contexto operacional
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA (ou “Companhia”), sociedade de economia mista com sede localizada 

à 4ª Avenida, n° 420, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, constituída pela Lei Estadual nº 2.929/71, vinculada 

à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento-SIHS, tem como objeto social, 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 distribuição de água e redes de coleta e tratamento de esgoto sanitário no Estado da Bahia. A Companhia opera os serviços 

de abastecimento de água em 366 municípios, sendo 363 sedes municipais, e opera os serviços de esgotamento sanitário em 

102 municípios, sendo 95 sedes municipais.

1.1 Contratos de concessão
Contratos de concessão foram firmados entre a EMBASA e os municípios onde foram pactuados os termos que regem a relação 
comercial entre as partes durante o prazo estabelecido da concessão. Do total de municípios atendidos, ainda estão em vigor os 
contratos de concessão em 60 deles. Seis municípios já possuem contratos de programa, 292 encontram-se com seus respectivos 

contratos de concessão vencidos, incluindo Salvador e 8 são operados pela EMBASA sem delegação de concessão.

Já foram assinados 238 convênios de cooperação entre o Estado da Bahia e Municípios operados pela Embasa, autorizando 
a gestão associada para a delegação da prestação, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Destes municípios, 213 estão com os contratos de concessão vencidos ou não possuem 

delegação de concessão.

Em 2017, 99 contratos de concessão tiveram seus prazos expirados. Ciente desse desafio, a Companhia tem buscado 
regularizar suas delegações com os municípios. A fim de buscar vencer esse grande desafio, o Plano Institucional de 
Contratualização, projeto esse inserido no Planejamento Estratégico da Embasa 2016–2019, definiu metas para número 
de municípios com convênio de cooperação firmados e para números de contratos de programa assinados. O Plano de 
Contratualização adotou uma estratégia arrojada que tem contado com o envolvimento de toda a Companhia, desde 
os Escritórios Locais (EL), passando pelas Unidades Regionais (UR) até as Diretorias Operacionais, áreas financeira e de 

planejamento, e Presidência, tendo também articulação com outras áreas da empresa. 

Em caso de retomada, pelos municípios, dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário, a Companhia deverá ser 

indenizada, em moeda corrente, por força contratual e legal, no valor correspondente aos investimentos realizados e não 

amortizados, de modo a não ocorrerem perdas.

Município de Salvador
Em 2017, o município de Salvador foi responsável por 38,62% (2016: 36,73%) da receita operacional bruta da Companhia. 

O contrato de concessão do município de Salvador, em consonância com o art. 42 da Lei de Concessões, nº 8.987, de 

13/02/1995, é considerado precário. A Companhia já havia negociado com a gestão municipal anterior os termos do 

contrato de programa, faltando apenas a sua assinatura. No entanto, a atual gestão reabriu a negociação para elaboração 

do novo contrato de programa. Tendo em vista os contratos do PAC assinados com recursos do Orçamento Geral da União 

- OGU, para execução de obras no município de Salvador, totalizando R$ 434 milhões (mesmo valor para 2015) e os projetos 

que estão em análise pleiteando novos recursos do OGU e, considerando que a Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB 

e os manuais do Ministério das Cidades, que tratam do acesso aos recursos não onerosos da União, vedam o acesso a 

esses recursos caso a concessão seja realizada de forma onerosa, a Companhia entende que o contrato de programa a 

ser assinado com o município deverá ser não oneroso, de modo a evitar a suspensão dos desembolsos dos recursos dos 

contratos em andamento, não cabendo, portanto, qualquer provisionamento para sua assinatura. No exercício de 2008, o 

município assinou, na condição de interveniente, juntamente com o Governo do Estado da Bahia e a EMBASA, diversos 

instrumentos contratuais para realização de obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e do Sistema de 

Disposição Oceânica do Jaguaribe. Em 22 de dezembro de 2009, o município de Salvador e o estado da Bahia, com a 

interveniência da EMBASA, assinaram convênio de cooperação entre entes federados, para negociar os termos de contrato 

de programa a ser celebrado entre o município e a EMBASA. O Plano Municipal de Saneamento Básico - Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário foi aprovado através da Lei nº 7.981 de 31 de maio de 2011 que, também 

autoriza o Município a celebrar contrato de programa com a EMBASA, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, 

ratifica o Convênio de Cooperação e dá outras providências.

Após longo processo de discussões, em 14 de maio de 2012 foi encaminhada à Prefeitura minuta do contrato de programa 

com prazo de vigência de 30 anos e contemplando as alterações sugeridas. Com a eleição do novo prefeito em 2013, mais 

questionamentos foram feitos acerca da minuta de contrato e o documento aguarda aprovação para que seja submetido à 

consulta e audiência públicas e posterior assinatura.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E 2017  
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Outro aspecto que merece ser citado foi a decisão, no ano de 2013, do Supremo Tribunal Federal (STF) referente a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 1.842 (178) que trata da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pela qual a 

titularidade dos serviços públicos de saneamento básico pode ser compartilhada pelo Estado e pelos municípios que a 

integram. O acórdão reconhece o poder concedente e a titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e 

pelo estado federado, que estabelecerá as regras para o planejamento integrado, a regulação conjunta e a prestação dos 

serviços.

Em 2014 houve a criação da Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador (EMRMS), por meio da Lei 

Complementar nº 41. Esta autarquia intergovernamental, com caráter deliberativo e normativo, tem por finalidade exercer 

competências relativas à integração do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos municípios 

da RMS, onde se inclui o saneamento básico. Dentre estas competências está a de aprovar objetivos, metas e prioridades 

de interesse regional, bem como a de apreciar planos, programas e projetos que tenham impacto regional. Integrante da 

estrutura de governança da referida Entidade, o Colegiado Metropolitano - composto pelo governador e prefeitos da região 

metropolitana - tem por atribuição aprovar o Plano de Desenvolvimento Metropolitano e planos setoriais metropolitanos, 

inclusive o de saneamento básico, além de definir a entidade reguladora responsável pelas atividades de regulação e de 

fiscalização dos serviços públicos de interesse comum, bem como estabelecer as formas de prestação destes serviços. Foi 

ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) a ADIN nº 5155, com pedido de medida cautelar, alegando ser inconstitucional a 

Lei Complementar nº 41/2014 que cria a EMRMS, pois a referida ADIN argumenta que essa norma viola o modelo federativo 

constitucional e que prevê indevida intromissão do Estado da Bahia na administração das municipalidades que compõem 

a RMS. A Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestou contrariamente à ADIN nº 5155, entendendo que a citada lei não 

implica em qualquer ofensa à autonomia constitucional dos municípios envolvidos. Após ter indeferida liminar que pedia 

urgência no julgamento da ADIN, a ação continua tramitando no STF. 

Por outro lado, a EMRMS, no ano de 2015, ganhou força em função da promulgação da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro 

de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole. O Art. 1º define que esta Lei estabelece diretrizes gerais para o planejamento, 

gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas 

instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de 

governança interfederativa a exemplo de planos setoriais interfederativos, além de critérios para o apoio da União a ações 

que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

Desse modo, a Entidade Metropolitana da RMS mantém sua condição legal, fato reconhecido por onze dos treze municípios 

da Região Metropolitana de Salvador, pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa da Bahia. É importante ressaltar 

que a Entidade Metropolitana abre a perspectiva do atendimento à população com mais eficiência por meio da instituição 

de ente com administração centralizada, que planeje as políticas públicas sobre um território definido e que coordene a 

execução de obras e serviços de interesse comum de toda a área.

Legislação
A promulgação da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos, e da Lei n.º 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, deram 

início a um novo cenário e trouxeram novos desafios para os agentes institucionais que desenvolvem ações de saneamento 

básico no Brasil.

A Política Estadual de Saneamento Básico - Lei nº 11.172 de 1º de dezembro de 2008, instituiu a regionalização da prestação 

dos serviços e estimulou a cooperação federativa, por meio de convênios de cooperação para prestação de serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, através dos contratos de programa, entre os municípios e a 

EMBASA. Em 2012 foram assinados os seis primeiros contratos de programa entre a EMBASA e os municípios de Barreiras, 

Brejolândia, Canápolis, Santana, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho com prazos de 30 anos para prestação dos serviços 

contratados de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Conforme preconiza a Lei Nacional de Saneamento Básico, uma das condições de validade dos contratos é a existência de 

plano de saneamento básico, cuja elaboração é de responsabilidade do titular dos serviços. Os planos de investimentos 

e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano. Os serviços de saneamento básico 

prestados pela Companhia deverão ser adaptados às disposições da lei, ficando sujeitos à regulação e à fiscalização pela 

Comissão de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Estado da Bahia - CORESAB, criada no bojo da Lei 

nº 11.172, posteriormente sucedida pela Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA como 

advento da Lei 12.602, de 29 de novembro de 2012, a quem compete atualmente, aprovar os reajustes e revisões das tarifas. 

O controle social passou a ser exercido pela Câmara Técnica de Saneamento Básico, órgão assessor do Conselho Estadual 

das Cidades da Bahia - ConCidades/BA que também se pronunciará sobre os reajustes e as revisões tarifárias.
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2. Base de preparação

a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva da Companhia em 23 de março de 2018.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e 

correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. Moeda funcional e moeda de apresentação        
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda 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 utilizou 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 revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

a. Julgamentos
A Administração da Companhia não identificou situações que tenham gerado julgamentos críticos sobre as políticas 

contábeis adotadas no exercício corrente que apresentem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nestas 

demonstrações financeiras.

b. 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 2018 estão 

incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota explicativa 9 - Reconhecimento e mensuração das provisões para redução ao valor recuperável do contas a receber;

• Nota explicativa 10 - Premissas utilizadas na projeção dos fluxos de caixa descontado para determinação do ativo finan-

ceiro decorrente da concessão;

• Nota explicativa 13 - Intangível (expectativa de vida útil remanescente e valor recuperável dos ativos atrelados à conces-

são); 

• Nota explicativa 17 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: Principais premissas sobre a probabi-

lidade e magnitude das saídas de recursos; e

• Nota explicativa 32 - Mensuração de obrigações de benefícios definidos: principais premissas atuariais. 

c. Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos 

financeiros e não financeiros. 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe 

de avaliação que possui responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo, incluindo os 

valores justos de Nível 3 com reporte diretamente ao Diretor Financeiro.

A equipe de avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação 

de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de 

avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos 

dos CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.

Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas 

notas específicas àquele ativo ou passivo.

5. Base de mensuração
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 

demonstrações financeiras.

6. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de maneira consistente com aquelas apresentadas no exercício anterior, 

exceto quando indicado de outra forma.
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a. Receita operacional
A receita é reconhecida pelo regime de competência e é mensurada pelo valor justo da compensação recebida ou a 

receber. Adicionalmente, a receita é reduzida por impostos de vendas, devoluções, abatimentos e outras provisões similares.

(i) Prestação de serviços
A receita do faturamento de água e esgoto para todos os usuários é efetuada mensalmente de acordo com o calendário 

de leitura de medição, que representa o seu consumo. A receita não faturada corresponde ao valor estimado de consumo 

entre a data da leitura e o término do mês em que o serviço foi prestado.

(ii) Contratos de concessão de serviços 
A receita relacionada aos serviços de construção ou melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida baseada 

no estágio de conclusão da obra realizada, consistente com a política contábil da Companhia para o reconhecimento de 

receita sobre contratos de construção, conforme abaixo. Receitas de operação ou serviço são reconhecidas no período 

no qual os serviços são prestados pela Companhia. Quando a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de 

concessão de serviços, a remuneração recebida é alocada por referência aos valores justos relativos dos serviços entregues. 

(iii) Contratos de construção
A receita proveniente dos contratos de construção é reconhecida de acordo com o CPC 17 (R1) - Contratos de Construção, 

segundo o método de porcentagem de conclusão. O percentual concluído é definido conforme estágio de execução com 

base no cronograma físico - financeiro de cada contrato.

b. Subvenções e assistências governamentais
São reconhecidas quando há razoável segurança de que foram cumpridas as condições estabelecidas pelo governo e de 

que serão auferidas. São registradas como receita no resultado durante o período necessário para confrontar com a despesa 

que a subvenção ou assistência governamental pretende compensar. 

Quando a Companhia recebe benefícios não monetários, o bem e o benefício são registrados pelo valor nominal e refletidos 

na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem, em prestações anuais iguais.

c. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no valor justo de ativos financeiros 

mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 

juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, ajustes de desconto a valor presente das 

provisões, perdas em alienação de ativos disponíveis para venda, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 

pelo valor justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos 

financeiros (exceto recebíveis). Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 

produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. 

d. Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Companhia pela taxa de câmbio 

nas datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional 

pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e 

os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou 

contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas 

de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. 

e. Benefícios a empregados

(i) Obrigações de aposentadoria
Os custos associados a benefícios concedidos a empregados, incluindo o plano de complementação de aposentadoria 

e pensão com a FABASA - Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, são reconhecidos à medida que as 

contribuições são incorridas. Os passivos atuariais e os custos e despesas deles decorrentes, são registrados de acordo com 

o CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.

Plano de Benefício Definido: Plano que complementa 80% do salário real médio dos últimos anos de atividade em relação 

ao benefício atribuído à previdência oficial.

Plano de Contribuição Definida: Tem como característica a paridade nas contribuições entre patrocinadora e empregados. Teve 

parte de sua cobertura lastreada em contrato firmado entre a Companhia e a FABASA estando o mesmo integralmente quitado.
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(ii) Participação de empregados no resultado
A apuração do Programa de Participação nos Resultados (PPR) é realizada com base em um conjunto de indicadores, sendo 

três empresariais (Índice de Eficiência Operacional - IEO; Acréscimo de Ligações de Água - ALA; e Acréscimo de Ligações de 

Esgoto - ALE) e cinco operacionais (Arrecadação de Particulares - ARR; Despesas de Exploração - DEX; Águas Não Faturadas 

- ANF; Índice de Conformidade da Água - ICA e Nota da Avaliação Externa - NAE).

O valor destinado ao PPR, será o equivalente a um percentual do Resultado Operacional de Caixa Ajustado - ROCA, do ano 

base de 2017, definido como o caixa líquido oriundo das atividades operacionais, conforme demonstrativo do Fluxo de 

Caixa - Método Indireto, da Companhia, auditado e publicado, com os seguintes ajustes:

a) Acréscimo do valor da PPR pago em 2017; e

b) Subtração do valor dos pagamentos dos empréstimos e financiamentos, no ano base de 2017, exceto aqueles vinculados 

ao pagamento das amortizações  de empréstimos  para capital de giro.

O percentual do “ROCA” irá variar em função do resultado geral de alcance das metas dos indicadores, da seguinte forma:

Os valores intermediários serão obtidos por interpolação linear.

f. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 

acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro 

tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 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.

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 

e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 

ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado 

dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado 

com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.

Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos.

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 

ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e 

passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias 

quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço.

Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos.

g. Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização e o custo médio ponderado de aquisição classificados 

no ativo circulante e aqueles destinados a investimentos estão classificados no ativo imobilizado pelo custo histórico, que 

não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzidas de provisões para perdas, quando aplicável.

O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio 

e outros diretamente atribuíveis à aquisição de materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens 

semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição.

Resultado Geral dos Indicadores ROCA

120% 8,20%

100% 7,20%

80% 6,20%
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h. 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 capazes de operar da forma pretendida pela Administração; (iii) Custos de 

desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e (iv) custos de empréstimos sobre ativos 

qualificáveis. 

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

equipamento.

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados 

(componentes principais) de imobilizado.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação 

e o valor contábil do imobilizado), são 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 registrados no resultado.

(iii) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica 

estimada de cada componente. 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 disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Construções 25 anos

Máquinas e Equipamentos 10 anos

Móveis e utensílios 10 anos

Veículos 4 a 5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 

data de balanço e ajustados caso seja apropriado.

Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação dos 

resultados com o valor contábil e são reconhecidos em outras (receitas) despesas 

operacionais líquidas, na demonstração do resultado.

i. Intangível
Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou construção, incluindo a margem de construção, os juros 

e demais encargos financeiros capitalizados durante o período de construção, neste último caso, para os ativos qualificáveis 

quando aplicável. Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 

pronto para uso ou venda pretendido.

(i) Contratos de concessão de serviços
O direito de cobrar dos usuários pelos serviços prestados de abastecimento de água e esgotamento sanitário é reconhecido 

como ativo intangível, em linha com a interpretação ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 

Os bens afetos aos contratos de concessão com o poder concedente são registrados no ativo intangível, os quais 

representam o valor residual da receita de construção, condição para operacionalização desses contratos e possibilitando a 

cobrança das tarifas pela utilização dos serviços ao público.

Para os estoques aplicados no processo de construção de ativos, o custo de aplicação desses itens é reconhecido como 

“Contratos de construção” (intangível) do período (mês) em que a respectiva baixa é reconhecida.

Os valores dos ativos intangíveis foram reconhecidos pela diferença entre o valor presente líquido dos ativos construídos ou 

adquiridos para fins de prestação dos serviços de concessão e o valor contábil dos ativos financeiros reconhecidos. 

A Companhia efetua transferências do ativo intangível para o ativo financeiro à medida que tem o direito contratual 

incondicional de receber caixa, ou outro ativo financeiro do município. Os contratos de concessão representam um direito 

de cobrar aos usuários os serviços públicos prestados, via tarifação controlada pela Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia (AGERSA), pelo período de tempo estabelecido nos contratos de concessão.
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O ativo intangível tem sua amortização iniciada quando este está disponível para uso, em seu local e na condição necessária 

para que seja capaz de operar da forma pretendida pela Companhia. 

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam 

consumidos pela Companhia, ou o prazo final da concessão, o que ocorrer primeiro. O padrão de consumo dos ativos 

tem relação com sua vida útil econômica nas quais os ativos construídos pela Companhia integram a base de cálculo para 

mensuração da tarifa de prestação dos serviços de concessão.

A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente consumido ou baixado, deixando de 

integrar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão, o que ocorrer primeiro.

(ii) Licença de software
São registradas com base nos custos incorridos para sua aquisição e colocação em condições de utilização e são amortizados 

linearmente pelo prazo da vida útil estimada de utilização.

(iii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros incorporados 

no ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e 

marcas e patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

j. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos 

os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das 

partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 

quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 

uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. 

Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros transferidos é reconhecida como 

um ativo ou passivo separado.

Os ativos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 

Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 

em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo 

valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 

mantido para negociação ou seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são 

designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra 

e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da 

Companhia. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo 

valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício. 

Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado compreendem as aplicações financeiras.

Aplicações financeiras
Correspondem a investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante 

conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 

ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. 

Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 

decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem: saldos de caixa e 

bancos, contas a receber de clientes, ativo financeiro decorrente da concessão e outros créditos.
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Caixa e bancos
Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

Contas a receber de clientes
Referem-se às contas de créditos com usuários, em razão do fornecimento de água e de serviços de saneamento, bem 

como, outros serviços prestados e não faturados até a data do encerramento do exercício. São inicialmente reconhecidas 

pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com base no método da taxa de juros efetiva 

menos a provisão para redução ao valor de realização, se necessária. 

Sobre os valores de contas a receber de clientes registrados no ativo não circulante há a incidência de multa e juros.

A provisão para redução ao valor recuperável é fundamentada em análise dos créditos pela Administração e leva em 

consideração o histórico e os riscos envolvidos em cada grupo de usuários. É constituída em montante considerado 

suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber cuja recuperação é considerada improvável. 

Ativo financeiro decorrente da concessão
Referem-se aos créditos a receber do poder concedente (municípios) quando a Companhia possui direito incondicional de 

receber caixa ou equivalente de caixa ao final da concessão a título de indenização pelos investimentos efetuados e não 

recuperados por meio da prestação de serviços relacionados à concessão. Estes ativos financeiros por se tratar de valores 

transferidos do Ativo intangível, já estão a valor presente e são calculados com base no valor líquido dos ativos construídos 

pertencentes à infraestrutura dos municípios que serão indenizados. 

Estes direitos são classificados no longo prazo, tendo em vista a expectativa de realização destes valores.

(ii) Passivos financeiros não derivativos
A Companhia classifica seus passivos financeiros na categoria de outros passivos financeiros não derivativos.

Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos 

de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado 

utilizando o método dos juros efetivos.

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e empreiteiros, empréstimos e 

financiamentos, incluindo debêntures, e outras contas a pagar. 

(iii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

k. Capital social

(i) Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações, se 

houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 

(ii) Ações preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam 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 diretamente 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 vendid as ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido é reconhecido como um aumento no 

patrimônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da transação é apresentado como reserva de capital.

(iv) Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras, tendo por 

base o estatuto social da Companhia e a legislação societária brasileira, exceto quando fica evidenciado a ausência de 

recursos disponíveis à época para a sua distribuição aprovada pelo Conselho Fiscal, onde no lugar de sua distribuição 

é constituída reserva especial para este fim no patrimônio líquido. Os dividendos mínimos ficam ali retidos até que 

a 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 ou pago, o que 

ocorrer primeiro.



97

l. Redução ao valor recuperável (impairment)

(i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para 

apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 

recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e 

que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 

uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento 

por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sob condições de que a Companhia não consideraria 

em outras transações e indicações de que o devedor entrará em processo de falência.

A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto individualmente quanto coletivamente. Todos os 

recebíveis são avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis significativos identificados como não tendo 

perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, 

mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por grupamento 

conjunto desses títulos com características de risco similares. Sendo assim, as faixas de inadimplência estão segregadas em 

clientes particulares e públicos. Para clientes particulares são constituídas perdas de 100%, para determinados conjunto de 

títulos e para outros conjuntos são atribuídas ponderações diferenciadas, que melhor refletem a perda esperada. Para títulos 

públicos, os mais expressivos, são municipais, e para esses o critério de provisão é a fiscal.  

Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade 

de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento 

da Administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais 

provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.

Uma redução no valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a 

diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original 

do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta de provisão contra recebíveis. Quando um evento 

subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 

(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e imposto de renda e contribuição 

social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 

ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.

O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos 

despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores 

presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período 

de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos 

que não podem ser testados individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada 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. 

m. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal ou constituída 

como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 

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 balanço pelo montante estimado de perda provável, 

observada a natureza de cada contingência e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da Companhia. Os fundamentos 

e a natureza das provisões para perdas em processos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 17.

(ii) Provisões trabalhistas
Decorre de obrigação legal de registrar os direitos do empregado. No caso da provisão de férias, a Companhia calcula 1/12 

do salário base do funcionário a cada mês até que este atinja 12 meses consecutivos quando então tem direito ao gozo de 
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férias. Em substituição ao adicional constitucional de 1/3 do valor base de cálculo das férias, por força de acordo coletivo, a 

Companhia calcula 60% de adicional o qual é reconhecido também em bases mensais. No caso do 13º salário a Companhia 

calcula 1/12 do salário base do funcionário a cada mês, de janeiro a dezembro, quando então é efetuado o desembolso.

Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração.

n. Demonstração do valor adicionado
A Companhia elaborou de forma voluntária as demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento 

técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações 

financeiras.

o. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. 

A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. A Companhia não planeja 

adotar estas normas de forma antecipada.

CPC 47 / IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes
O princípio básico deste pronunciamento consiste em que a entidade deve reconhecer receitas para descrever a 
transferência de bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação à qual a entidade espera ter 
direito em troca desses bens ou serviços.

Faturamento de Água e Esgoto
A Companhia já atende a este princípio ao reconhecer a receita correspondente à leitura que é efetuada dentro do mês de 
faturamento. O período que decorre entra a data da leitura e o encerramento do mês, é estimado e contabilizado como 
receitas não faturadas.

Contratos de Concessão
A Companhia reconhece a receita pela construção de ativos que são atrelados aos contratos de concessão formalizados 
com os municípios nos quais atua. Além do reconhecimento de receita reconhece o custo desta construção, adota porém 
a Margem igual a zero. A receita de construção é reconhecida ao longo da execução da obra, bem como o custo.

A construção ou melhoria dos ativos ligados à concessão não cria um ativo com uso alternativo para a entidade e a entidade 
possui direito executável (enforcement) ao pagamento pelo desempenho concluído até a data presente, conforme 
legislação que rege os contratos de Concessão, em caso de retomada do serviço pelo poder concedente.

A Administração avaliou a aplicação desta norma sobre o seu faturamento de água e esgoto aos clientes bem como a receita 
de construção e concluiu que não existirá impacto significativo por já aplicar atualmente determinados procedimentos, aos 
seus contratos e transações, que atendem aos requisitos requeridos.

CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
Este CPC substitui o CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e reúne todos os três aspectos 
da contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, perda por redução ao valor recuperável e 
contabilização de hedge.

A Administração enquadra os seus ativos financeiros, no modelo de negócios “mantidos para receber os fluxos de caixa 
contratuais” e não opera com derivativos. A norma altera o reconhecimento das perdas por redução ao valor recuperável, 
substituindo o modelo de perdas incorridas, pelo reconhecimento das perdas esperadas. A Companhia analisou as premissas 
utilizadas na atual constituição das perdas, (análise do saldo do contas a receber, estratificado por classes específicas de 
inadimplência e aplicação do julgamento de perda para cada grupo) e concluiu que a sistemática de perdas esperadas, 
não trará impacto significativo, sobre o resultado da Companhia. Embora a Companhia ainda não tenha feito a matriz de 
provisão, entendemos que o indicador marcro que poderá ter impacto na inadimplência seja a taxa de desemprego. 

CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos
Define a nova norma, que os arrendatários devem reconhecer todos os arrendamentos no balanço patrimonial não 
importando se arrendamento financeiro ou operacional. Reconhece então o ativo correspondente ao direito de uso do 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos futuros. Podem ser 
excluídos determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.  

Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam 
substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019 e substitui 
o IAS 17/CPC 06 -”Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações. 

A companhia ainda está avaliando os impactos da adoção desta Norma.

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo 

sobre a Companhia.
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7. Caixa e equivalentes de caixa

(a) As disponibilidades estão compostas por caixa e contas correntes bancárias.

(b) Representada por aplicações em Fundos de Investimentos e CDB, emitidos 

pela Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, com taxas de juros que 

acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa de juros do CDI, com liquidez 

diária, conforme a seguir demonstrado:

Legenda:

(i) Fundo de investimento. 

(ii) Certificado de Depósito Bancário (CDB).

Informações sobre exposição da Companhia aos riscos 

de liquidez e de mercado estão incluídas na Nota 

explicativa n° 30.

8. Recursos vinculados
(a) Referem-se substancialmente a contas vinculadas às obras do Plano de Aceleração 

do Crescimento - PAC, compostas por valores oriundos do Orçamento Geral da União 

- OGU, na forma de contratos de repasse destinados a investimentos em sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.

(b) Representadas, basicamente, por aplicações em Fundos de Investimentos e vinculados 

a projetos/convênios, emitidos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e 

Bradesco, com taxas de juros que acompanham direta ou indiretamente a variação da taxa de juros do CDI, com liquidez diária, conforme a seguir demonstrado:

Legenda:

(i) Fundo de investimento.

(ii) Poupança.

Houve liberações de empréstimos relacionados a financiamentos de obras para melhoria da infraestrutura de saneamento do 

Estado da Bahia, liberações de convênios, líquido dos pagamentos aos fornecedores no período, além dos recursos aplicados por 

conta do incentivo fiscal no Imposto de Renda concedido pela Sudene, para posterior investimento.

A Companhia utiliza as aplicações financeiras para manutenção do valor do dinheiro no tempo ou então por obrigação contratual 

de alguns dos convênios celebrados com outras entidades de direito público ou privado. Dessa forma, os investimentos são em 

carteiras de, no mínimo, baixo risco, de acordo com a classificação da ANBIMA.

Os fundos de investimentos aplicados pela EMBASA mantêm uma carteira composta por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do 

patrimônio líquido, isolada ou 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 acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI.

Poupança é uma categoria de investimento de risco mínimo, assegurados pelo Banco Central. O aumento dos saldos de 

poupança deve-se, em essência, à aplicação dos recursos dos convênios com  a FUNCEP em obras para melhoria da infraestrutura 

de saneamento do Estado da Bahia.

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

2017 2016

Disponibilidades (a) 2.910 2.830

Aplicações financeiras (b) 194.901 111.597

197.811 114.427

Agente 
Financeiro

Tipo de 
aplicação 2017 Taxa média 

(%) a.a. 2016 Taxa média 
(%) a.a.

Banco do Brasil (i) 129.098 9,92 72.393 13,72

Bradesco (i) 19 9,8 18 12,82

CEF (i) 23.138 9,61

CEF (ii) 42.646 10,56 39.186 14,00

194.901 111.597

2017 2016

Bancos contas vinculadas (a) 15.122 8.692

Aplicações financeiras vinculadas (b) 121.677 113.410

136.799 122.102

Agente Financeiro Tipo de 
aplicação 2017

Taxa média
(%) a.a.

2016
Taxa média

(%) a.a.

Bradesco (i) 318 7,94 298 10,91

CEF (i) 9.962 7,69 13.291 11,13

CEF (ii) 942 6,16 892 8,30

Banco do Brasil (i) 73.927 9,87 71.117 13,53

Banco do Brasil (ii) 36.528 6,16 27.812 8,30

121.677 113.410
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9. Contas a receber de clientes

(a) Parcelamentos decorrentes de acordos realizados pela área comercial da 

Companhia sobre o saldo devedor de faturas de contas a receber de clientes 

em atraso.

(b) Saldo decorrente de produtos e serviços consumidos até 31 de dezembro 

de 2017 e ainda não faturados.

Existem títulos a receber da Companhia dados em garantias de dívidas em 31 

de dezembro de 2017 e 2016. Ver nota explicativa nº 15.

Os parcelamentos de entidades públicas correspondem a valores vencidos 

de contas de fornecimento de água aos municípios, os quais são formalizados 

por “instrumento particular de confissão de dívida”, cujos créditos da 

Companhia são garantidos através do repasse de cotas participativas do ICMS, 

provenientes do tesouro estadual para os respectivos municípios.

Valores faturados por idade de vencimento

A Companhia analisa o saldo de provisão para redução ao valor recuperável, em conformidade com a composição de suas 

contas a receber, considera o risco da carteira de clientes e procede ao registro de possíveis complementos para garantir que o 

saldo seja suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos seus recebíveis. 

A movimentação da provisão para redução ao valor recuperável das contas a receber de clientes durante os exercícios de 2017 

e 2016 está demonstrada como segue:

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

10. Ativo financeiro
Refere-se ao montante esperado de direitos oriundos de recebíveis junto ao poder concedente (municípios) ao final do prazo 

das concessões. São valores que no reconhecimento inicial tiveram a sua contrapartida no ativo intangível. Não é efetuado 

cálculo a valor presente, por considerar que os valores do intangível já estavam a valor presente conforme OCPC 05. 

A seguir demonstramos os valores do ativo financeiro a receber em 31 de dezembro de 2017 e 2016 segregados por município:

2017 2016

Valores Faturados 438.037 425.801

Parcelamentos / financiamentos (a)

- Clientes particulares 119.439 121.135

- Entidades públicas 121.897 112.255

Sub-total 679.373 659.191

Valores a faturar (b) 145.647 102.811

825.020 762.002

(-) Provisão para redução ao valor 
recuperável (234.051) (218.936)

590.969 543.066

Circulante 491.293 442.642

Não circulante 99.676 100.424

2017 2016

Vencidos até 30 dias 67.239 74.496

Vencidos de 31 a 60 dias 40.365 45.302

Vencidos de 61 a 90 dias 29.053 32.438

Vencidos de 91 a 120 dias 27.144 26.595

Vencidos de 121 a 150 dias 25.149 23.977

Vencidos de 151 a 180 dias 22.337 23.521

Vencidos de 181 a 360 dias 20.512 15.275

Vencidos acima de 360 dias 206.238 184.197

438.037 425.801 

2017 2016

Saldo inicial (218.936) (150.268) 

Constituição (25.325) (83.903) 

Recuperação 5.666 6.525 

Reversão de perdas 4.508 8.644

Reversão para contas a receber 36 66

Saldo final (234.051) (218.936) 
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A variação ocorrida em 2017 no valor de R$ 260.084, corresponde: R$ 406.850 relativo à transferência do intangível considerando 

a incorporação de novas obras neste período e R$ 146.766 relativo  a reversão  para o intangível, por conta do reconhecimento 

da amortização de contratos vencidos e que efetivamente estão sendo operados pela Companhia.

Os saldos estão classificados no não circulante em função da ausência de expectativa de realização dos mesmos no próximo 

exercício social dada a sua natureza.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, parte dos direitos emergentes da concessão foram dados em garantias de dívidas da 

Companhia. Ver nota explicativa n° 15.

11. Depósitos judiciais
Referem-se a depósitos e bloqueios judiciais decorrentes de processos trabalhistas, cíveis e tributários em que a Companhia 

é parte integrante (ver nota explicativa n° 17). Estão representados pelos valores originais acrescidos de juros e atualização 

(poupança). A movimentação entre 31 de dezembro de 2017 e 2016 é oriunda do registro de novos bloqueios/depósitos, 

desbloqueios, baixas e atualizações monetárias, conforme demonstrado a seguir:

(a) Desse montante, destacam-se R$ 45.864 (R$ 14.794 em 2016) decorrentes de antecipações de IRPJ, depositadas em juízo, por conta da ação da 

Companhia junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária; e R$ 80.835 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleiteando a substituição do 

regime não cumulativo pelo regime cumulativo, na apuração de tais contribuições. Vide detalhe na Nota nº 16 (b).

Município 2017 2016

Feira de Santana 197.081 159.413

Vitoria da Conquista 135.762 129.012

Irece 132.541 63.209

Teixeira de Freitas 99.153 102.926

Candeias 98.705 29.311

Camacari 72.793 69.910

Guanambi 56.522 48.035

Paulo Afonso 53.583 56.406

Porto Seguro 48.311 50.429

Santo Estevão 45.505 7.794

Salvador 43.398 39.248

Maragogipe 41.796 11.607

Capim Grosso 40.324 700

Jequié 39.930 44.437

Caetité 36.719 17.895

Muritiba 35.629 37.595

Ipiaú 32.084 3.806

Brumado 31.343 31.214

Itamarajú 31.080 33.593

Itaparica 30.145 21.029

Outros (saldo "pulverizado" abaixo de R$ 30 milhões) 943.637 1.028.388

2.246.041 1.985.957

2017 2016

Saldo em 1º de janeiro 543.070 516.532 

Depósitos/bloqueios/desbloqueios (a) 182.210 69.121 

Rendimentos 16.627 28.573

Baixas por perdas processos judiciais/resultado (36.893) (39.090)

Baixas por pagamentos processos perdidos (31.885) (22.135)

Provisão para perdas em processos judiciais (420) (9.931) 

Saldo em 31 de dezembro 672.709 543.070 
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12. Imobilizado

 

(i) Bens Outros: Móveis e utensílios e bens de baixo de valor.

(ii) Transferências provenientes do ativo intangível em função da natureza dos investimentos.

Não existem bens do ativo imobilizado da Companhia dados em garantia de dívidas em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

13. Intangível
A Companhia opera em serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 366 municípios do estado da 

Bahia. Os itens que compõem este grupo estão detalhados a seguir:

Custo
Terrenos e 

construções 
Máquinas e 

equipamentos 
Veículos  Outros (i)

Bens operacionais
s/ concessão 

Bens de 
terceiros 

Obras em
andamento

 Total

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

Transferências (ii) 20 294 - 1 - - (315) - 

Adições - 2.331 - 482 2 - - 2.815 

Baixas (206) (56) - (97) (6) - - (365) 

Saldo em 31/12/2016 52.142 48.836 16.815 14.136 28.619 42.108 57.576 260.232 

Transferências (ii) 3.334 148 - - - - (3.995) (513)

Adições - 2.024 - 506 45 - - 2.575

Baixas - (1.431) - (467) (53) - - (1.951)

Saldo em 31/12/2017 55.476 49.577 16.815 14.175 28.611 42.108 53.581 260.343

Depreciação         

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

Adições (1.461) (3.865) (27) (890) (1.510) - - (7.753)

Baixas 113 55  96 1 - - 265

Saldo em 31/12/2016 (14.523) (38.546) (16.810) (10.940) (15.879) - - (96.698) 

Transferências (ii) - - - - - - - -

Adições (1.483) (3.737) (2) (679) (1.509) - - (7.410)

Baixas - 1.422 - 454 49 - - 1.925

 Saldo em 31/12/2017 (16.006) (40.861) (16.812) (11.165) (17.339) - - (102.183)

Saldo líquido 31/12/2017 39.470 8.716 3 3.010 11.272 42.108 53.581 158.160

Saldo líquido 31/12/2016 37.619 10.290 5 3.196 12.740 42.108 57.576 163.534

Custo Sistema de 
água/esgoto E. S. J. - PPP AVP. E.S. J. - PPP  Bens

administrativos
Obras em 

andamento 
Licença

software SAP Total 

Saldo em 31/12/2015 3.642.134 472.603 (213.425) 44.672 2.366.967 - 6.312.951

Transferências/contas 272.087 - - - (272.087) - -

Transferências/ativo financeiro (38.273) - - - - - (38.273)

Adições 5.370 - - 110 394.497 - 399.977

Baixas (4.544) - - - (54) - (4.598)

Subvenções investimentos - PAC (102.189) - - - 924 - (101.265)

Saldo em 31/12/2016 3.774.585 472.603 (213.425) 44.782 2.490.247 - 6.568.792

Transferências/contas 871.349 - - 513 (871.349) - 513

Transferências/ativo financeiro (260.084) - - - - - (260.084)

Adições 8.532 - - 94 425.585 - 434.211

Baixas (1.784) - - - - - (1.784)

Subvenções investimentos - PAC (208.163) - - - 124.378 - (83.785)

Saldo em 31/12/2017 4.184.435 472.603 (213.425) 45.389 2.168.861 - 6.657.863

Amortização        

Saldo em 31/12/2015 (2.304.450) (86.644) 39.128 (8.288) - - (2.360.254) 

Adições (285.839) (18.904) 8.537 (8.948) - - (305.154)

Baixas 1.450 - - - - - 1450

Saldo em 31/12/2016 (2.588.839) (105.548) 47.665 (17.236) - - (2.663.958) 

 Adições (327.863) (18.904) 8.537 (9.091) - - (347.321)

Baixas 1.672 - - - - - 1.672

Saldo em 31/12/2017 (2.915.030) (124.452) 56.202 (26.327) - - (3.009.607)

Saldo líquido 31/12/2017 1.269.405 348.151 (157.223) 19.062 2.168.861 - 3.648.256

 Saldo líquido 31/12/2016 1.185.746 367.055 (165.760) 27.546 2.490.247 - 3.904.834
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O valor total de obras em andamento no intangível em 2017 foi de R$ 2.168.861 (R$ 2.490.247 em 2016). Este saldo é composto 

basicamente de: sistemas de abastecimento de água R$ 1.370.296 (R$ 1.454.829 em 2016) e sistemas de esgotamento sanitário 

R$ 798.565 (R$ 1.035.418 em 2016) abatidos de algumas contas redutoras de mesma natureza.

Valor indenizável das concessões versus receita de construção
A receita de construção em concessões públicas de saneamento corresponde ao custo dos investimentos realizados pelo 

concessionário, acrescido de uma pequena margem de lucro. Considerando o inexpressivo valor das margens reconhecidas, 

ponderou o custo /benefício envolvido nesse reconhecimento - necessidade de controles sistêmicos por obras e por município 

(custo) e margem adicional (benefícios) e optou por considerar margem zero.

Os resultados dos serviços de construção realizados pela Companhia durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 

e 2016, apurados conforme ICPC 01 (R1) e CPC 17 (R1), estão demonstrados a seguir:

14. Fornecedores
Este grupo registra as obrigações com fornecedores de materiais e serviços contratados pela Companhia no curso normal dos 

negócios.

(*) Refere-se ao valor de atualização monetária (0,5% a.m.) dos títulos vencidos de fornecedores que questionam o pagamento após os 8 (oito) 

dias que prevê a lei estadual para realizar o pagamento e/ou estão com seus pagamentos em atraso.

2017 2016

Receita de construção 424.770 395.314

Custo de construção (424.770) (395.314) 

- -

2017 2016

MAF Projetos e Obras 4.571 3.734

Policard Systems e Serviços S.A. 3.697 -

ITRON Soluções para Energia e Água 3.164 69

PJ Construções e Terraplanagens Ltda. 2.481 1.664

Seleta Serviços e Construção LTDA. 2.256 190

Lanlink Solução e Comercialização 1.716 -

Serv Electrin Serviços Elétricos 1.445 -

Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. 1.399 113

CCM - Construtora Centro Minas Ltda. 1.366 1.366

AMC Acionamento e Montagem 1.360 -

Companhia de Engenharia Ambiental 1.349 215

IQ Construtora LTDA – EPP 1.123 251

CCP Construções e Locações de Equipamentos 1.108 874

Ambiente Engenharia Ltda 1.096 1.858

Terral Construtora LTDA – EPP 1.081 27

Emprenge Construtora Ltda 1.058 149

Consórcio Rio Colonia - 2.525

Saint-Gobain Canalização Ltda. - 3.226

Quimil Industria e Comercio Ltda. - 1.131

Tigre S.A Tubos e Conexões Ltda. - 1.104

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA - 4.560

Fabasa - Fundação de Assistência Social - 1.561

Outros (saldo "pulverizado" abaixo de R$ 1 milhão) 23.130 18.109

Encargos sobre Financiamento de faturas (*) 6.543 5.877

Total 59.943 48.603
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15. Empréstimos e financiamentos

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

a. BID
Natureza
Refere-se ao saldo de financiamento de US$ 47.809 mil. Financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

- BID, mediante parcelas semestrais vencíveis até o ano de 2021.

Este financiamento (Contrato n.º 878/OC-BR) tem como mutuário o Governo do Estado da Bahia e como fiador a União. De 

acordo com convênio firmado entre a Companhia e o Governo do Estado, a primeira fica obrigada a 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 momento do 
efetivo reconhecimento deste adiantamento, da variação em função da taxa de câmbio prevista no contrato do BID”.

Cumprindo o disposto no parágrafo terceiro, inciso I, do segundo termo aditivo ao convênio firmado entre o Governo do 

Estado da Bahia e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, aditado em 15 de agosto de 2006, a Companhia 

transferiu R$ 12.000 para o tesouro estadual a título de reembolso, relativo à parte dos pagamentos efetuados em 2006, 

conforme obrigações do contrato 878/OC-BR, assim como, em 2009, cumprindo o disposto no parágrafo terceiro, inciso I, 

do terceiro termo aditivo ao convênio firmado entre o estado da Bahia e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - 

EMBASA, aditado em 27 de abril de 2009, a Companhia transferiu R$ 24.710 para o tesouro estadual a título de reembolso, 

relativo à parte dos pagamentos efetuados em 2009.

Movimentação
Não ocorreram novas contratações de financiamentos no ano de 2017, sendo a variação negativa de R$ 42.396, justificada 

pela amortização do principal e juros de R$ 50.564, bem como pela variação cambial passiva de R$ 289 e juros de R$ 7.879 

incorridos no exercício.

b. CEF
A Companhia mantém os seguintes contratos com a Caixa Econômica Federal - CEF.

b.1 CEF - Recursos lastreados em FGTS
Natureza
A Companhia firmou contratos de financiamentos lastreados em recursos do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal - CEF, 

cujas características estão abaixo definidas: 

• Contrato n.º 0182.264-14/06, com interveniência do Governo do Estado da Bahia e o Município de Salvador, no valor de R$ 

22.322, com juros à taxa anual (nominal) de 6,5% a.a., taxa de administração (nominal) de 2,0% a.a. e a taxa de risco de 1,7% 

a.a., destinado à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, adensamento e ligações em diversas bacias, 

no âmbito do Programa saneamento para todos;

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de 
juros 2017 2016

BID (a) Dólar Fiança da República Federativa do Brasil 2021 3,31% a.a. 158.154 200.550 

CEF (b.1) Reais Penhor dos direitos emergentes da concessão 2018 a 2035 6,0% a.a. 
6,5% a.a.

396.374 392.702 

CEF (b.2) Reais Caução de duplicatas 2019 a 2020 CDI + 1,8% 
a.a. 2,40% 

a.a.

70.114 106.427 

CEF (b.3) Reais Caução de duplicatas 2023 3% a.a. 6.211 7.341 

BNDES (c) Reais
Cessão fiduciária de parcela da receita tarifária mensal no valor de 
R$ 15.900, corrigida anualmente pelo IPCA. Adicionalmente, conta 
reserva de R$ 2.100 para carência e R$ 5.800 posteriormente.

2020 a 2027
TJLP 

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

a.a.
142.768 165.704

BNB (d) Tarifa de Análise de Crédito (250) -

Total 773.371 872.724 

Circulante 129.503 128.228

Não
Circulante

643.868 744.496
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• Contrato n.º 0182.266-33/07, com interveniência do Governo do Estado da Bahia, no valor de R$ 18.000, com juros à taxa 

anual (nominal) de 6,0% a.a., taxa de administração de 2,0% a.a. e taxa de risco de 0,5% a.a., destinado a ações de desen-

volvimento institucional em diversos sistemas de abastecimento de água do estado da Bahia, no âmbito do Programa 

saneamento para todos.

• Os contratos abaixo relacionados foram pactuados de 2008 a 2012 com interveniência do Governo do Estado da Bahia e 

diversos Municípios, com juros à taxa anual (nominal) de 6,0% a.a., taxa de administração (nominal) de 2,0% a.a. e a taxa 

de risco de 0,5% a.a., destinados a ações de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água, no âmbito do Programa 

Saneamento Para Todos.

A título de contrapartida, a Companhia obriga-se a participar dos investimentos com 10%, nos contratos n.º s 0182.264-

14/06; 0182.266-33/07; 0228.583-66/07, 0228.697-31/07, 0347.534-81/12, 0376.790-02/12, 0376.791-16/12 e 0376.793-34/12, 

no total de R$ 24.625; 10,02% no contrato nº 0346.876-08/12, de R$ 1.814 e 5 % para os demais contratos no valor total de 

R$ 22.772. Os prazos de carência variam de 14 a 38 meses, os desembolsos variam de 10 a 34 meses e as amortizações em 

60 a 240 meses, sendo o primeiro e segundo prazos a partir da assinatura do contrato e o terceiro a partir do término do 

período de carência. 

Como garantia de pagamento dos financiamentos e das demais obrigações contratuais, a Companhia ofereceu o penhor 

dos direitos emergentes da concessão, caucionando os direitos creditórios referentes à arrecadação da receita tarifária 

obtida, em virtude da exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As liberações dos recursos dos contratos acima mencionados, em 2017 montaram em R$ 23.089 (R$ 51.617 em 2016).

Movimentação
A variação ocorrida no exercício de R$ 3.672 decorre de novas liberações no valor de R$ 23.089 além de pagamentos do 

principal e juros no total de R$ 51.214, bem como reconhecimento de juros e atualização monetária incorridos no período, 

no valor de R$ 36.857, além de devolução de recursos no total de R$ 5.060.

b.2 CEF - Capital de GIRO

Contrato Sistema Valor do contrato

0228.528-85/07 SES Cachoeira 8.383

0228.583-66/07 SES Feira de Santana 29.042

0228.617-60/07 SES Itaparica 7.091

0228.637-09/07 SES Madre de Deus 5.481

0228.656-47/07 SES Muritiba 10.312

0228.697-31/07 SES Salvador 99.190

0228.702-07/07 SES Santo Amaro 9.035

0228.714-40/07 SES São Félix 1.584

0228.715-56/07 SES S. Francisco do Conde 6.832

0228.781-66/07 SES Maragogipe 10.671

0296.121-07/09 SES Barreiras 74.540

0296.124-39/09 SES Lauro de Freitas 161.500

0295.993-30/09 SES Teixeira de Freitas 71.986

0354.339-51/12 SES Araci 475

0346.876-08/12 SES Camaçari 16.291

0347.534-81/12 SAA Camaçari 31.656

0347.536-09/12 SES Jacobina 31.520

0376.778-45/12 SES Conde 12.754

0376.789-75/12 SES Iaçu 14.488

0376.790-02/12 SAA Nova Canaã 3.770

0376.791-16/12 SAA Riacho de Santana 4.229

0376.792-20/12 SES Rio do Antônio 6.111

0376.793-34/12 SAA Saubara 13.420

Total acumulado em 2017/2016 630.361

Capital Sistema Valor do contrato

33.3351.763.0000001/03 Cap. Giro Obras 100.000

33.3351.763.0000002/94 Cap. Giro Obras 59.000

Total acumulado 159.000
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• Contrato n.º 03.3351.763.0000001/03, no valor de R$ 100.000, com juros à taxa anual (nominal) de 100% da taxa média diária 

dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescida de 2,4% a.a.

• Contrato n.º 03.3351.763.0000002/94, no valor de R$ 59.000, com juros à taxa anual (nominal) de 100% da taxa média diária 

dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescida de 1,8% a.a.

Os empréstimos junto à Caixa Econômica Federal têm o início das amortizações, respectivamente, em setembro de 2014 e 

maio de 2016, mediante parcelas mensais vencíveis até o ano de 2020 e 2019.

As liberações dos recursos dos contratos acima mencionados alcançaram a totalidade até dezembro de 2013. 

Movimentação
Em 2012 e abril de 2013 ocorreram contratações de empréstimos do tipo Cédula de Crédito Bancário, caracterizados 

como Crédito Especial Setor Público, Capital de Giro. O saldo final em dezembro de 2017, de R$ 70.114 foi influenciado 

pelo reconhecimento de juros incorridos no valor de R$ 11.051, pagamento de principal e juros de R$ 47.364 e o redutor 

referente a custos de transação pagos e ainda não amortizados.

b.3 CEF - FINAME
Natureza
Em 7 de junho de 2013, a Companhia firmou contratos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal - CEF (FINAME) 

para aquisição de máquinas e equipamentos, lastreados com recursos do BNDES, equivalente a 90% do investimento, com 

as características abaixo definidas:

• Contrato n.º 3351.352.0000001/31, valor do investimento R$ 8.538, sendo o valor do crédito R$ 7.685, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000002/12, valor do investimento R$ 750, sendo o valor do crédito R$ 675, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000003/02, valor do investimento R$ 10.470, sendo o valor do crédito R$ 9.423, com juros à taxa  de 3% a.a.

• Contrato n.º 3351.352.0000004/84, valor do investimento R$ 547, sendo o valor do crédito R$ 492, com juros à taxa  de 3% a.a.

Os financiamentos junto à Caixa Econômica Federal têm prazo final para amortizações em 15 de junho de 2023.

Movimentação
Saldo dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal - CEF, através das linhas de crédito do BNDES - FINAME, contratadas 

em junho de 2013. A variação negativa  ocorrida no exercício, de R$ 1.130, decorre do pagamento do principal e juros no 

total de R$ 1.333, bem como do reconhecimento de juros incorridos no exercício, no valor de R$ 203.

c. BNDES - FAT

Natureza
A Companhia firmou com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, contrato de financiamento 

mediante abertura de crédito, em 28 de maio de 2009 e 20 de junho de 2012, com as seguintes características:

• Contrato n.º 09.2.0230.1, à conta de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos 

especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP, no valor de R$165.480, com juros de 2,71% ao ano, acima da taxa de longo 

prazo - TJLP destinado à ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água de Cruz das Almas, Irecê, Se-

nhor do Bonfim e Serrinha e à ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário de Itamaraju. A amortização 

ocorre em 150 parcelas mensais e sucessivas, e teve início em 15 de janeiro de 2012. 

Movimentação
• A variação negativa de 2017 atingiu R$ 12.902, com o seguinte detalhamento: pagamento de principal e juros R$ 21.958, cus-

tos de transação (-) R$ 167 e juros incorridos/variação monetária e custos de transação incorridos,  no valor total de  R$ 9.223.

• Contrato n.º 12.2.0525.1, à conta de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pelos recursos do FAT - depósitos 

especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP, no valor de R$ 85.170, com juros de 1,55% ao ano, acima da taxa de longo 

prazo - TJLP destinado à ampliação dos sistemas de abastecimento de água - SAA de Amélia Rodrigues, Andorinha e Santo 

Estevão e à ampliação do sistema de esgotamento sanitário - SES de Caravelas. A amortização ocorrerá em 90 e 144 parcelas, 

mensais e sucessivas, tendo início em 15 de fevereiro de 2015 e 15 de agosto de 2015, para os SAA e SES, respectivamente.

Contrato Sistema Valor do contrato

3351.352.0000001/31 FINAME 7.685

3351.352.0000002/12 FINAME 675

3351.352.0000003/02 FINAME 9.423

3351.352.0000004/84 FINAME 492

Total acumulado 18.275
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A variação negativa de 2017 se elevou a R$ 10.034, com o seguinte detalhe: pagamento  de principal e juros no valor de 

R$ 14.859, custos de transação (-) R$ 99 e  juros incorridos,  variação monetária e custos de transação incorridos  R$ 4.924.

Como garantia de pagamento do financiamento e das demais obrigações contratuais, a Companhia firmou contrato de 

cessão fiduciária de direitos, vinculando parcela da sua receita mensal e direitos emergentes da prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, no município de Salvador e demais municípios aos quais estão vinculadas 

as obras financiadas.

d. BNB
Natureza
Em 16 de dezembro de 2016, a EMBASA assinou um novo contrato de financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil 

S.A (BNB) no valor de R$ 504.763, sendo R$ 397.636 o valor financiado e R$ 107.127 o valor da contrapartida com recursos 

próprios.

Esse contrato possui um prazo total de 15 anos (4 anos de carência e 11 anos de amortização). Os recursos são provenientes 

do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e destina-se para aplicação na: (i) Reversão da barragem de 

Santa Helena para o reservatório do Rio Joanes (1º Etapa); (ii) Ampliação do sistema produtor/adutor de Feira de Santana; 

(iii) Implantação de reservação do Tomba; e (iv) Aquisição de hidrômetros.

Movimentação
No ano de 2017, não ocorreram liberações de recursos. Foi efetuado o pagamento relativo a tarifa de avaliação de crédito 

R$ 250, definido como custo de transação. O contrato foi assinado em 2016, entretanto só haverá liberações em 2018, logo 

após assinatura do Contrato de garantias.

Movimentação de empréstimos e financiamentos 
A movimentação dos empréstimos e financiamentos encontra-se demonstrada abaixo:

(a) Inclui o valor de R$ 42.027 (R$ 48.697 em 2016) relativo 

ao pagamento do principal ao BID, conforme nota explicativa 

nº 34 - Transações que não envolvem caixa ou equivalentes 

de caixa.

(b) Inclui o valor de R$ 8.537 (R$ 9.835 em 2016) relativo ao 

pagamento de juros ao BID, conforme nota explicativa nº 34 - 

Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa.

15. 1. Debêntures
Os termos e condições das debêntures em aberto são:

a. Natureza
A Companhia, visando à contratação de recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES destinados exclusivamente ao projeto de aquisição e implantação de Sistema Integrado de Gestão Empresarial 

- ERP, bem como à compra e à instalação de hidrômetros nas suas áreas de concessão, submeteu à apreciação e votação 

da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de março de 2010, proposta de celebração de contrato de promessa 

de subscrição de 1.000 (mil) debêntures simples e nominativas, em emissão privada e outros pactos, não conversíveis em 

ações da emitente sendo todas com garantia real, consubstanciada na cessão fiduciária de parcela de sua receita tarifária, 

em caráter irrevogável e irretratável, perfazendo o total de R$ 80.442, sendo aprovada por unanimidade. 

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

2017 2016

Saldos em 1° de janeiro 872.724 974.259

Liberações 23.089 52.748

Devoluções (5.060) (3.623)

Pagamento principal (a) (121.205) (118.295)

Juros incorridos 64.962 75.175

Juros pagos (b) (66.086) (74.954)

Custo de transação (516) -

Custo de transação incorrido 449 559

Variação monetária 4.725 9.925

Variação cambial (ativa) passiva 289 (43.070)

Saldos em 31 de dezembro 773.371 872.724

Circulante 129.503 128.228

Não circulante 643.868 744.496

Instituição Moeda Garantias Vencimento Taxa de Juros 2017 2016

BNDES Reais  Debêntures 2020  TJLP+ 2,71% a.a. 35.536 48.274

Circulante 14.296 14.414

Não circulante 21.240 33.860
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(*) A taxa de referência é fixada no momento da emissão das debêntures.

Movimentação
Saldo de operações de emissão de debêntures (1º, 2ª e 3ª séries) contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, não conversíveis em ações e outros empréstimos. A variação negativa do período no valor de 

R$ 12.738, decorre do reconhecimento dos juros incorridos e variação monetária no valor de R$ 4.493, custos de transação 

(-) R$ 64 e do pagamento de principal e juros de R$ 17.167.

A movimentação das debêntures encontra-se demonstrada abaixo:

b. Cronograma de amortização da dívida
Em 31 dezembro de 2017, os financiamentos classificados no não circulante têm os seguintes vencimentos:

Linha Saneamento ambiental

Produto Subscrição de valores mobiliários em oferta privada

Modalidade Debêntures simples

Número de Emissões 1 emissão em 3 séries

Valor Total R$ 80.442 

Número de Debêntures 1.000

Valor Nominal Unitário R$ 80

Série Primeira Segunda Terceira

Número de debêntures 300 300 400

Valor da série R$ 24.133 R$ 24.133 R$ 32.177

Data de vencimento final 15/04/2020 15/05/2020 15/04/2020

Prazo de subscrição 120 parcelas mensais 121 parcelas mensais 120 parcelas mensais

Carência 30 meses 37 meses 30 meses

Amortização 90 parcelas mensais 07 parcelas anuais 90 parcelas mensais

Pagamento de juros Trimestralmente durante o prazo 
de carência e mensalmente du-
rante o período de amortização

Anualmente durante o 
período de carência e de 
amortização

Trimestralmente durante o 
prazo de carência e mensal-
mente durante o período de 
amortização

Custo de captação TJLP + 2,71% IPCA + Taxa de Referência (*) 
+ 2,71%

TJLP + 2,71%

Garantias
Real, mediante cessão fiduciária de parcela de sua arrecadação mensal no valor de R$ 15.900, 
corrigida anualmente pelo IPCA. Adicionalmente, será exigida conta reserva no valor de R$ 2.100 no 
período de carência e no valor de R$ 5.800.

2017 2016

Saldos em 1° de janeiro 48.273 59.397

Pagamento principal (13.092) (12.782)

Juros incorridos 3.755 4.877

Juros pagos (4.075) (5.153)

Custo de transação (64) -

Custo de transação incorrido 2 -

Variação monetária 737 1.935

Saldos em 31 de dezembro de  35.536 48.274

Circulante 14.296 14.414

Não circulante 21.240 33.860

Origem 2019 2020 2021 2022 Demais anos Total

BID (Estado da Bahia) 44.509 44.509 22.255 - - 111.273

CEF 44.090 34.859 29.912 31.863 273.937 414.661

BNDES 24.329 24.329 24.330 20.293 24.653 117.934

112.928 103.697 76.497 52.156 298.590 643.868

BNDES (Debêntures) 13.187 8.053 - - - 21.240

Total 126.115 111.750 76.497 52.156 298.590 665.108
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c. Quebra de cláusulas contratuais restritivas   
 (covenants) 

A Companhia detém financiamentos bancários e 
debêntures junto ao BNDES no montante de R$ 
178.304 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 213.978 em 
2016), dos quais R$ 139.429 (R$ 175.684 em 2016) estão 
classificados no passivo não circulante, que, de acordo 
com os termos dos contratos, será pago em parcelas 
com vencimento finais entre os anos de 2020 e 2027. 
Contudo, os contratos contêm uma cláusula contratual 
restritiva que estabelece que, ao final de cada trimestre, 
a margem EBITDA da Companhia não pode ser inferior 
a 20% da receita operacional líquida. Caso contrário, a 
EMBASA deve constituir em um prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da comunicação por escrito do 
BNDES, reforço de garantia considerado satisfatório a 
critério do BNDES. Na hipótese desta condição não ser 
atendida, poderá ocorrer vencimento antecipado do 
contrato.

Apesar da Companhia não ter cumprido, nos termos 
dos contratos celebrados, o limite estabelecido em 31 
de dezembro de 2017 e 2016, o BNDES e a EMBASA já 
estavam no processo de negociação da padronização 
dos recebíveis reforçando a garantia atual, sendo que, 
em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia obteve do 
BNDES um waiver pelo não atingimento do covenant 
para 31 dezembro de 2017. Adicionalmente, desde 
2016 as partes já vinham discutindo a remodelagem das 
garantias contratuais que ainda estão em fase final de 
aprovação. O Banco propôs a substituição das covenants 
com o objetivo de padronizar àquelas utilizadas no 
setor de saneamento, excluindo a Margem EBITDA por 
entender, segundo área técnica do BNDES, que não 
demonstra a capacidade de pagamento da Companhia. 
Por esses motivos, a Companhia manteve as dívidas 
classificadas em curto e longo prazos, conforme previsão 
em contrato, sem considerar a quebra de cláusulas 
restritivas contratuais, por considerar improvável a 
possibilidade de antecipação da respectiva dívida, 
bem como por não haver problemas de continuidade 
operacional para o futuro previsível. 

Covenants de contratos com o BNDES/Debêntures:

Memória de cálculo das Covenants, de acordo com o descrito 
no contrato:

(*) No cálculo da dívida líquida foi incluído o passivo financeiro a pagar 

PPP, referente à construção e operação do Sistema de Disposição 

Oceânica do Jaguaribe.

A apuração das covenants, conforme contratos do BNDES, deverá ocorrer 

anualmente com base nas demonstrações financeiras anuais auditadas, 

apresentadas até 30 de abril de cada ano.

Índice Limite

EBITDA /Despesas Financeiras Igual ou maior que 1,5

Margem EBITDA Igual ou maior que 20%

Dívida Líquida/EBITDA Igual ou menor que 3

EBITDA/Serviço da Dívida Igual ou maior que 1,5

2017 2016

Empréstimos e financiamentos circulante 129.503 128.228

Debêntures circulante 14.296 14.414

Passivo financeiro a pagar – PPP* 17.485 19.517

Empréstimos e financiamentos não circulante 643.868 744.496

Debêntures não circulante 21.240 33.860

Passivo financeiro a pagar PPP* 65.061 82.545

Total (a) 891.453 1.023.060

Disponibilidades 2.910 2.830

Aplicações financeiras 194.901 111.597

Total (b) 197.811 114.427

Total dívida líquida (a) - (b) 693.642 908.633

Receita operacional líquida I. 2.657.307 2.403.430

Resultado líquido II. 179.907 99.446

Margem líquida 6,77% 4,14%

EBITDA

Lucro após despesas receitas operacionais III. 169.067 82.713

(-) Receita de construção (+) Custo de construção - -

Resultado financeiro

Depreciação / amortização 354.686 312.854

Total EBITDA 523.753 395.567

Margem EBITDA  (EBITDA divide Receita 
Operacional Líquida)

19,71% 16,46%

Dívida líquida divide EBITDA 1,32 2,30

(EBITDA divide Despesas Financeiras) 5,88 4,42

Total despesas financeiras IV. 89.035 89.442

EBITDA divide Serviço da Dívida 2,56 1,87

Serviço da Dívida (Principal + Juros) 204.458 211.184

Amortização 92.270 82.380

Juros 61.624 70.272

Ajustes para Serviços da Dívida 50.564 58.532

Cumpre o 
Requisito?

Cumpre o 
Requisito?

EBITDA divide Despesas Financeiras (≥ 1,5) SIM SIM

Margem EBITDA (≥ 20%) NÃO NÃO

Dívida líquida divide EBITDA (≤ 3) SIM SIM

EBITDA divide Serviço da Dívida >=1,5 SIM SIM
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16. Impostos, taxas e contribuições a recolher

a. Impostos, taxas e contribuições

(i) A Companhia procedeu com a consolidação do parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/09 no mês de junho de 2011, conforme 
orientação da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2 de 3 de fevereiro de 2011. Na oportunidade a Companhia ratificou o montante dos débitos 
disponibilizados para o parcelamento e informou os valores referentes ao prejuízo fiscal e à base negativa de CSLL utilizados para compensar 
os encargos de juros e multa da dívida. Como consequência, a Companhia procedeu com ajustes de reclassificação das parcelas a vencer do 
não circulante para o circulante, em decorrência da referida consolidação do débito. 

Em junho de 2015 a Companhia pleiteou parcelamento de PIS/COFINS, relativo às competências de abril e maio de 2015 e foi acatado pela 
RFB, com pagamento em 60 parcelas a partir de junho de 2015.

Movimentação dos reparcelamentos nos exercícios de 2016 e 2017:

(ii) A Companhia vem contestando o pleito do Município de Salvador, relacionado à cobrança do ISS decorrente da prestação de serviços 
de esgotamento sanitário, por entender, com base em opinião de seus assessores jurídicos, não ter tal pretensão amparo legal. Neste 
sentido, a Companhia mantém provisionado no passivo não circulante R$ 118.023 (R$ 106.542 em 2016), relativos, a autos de infração 
lavrados pelo Município de Salvador até 1996 e em processo de julgamento na instância administrativa. Os débitos relativos à cobrança de 
ISS, mencionados anteriormente, são referentes aos exercícios de 1997 a 2003.

Adicionalmente, a cobrança de ISS sobre os serviços de esgotamento sanitário e congêneres foi vetada pela Lei Complementar nº 116, de 
31 de julho de 2003.

Para a resolução de pendências, a Companhia e o Município de Salvador celebraram, em 29 de dezembro de 2004, instrumento de 
confissão de dívidas e outras avenças, para compensação de débitos existentes entre as partes, oriundos de faturas de água/esgoto e de 
ISS e TLF, os quais são objetos de recursos/ações, e cuja compensação ocorrerá na oportunidade de cada julgamento.

(iii) PIS/COFINS e INSS suspensos - R$ 88.299 relativo à ação fiscal de PIS/COFINS, pleiteando a mudança na apuração das referidas 
contribuições, alterando o regime não cumulativo pelo regime cumulativo, em razão da Ação de Imunidade de IRPJ, sendo que tais 
diferenças estão sendo depositadas em juízo; R$ 3.643 relativos a ações tributárias -INSS, onde se discute a incidência da contribuição 
previdenciária sobre verbas que não têm natureza de prestação de serviços pelo empregado, portanto, sem caráter remuneratório ou 
contraprestacional. Exclusão da base de cálculo da referida contribuição (cota patronal), das verbas pagas aos empregados a título de 
adicional de férias, a título de ajuda transporte pago em dinheiro, auxílio filho especial, auxílio funeral, ajuda de custo e os 15 primeiros dias 

de auxílio doença. Pedidos de Tutela de Urgência Deferidos em 11 e 12 /07/2016.

b. Imposto de renda e contribuição social a pagar
O saldo registrado em 31 de dezembro de 2017 de R$ 216.968 (R$ 167.542 em 2016), refere-se ao IRPJ devido, decorrente 
de ação da Companhia junto à Fazenda Federal pleiteando imunidade tributária. Os  valores são depositado em juízo desde 
setembro de 2013.

A parcela referente ao custo prazo refere-se a Contribuição Social e que não faz parte da discussão de imunidade descrita 

abaixo:

2017 2016

Reparcelamento Lei 11941/09 (REFIS, PAES, AI INSS) e Parcelamento PIS/COFINS (i) 19.349 28.244

PIS/PASEP/COFINS, INSS retido 23.893 29.425

Encargos sociais 24.600 25.198

Antecipação de INSS - (14.280)

  67.842  68.587

ISS/IPTU/Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) (ii) 150.866 138.545

PIS/COFINS/INSS Exigibilidade Suspenso (iii) 91.942 -

242.808 138.545

  310.650 207.132

Circulante 61.929 69.878

Não circulante 248.721 137.254

Auto de Inf. 
INSS- RFB 

Sesi/
Senai PIS COFINS Total

Saldo em 1º de janeiro de 2017 3.237 49 4.452 20.506 28.244

Atualiz selic -jan a dez/17 - 1% 170 34 331 1.525 2.060

Pagamentos de parcela
 em 12/2017

(3.207) (83) (1.367) (6.298) (10.955)

Total em 31/12/2017 200 - 3.416 15.733 19.349

Número de Parcelas 82 - 29 29 140

Curto prazo 29 - 1.412 6.502 7.943

Longo prazo 171 - 2.004 9.231 11.406

Total 200 - 3.416 15.733 19.349
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Imunidade tributária
A Companhia atualmente busca junto aos órgãos competentes a imunidade do Imposto de Renda, fundamentado nos 

pré-requisitos necessários para tal enquadramento, quais sejam:

• A Companhia deter quase 100% de suas ações ordinárias sob o domínio de Ente público, restando apenas 0,01% 

em poder dos acionistas minoritários;

• Prestar serviços públicos essenciais;

• Inexistir concorrência na sua área de atuação (caráter exclusivo); e

• Não distribuir seus lucros, exceto aos acionistas minoritários, revertendo os resultados positivos para capitalização 

da própria Companhia, em benefício do serviço público prestado. 

Dessa forma, a Companhia entende que se enquadra em tais requisitos, inclusive de acordo com assessores jurídicos 

externos no tema da Imunidade Tributária Recíproca, julgada pelo Supremo Tribunal Federal para sociedade de economia 

mista e sua aplicabilidade no serviço de água e esgoto. 

Nesse sentido, a EMBASA ajuizou ação requerendo o reconhecimento da referida imunidade tributária no âmbito da União, 

do Estado e dos Municípios. 

Nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25, a Assessoria Jurídica da Companhia que acompanha a causa avaliou como 

remota a possibilidade de perda para a Embasa, mas mantém a prática de depositar em juízo os valores que seriam devidos. 

O efeito em 2017 no resultado foi de R$ 125.175 (R$ 74.463 em 2016).

A Imunidade Tributária acima descrita não contempla a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido que é calculada com base 

na alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

17. Provisão para perdas em processos judiciais
A Companhia possui processos cíveis, tributários, trabalhistas e ambientais, todos em virtude do curso normal das operações, 

nos montantes de R$ 253.305 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 186.581 em 31 de dezembro de 2016). A Companhia, com 

base em análise conjunta com seus assessores jurídicos, constituiu provisões consideradas suficientes para prováveis desfechos 

desfavoráveis de processos em tramitação na esfera judicial.

a. Riscos provisionados
Os processos considerados como de perda provável são classificados no balanço da Companhia considerando a sua atual 

fase judicial, sendo registrados no passivo não circulante quando ainda estão em fase de conhecimento e no passivo 

circulante quando já se encontram em fase de execução, com expectativa de desembolso de caixa ainda em 2018.

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

(a) Trabalhistas - São constituídas de reclamações envolvendo: divisor de horas extras; adicional de dupla função/motorista usuário; 

promoção trienal face ao PCCS - Plano de Cargo, Carreira e Salário e RIP - Regulamento Interno de Pessoal anterior; 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 - São ações que envolvem: empreiteiras, cujas faturas não foram pagas nas épocas próprias; confissões de dívidas; 

desequilíbrio econômico - financeiro do contrato; devolução da cobrança da tarifa de esgoto do período em que não havia legislação 
estadual autorizando; mandados de segurança; e, execução fiscal envolvendo TLF/IPTU/ISS, etc.

O acréscimo de R$ 66.724 é oriundo de processos cujos valores da execução foram estabelecidos em juízo, bem como 

processos em fase de conhecimento que foram reclassificados para fase de execução, em face de decisões ou despachos 

ocorridos durante o período.

b. Riscos não provisionados
Além dos processos acima mencionados, existem outros em andamento para os quais, baseado na opinião dos assessores 

jurídicos da Companhia são classificados como de risco possível e, em consonância com as principais práticas contábeis, 

não foram constituídas provisões para demandas judiciais.

01/01/2017 Adições Reversões 31/12/2017

Trabalhistas (a) 147.559 71.951 (28.159) 191.351

Cíveis e tributárias (b) 39.022 45.724 (22.792) 61.954

186.581 117.675 (50.951) 253.305

Circulante 148.965 181.328

Não circulante 37.616 71.977
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Os principais processos cujo risco é avaliado como possível em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 estão 

demonstrados a seguir:

Os valores não provisionados, em sua grande maioria, se relacionam com processos pendentes de julgamento em primeira 

instância/recurso ou processos em que, pela prática processual, fase ou objeto, não é possível atribuir com fidedignidade 

o risco provável até o julgamento das instâncias superiores e o montante não pode ser mensurado com confiabilidade. 

Correspondem a condenações atinentes à responsabilidade civil contratual ou extracontratual, e podem decorrer de 

relações com empresas contratadas pela EMBASA, mediante licitação e posterior Contrato Administrativo, além de ações 

civis públicas, envolvendo precariedade no fornecimento de água e serviços esgotamento 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 administrativamente 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 sido atualizado para R$ 91.930 (acréscimo em 2017 –R$ 25.182 na perda 

possível).O juiz concedeu  a suspensão da exigibilidade do crédito de IRPJ e CSLL, motivo que levou à transferência de perda 

possível  para  perda remota (redução em 2017 na perda possível R$ 91.930).

10580-726.041/2016-75 IRPJ /CSLL (União) referente a exclusão  indevida das receitas de subvenção para 

investimento(governamental de ICMS), relativo  aos anos cadendários  de 2011 a 2012, tramitou administrativamente 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). 

O juiz concedeu  a suspensão da exigibilidade do crédito de IRPJ e  não para CSLL, motivo que levou à transferência de perda 

possível  para  perda remota do valor R$ 96.697  relativo  a IRPJ (redução em 2017 na perda possível R$ 96.697).

18. Convênios a comprovar

(a) CODEVASF

Esta operação é resultante basicamente do convênio nº. 0.006.00/2011 

celebrado em março de 2011 entre a EMBASA e a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -CODEVASF 

(total do convênio R$ 124.020) e inserido no programa do PAC, com 

interveniência do estado da Bahia, cujo objeto é a implantação do Sistema 

Adutor na Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água 

dos municípios de Malhada, Iuiu, Palmas do Monte Alta, Candiba, Pindaí, 

Matina, Guanambi, Caetité e outros da área de influência do sistema, localizados no Estado da Bahia. O prazo de encerramento do convênio está 

previsto para 29/03/2019. Os recursos serão integralmente aportados pela CODEVASF, conforme disponibilidade orçamentária, na forma prevista 

na lei nº 11.578/11 e do Decreto nº 7.369/2010.

(b) FUNASA

A Companhia, na condição de executora, mantém registrado em seu passivo não circulante recursos oriundos dos convênios celebrados entre o 

Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Infraestrutura 

Hídrica e Saneamento -SIHS para execução de ações de saneamento básico em municípios do Estado da Bahia.

O Projeto Alvorada, celebrado através do Convênio nº 067/2001, concedidos pela FUNASA, encontra-se em fase de prestação de contas, sendo 

este o mais expressivo dos convênios celebrados, correspondendo a R$ 47.101 em 2017 (R$ 47.101 em 31 de dezembro de 2016), enquanto os 

demais totalizam R$ 40.485 (R$ 37.804 em 31 de dezembro de 2016).

(c) Outros convênios

Dentro de outros convênios, destacamos o convênio Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP cujo saldo em 31 de 

dezembro de 2016 era de R$ 40.567. Em 2017, o saldo se eleva a R$ 45.921, que foi transferido para o ativo Intangível, como redutor das 

respectivas obras em curso. Refere-se ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira n° 01/2014, celebrado entre a Casa Civil do Estado da Bahia, 

a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR) e a Embasa cujo objetivo é a realização de ações de infraestrutura voltado 

2017 2016

Trabalhistas 224.107 203.484

Cíveis 961.111 1.007.559

Tributárias 161.767 332.917

1.346.985 1.543.960

2017 2016

CODEVASF (a) 32.262 30.865 

FUNASA (b) 87.586 84.905 

Outros convênios (c) 28.242 18.671 

148.090 134.441 

Circulante 16.985 17.471 

Não circulante 131.105 116.970 
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para a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda em localidades do estado da Bahia, situadas fora das sedes municipais, 

garantindo acesso à água mediante a implantação e /ou ampliação de sistemas de abastecimento de água, conforme previsto no plano de 

trabalho, necessários ao atingimento das metas nele fixadas. Os recursos são provenientes do FUNCEP.

Por se tratar de subvenções ao poder concedente, a Companhia procederá a baixa dos valores dos recursos recebidos via convênios, no momento 

da conclusão das respectivas obras, contra o ativo intangível em andamento.

19. Passivo Financeiro a Pagar - PPP

a. Termos da dívida
A Companhia promoveu procedimento licitatório para a contratação de uma PPP (Parceria Público Privada) administrativa 

objetivando a construção e operação do Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe (SDOJ), sagrando-se vencedor o 

Consórcio formado pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. e pela Odebrecht Investimento em Infraestrutura Ltda. Em 27 

de dezembro de 2006, a Companhia assinou o referido contrato com a SPE Concessionária Jaguaribe S.A., que por sua vez 

cedeu direitos e transferiu obrigações do contrato para a SPE Jaguaribe Construção e Locação S.A., sua subsidiária integral, 

instituída em 29 de abril de 2008 para viabilizar o financiamento da obra. Os recursos para a execução da obra foram 

provenientes de financiamento contraído diretamente pela Jaguaribe Construções e Locação S.A. junto à Caixa Econômica 

Federal (CEF) e lastreado em contas da Companhia contra clientes (recebíveis). Assim, o pagamento da contraprestação 

vem sendo realizado por meio de uma estrutura de cessão de recebíveis (contas de consumidores) da Companhia. A obra 

de construção do emissário submarino, que teve um investimento total aproximado de R$ 473 milhões, teve início em 

janeiro de 2007 com término em maio de 2011, quando então se deu a entrada em operação do sistema.

Dessa forma, foi efetuado o reconhecimento do ativo da concessão, no montante dos investimentos realizados contra um 

passivo financeiros, que significa o valor garantido pela Companhia à empresa concessionária e que representa o custo de 

construção da infraestrutura para a Companhia.

Em 25 de abril de 2017, foi concluída a transação que alienava as ações da Odebrecht Ambiental S.A., controladora da Odebrecht 

Ambiental - Jaguaribe S.A. ao BR Ambiental Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, administrado pela 

Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda. e controlado pela Brookfield Asset Management, Inc.

b. Cronograma de amortização da dívida
Em 31 de dezembro de 2017, o total da dívida classificada no passivo não circulante possui seguintes vencimentos:

20. 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 2017 é de R$ 370.229 (R$ 437.025 em 

31 de dezembro de 2016). A movimentação ocorrida em 2017, engloba liberações de R$ 66.948, reclassificações de recursos do 

patrimônio líquido de R$ 6.198 e baixas por conclusão de obras não onerosas de R$ 139.942.

De acordo com as normas contábeis introduzidas pela Lei 11.638/07 e os Pronunciamentos Técnicos do CPC, os valores acima 

descritos foram tratados como subvenções para investimento e contabilizados no ativo não circulante, em subconta redutora 

do imobilizado, até a conclusão das obras.

Detalhamento dos contratos de repasse - PAC:

Origem 2019 2020 2021 2022 Demais anos Total

Valor nominal da dívida 36.005 35.702 25.134 24.687 71.086 192.614

(-) Realização dos encargos (20.350) (21.692) (16.232) (16.795) (52.485) (127.554)

15.655 14.010 8.902 7.892 18.601 65.060

2017 2016

Passivo financeiro a transcorrer 228.909 265.471

(-) Encargos a transcorrer (146.363) (163.409)

82.546 102.062 

Circulante 17.485 19.517 

Não circulante 65.061 82.545 
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O montante total investido nas obras do PAC em 2017 foi de R$ 73.146 (R$ 50.982 em 2016).

21. Transações com partes relacionadas
A Companhia identificou como partes relacionadas seus acionistas, demais órgãos vinculados ao Governo do Estado da Bahia, 

FABASA, pessoal chave da Administração e seus familiares conforme definições contidas no CPC 5 (R1). A remuneração do 

pessoal chave da administração está descrita na nota 31(a).

Os principais saldos ativos e passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, bem como as transações que influenciaram os 

resultados dos exercícios findos naquelas datas, relativos a operações com partes relacionadas estão a seguir detalhadas:

Repasse

Contrato Sistema 2017 2016

CT nº 218.243-36/2007 SES Salvador 3.578 3.578

CT nº 218.244-40/2007 SES Salvador Ilhas 10.699 11.034

CT n° 218.245-56/2007 SES Simões Filho 5.065 5.065

CT nº 218.246-60/2007 SIAA - SSA/ Ilha dos Frades 1.027 24.882

CT nº 223.723-44/2007 SES Camaçari 49.672 43.502

CT nº 223.725-64/2007 SES Bacia Jacuípe - 48.305

CT nº 223.726-78/2007 SES Candeias - 28.646

CT nº 236.763-17/2007 SES Paulo Afonso 2.132 2.132

CT nº 236.764-21/2007 SES Guanambi 33.981 33.981

CT nº 238.135-44/2007 SES Tucano 7.828 7.828

CT nº 238.136-59/2007 SES Itaberaba 2.134 1.544

CT nº 244.211-94/2007 Elaboração Projeto Itaberaba 221 131

CT nº 244.212-07/2007 SES Jequié 271 271

CT nº 244.213-11/2007 Elaboração Projeto Luis E. Magalhães 249 181

CT nº 244.214-25/2007 Elaboração Projeto Paulo Afonso 323 323

CT nº 244.246-09/2007 Elaboração Projeto SAA Campo Formoso 221 221

CT nº 244.248-27/2007 Elaboração Projeto SES C. Coité 236 236

CT nº 244.251-86/2007 SES Eunápolis 251 251

CT nº 244.574-81/2007 SES Cruz das Almas 28.948 28.948

CT Nº 244.717-09/2008 SES Vera Cruz 30.310 26.708

CT n° 251.770-12/2008 SIAA - Conceição Coité 4600 4.600

CT nº 251.771-26/2008 SIAA Dias D'Ávila 4.559 4.559

CT Nº 251.776-78/2008 SES Porto Seguro 9.098 9.098

CT nº 350.768-71/2011 PAC 2 - SIAA Salvador R4 166 166

CT nº 350.771-26/2011 SIAA Salvador - Duplic AAT 15.256 15.256

CT nº 350.773-44/2011 PAC 2 - SIAA Feira de Santana 29.108 28.362

CT nº 350.802-98/2011 PAC 2 - Bacia Rio Colônia 33.405 11.214

CT nº 350.871-30/2011 SES Feira de Santana - B. Jacuípe 29 4.769

CT nº 350.883-74/2011 SES Feira de Santana - B. Subaé 22.962 20.339

CT nº 350.938-21/2011 SES Itaberaba 7.463 7.463

CT nº 350.939-35/2011 PAC 2 - SES Ipirá 7.825 6.731

CT nº 351.070-69/2011 PAC 2 - Elaboração Projeto SAA Salvador 379 240

CT nº 351.146-61/2011 PAC 2 - SES Serrinha 296 286

CT nº 394.940-80/2012 PAC 2 - Vitória da Conquista - 30.067

CT nº 394.941-94/2012 PAC 2 - Vit. Conquista - B. Catolé 118 118

CT nº 408.653-36/2013 PAC 2 - SIAA Salvador R7 e R23 44.483 24.073

CT nº 408.654-40/2013 PAC 2 - Simões Filho 47 47

CT nº 408.655-56/2013 PAC 2 - Fsa Leste 13.289 1.870

370.229 437.025
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(1) Serviços de água e esgoto: As 

operações com partes relacionadas 

são definidas a preços e condições 

considerados pela Administração 

como compatíveis com os praticados 

no mercado, excetuando-se a forma 

de liquidação financeira, que poderá 

acontecer através de negociações 

especiais (encontro de contas);

(2) Valores de pessoal cedido: Os valores 

a receber de pessoal cedido são relativos 

aos saldos pendentes de recebimento, 

atinentes à cessão de empregados, cujo 

ônus da remuneração ficou a cargo dos 

órgãos cessionários;

(3) Serviços de água e esgoto - parcelamentos/financiamentos: Os parcelamentos correspondem a valores vencidos de contas de fornecimento 

de água e esgotamento sanitário ao Governo e empresas/ entidades a ele relacionadas. São apropriados juros e encargos, que são reconhecidos 

no resultado à medida em que incorrem;

(4) Convênio FUNCEP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza: Correspondem aos valores detalhados no item (c) da nota 

explicativa 18. Convênios a Comprovar, relativos ao FUNCEP;

(5) Adiantamento para futuro aumento de capital: Correspondem aos valores detalhados na nota explicativa 22-Adiantamento para Aumento de Capital; e

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

22. Patrimônio líquido

a. Capital social
O capital autorizado, conforme estatuto, é de R$ 5.664.000, representado por 800.000.000 ações nominativas, sendo 

520.000.000 ações ordinárias e 280.000.000 ações preferenciais. 

As ações preferenciais não têm direito a voto, mas oferecem a seus titulares dividendos iniciais, não cumulativos, de até 6% 

ao ano, sobre o lucro líquido do exercício.

O Governo do Estado da Bahia é o acionista majoritário e possui 99,69% do capital total da Companhia.

Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2017, foi deliberado o aumento do capital 

social com a incorporação de adiantamentos para futuro aumento de capital e auxílios para obras de R$ 58.532 e R$ 1.574 

(R$ 53.349 e R$ 4.207 em 2016), respectivamente, além da incorporação da Reserva de Incentivos Fiscais de R$ 75.780 e 

capitalização dos dividendos devidos ao Governo do Estado – GE, no valor de R$ 12.253. Em consequência do aumento, 

emitiu-se 13.541.973 ações ordinárias e 7.381.700 ações preferenciais, todas nominativas, no valor de R$ 7,08 cada.

Dessa forma, em 31 de dezembro de 2017, o capital social, subscrito e integralizado de R$ 4.249.555 (R$ 4.101.416 em 2016) está 

representado por 388.466.642 ações ordinárias (374.924.869 em 31 de dezembro de 2016) e 211.752.926 ações preferenciais 

(204.371.226 em 31 de dezembro de 2016), todas nominativas e no valor de R$ 7,08 cada uma, conforme segue:

b. Reserva de capital

b.1 Auxílio para obras
Representam aportes de recursos pelo Governo do Estado da Bahia para aplicação na expansão dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, cuja incorporação ao capital social depende de deliberação da Assembleia Geral.

b.2 Adiantamentos para futuro aumento de capital
Referem-se a créditos do acionista majoritário, cuja incorporação ao capital social depende de deliberação da Assembleia 

Geral. A movimentação ocorrida no exercício de 2017 está assim demonstrada:

Quantidade de ações

Ordinárias Preferenciais Total %

Governo do Estado da Bahia 388.432.774 209.904.566 598.337.340 99,69%

Minoritários 34.068 1.848.360 1.882.428 0,31%

388.466.842 211.752.926 600.219.768 100,00%

Referência 2017 2016

Contas a receber - bruto de clientes (1) 41.299 46.785

Valores a receber de pessoal cedido (2) 5.875 6.178

Parcelamento/financiamento de água e esgoto (3) 12.076 14.501

Ativo circulante 59.250 67.464

Parcelamento de água e esgoto (3) - 10.682

Ativo não circulante - 10.682

Convênio FUNCEP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (4) 45.921 40.567

Ativo não circulante 45.921 40.567

Adiantamento para aumento de capital – GE (5) 66.530 74.497

Auxílio para obras – GE (6) 5.952 7.772

Patrimônio líquido 72.482 82.269

Faturamento de água e esgoto 113.586 110.683

Despesas com funcionários à disposição - 176
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A composição do saldo em 31 de dezembro de 2017 de R$ 66.529 tem o seguinte detalhamento:

• Valor de R$ 50.564 correspondente às amortizações do BID (ver nota explicativa n° 34); e

• Valor de R$ 15.965 referente à transferência de dívida do passivo circulante decorrente da assunção da dívida do 

contrato mantido com a empresa Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda.

c. Reserva de lucros

c.1 Incentivo fiscal (ICMS, redução do IRPJ e redução por reinvestimento)

Os valores da reserva de incentivo fiscal ICMS correspondem ao crédito presumido de ICMS concedido pelo Decreto nº 8.868 

de 5 de janeiro de 2004. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017 não teve montante apurado (R$ 2.198 em 2016).

A reserva de redução do IRPJ e redução por reinvestimento, corresponde à contabilização do incentivo fiscal apurado no 

período de janeiro a dezembro de 2017 no valor de R$ 69.269 

(2016: R$ 28.117), calculado com base no lucro de exploração de água e esgotamento sanitário. O direito ao benefício fiscal 

foi obtido pela EMBASA, através do Laudo Constitutivo n° 0008/2015, emitido pela Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste- Ministério de Integração Nacional, em 25 de março de 2015. Condição onerosa atendida: Modernização total 

do empreendimento na área de atuação da SUDENE; Capacidade Incentivada 100% da capacidade instalada; Período de 

fruição: de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024 (10 anos).

Em atendimento à Lei nº 11.638/07 e Pronunciamento CPC 07 - Subvenções e 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 findo em 31 de dezembro de 2017 o valor acumulado é de R$ 19.732 

(R$ 10.775 em 2016).

c.3 Reserva para investimentos

Para atender a projetos de investimento e expansão, a Companhia poderá, após as devidas destinações legais, reter o 

restante do lucro do exercício. Essa retenção deverá estar justificada com o respectivo orçamento de capital, ser proposta 

pela Administração e aprovada pela Assembleia Geral.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o valor acumulado atinge R$ 352.451 (R$ 192.490 em 2016).

c.4 Reserva especial para dividendos obrigatórios

O estatuto social da Companhia prevê o percentual de 6% (seis por cento), para distribuição a título de dividendo obrigatório 

aos acionistas. O valor apurado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 10.211 (R$ 7.846 em 2016) e por atender aos requisitos 

previstos nos § 4° e 5° do art. 202 da Lei das Sociedades Anônimas, a Companhia optou por constituir a reserva naquele 

montante. Adicionalmente, foi transferido para o passivo circulante na rubrica ‘Outras contas a pagar’, a título de dividendos 

a pagar, o valor de R$ 27 relativos aos dividendos devidos aos acionistas minoritários. Os correspondentes valores devidos 

ao Governo do Estado, estão incluídos na proposta de capitalização de 2017. O valor acumulado em 31 de dezembro de 

2017 nesta reserva é de R$ 10.184 (R$ 12.253 em 2016).

d. Reserva de reavaliação

Conforme facultado pela Lei nº 11.638/07, a Companhia manteve os saldos da reavaliação concluída em 2006. O registro 

contábil ocorreu em 30 de setembro de 2006, baseado em laudo de reavaliação, emitido por empresa contratada, 

devidamente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, cuja movimentação está detalhada  a seguir:

2017 2016

Saldo em 1° de janeiro de 74.497 69.314

Amortizações 50.564 58.532 

Integralizações ao capital ocorridas em 2017 (Nota explicativa nº 22.a) (58.532) (53.349) 

Saldo em 31 de dezembro de 66.529 74.497 
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Posteriormente os bens reavaliados foram reclassificados para o ativo intangível, pela vinculação aos contratos de 

concessões.

A reserva de reavaliação é realizada por depreciação/amortização ou baixa dos bens reavaliados contra lucros acumulados, 

já deduzidos os respectivos encargos tributários. 

Os efeitos fiscais na sistemática da reavaliação estão de acordo com o estabelecido pela legislação fiscal, sendo que ocorrem 

quando da realização dos referidos bens.

As provisões do imposto de renda e da contribuição social diferidas, registradas no passivo, são transferidas para o resultado 

na medida da realização dos ativos correspondentes por depreciação ou baixa. Após apuração do resultado, a parcela de 

imposto realizado no ano é transferida de lucros acumulados para reserva de reavaliação, realizando assim o saldo presente.

Os saldos de provisão de imposto de renda e contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2017 montam a R$ 

203.851 (R$ 290.578 em 31 de dezembro de 2016). 

e. Ajuste de avaliação patrimonial
Corresponde ao ganho (perda) atuarial líquido decorrente do plano de benefício definido mantido pela Companhia com a 

FABASA, em consonância com o CPC 33 (R1) que alterou a forma de contabilização do resultado atuarial para o patrimônio 

líquido, como outros resultados abrangentes. Em 31 de dezembro de 2017, foi apurado um déficit de R$ 3.454 (R$ 5.298 em 2016).

23. Receita operacional

Além do reajuste tarifário concedido nos anos de  2017 e 2016, conforme descrito na nota explicativa nº 30, o aumento no número 

de ligações na ordem de 8,09% para os serviços de esgotamento sanitário e 3,32% para abastecimento de água, guardam em 

parte correlação com o aumento na receita operacional da Companhia.

24. Custo dos serviços prestados

(a) Representadas substancialmente nos seguintes serviços: Manutenção e operação dos sistemas; Energia; Leitura e corte; Técnicos 

administrativos e vigilância; e Aluguel de veículos.

(b) Representadas substancialmente por: Produtos químicos; Água bruta; Combustível/lubrificantes; e Material hidráulico e de laboratório.

2017 2016

Abastecimento de água 2.110.718 1.926.181

Esgotamento sanitário 763.350 675.847

Serviços acessórios 49.070 42.362

Serviços técnicos especializados 904 1.095

Total das receitas de serviços 2.924.042 2.645.485

COFINS 219.163  200.678

PIS 47.572  43.547

ICMS -  28

Subvenção governamental (isenção ICMS) -  2.198

Receita operacional líquida 2.657.307 2.403.430

2017 2016

Serviços de terceiros (a) (814.290) (744.671)

Pessoal (463.868) (425.937)

Amortização/depreciação (341.361) (299.612)

Materiais (b) (140.004) (123.803)

Fundo Municipal de Saneamento (4.943) (4.099)

Outros 6.547 (438)

Total de serviços prestados (1.757.919) (1.598.560)

Saldo em 1 de janeiro de 2016 587.844

Realização da reserva de reavaliação (103.812) 

Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.296 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 519.328 

Realização da reserva de reavaliação (103.775)

Realização do IR e CSLL diferidos sobre reserva de reavaliação 35.284

Saldo em 31 de dezembro de 2017 450.837
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25. Despesas gerais e administrativas

26. Despesas comerciais

27. Outras despesas operacionais, líquidas

28. Receitas e despesas financeiras

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

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

2017 2016

Pessoal (168.188) (167.136)

Serviços de terceiros (109.015) (95.257)

Provisão para perdas em processos judiciais (117.675) (74.265)

Perdas em processos / Baixa em depósitos judiciais (57.738) (55.807)

Depreciação (13.166) (13.128)

Material (2.176) (3.895)

Outras (15.196) (7.754)

Total (483.154) (417.242)

2017 2016

Perdas no contas a receber (179.644) (192.635)

Pessoal (15.815) (19.532)

Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes (25.325) (83.903)

Reversão de provisão 4.508 8.644

Recuperação PCLD 5.666 6.525

Serviços de terceiros (10.917) (12.405)

Benefício tarifa social (1.757) (3.655)

Material (112) (174)

Depreciação (159) (114)

Outras (44) (75)

Total (223.599) (297.324)

2017 2016

Despesas tributárias (24.158) (8.463)

Outras 590 872

Total (23.568) (7.591)

2017 2016

Receitas financeiras:

Rendimentos de aplicações financeiras 27.530 32.267

Outras receitas financeiras (a) 30.860 43.295

Juros e variações sobre contas a receber (b) 57.754 56.135

Variação cambial ativa 18.651 78.840

134.795 210.537

Despesas financeiras:

Juros sobre financiamentos/encargos com dívidas diversas (89.035) (89.442)

Variação cambial passiva (18.940) (35.770)

(107.975) (125.212)

Receitas financeiras líquidas 26.820 85.325
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29. Imposto de Renda e Contribuição Social

a. Despesa corrente de Imposto de Renda e Contribuição Social
A apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro debitada no resultado do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017 e 2016 está demonstrada como segue:

Os valores devidos de imposto de renda foram depositados em juízo, conforme descrito na nota explicativa 11, e da 

contribuição social foram recolhidos ao longo do exercício de 2017, pela sistemática de antecipações mensais, conforme 

previsto na legislação tributária.

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

• Risco de crédito;

• Risco de mercado; e

• Risco de liquidez.

Risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de 

instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. A exposição da Companhia ao risco de 

crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente, além de sua condição social. Como 

a Companhia possui uma carteira de clientes bastante pulverizada que corresponde a um grande número de clientes, isto 

minimiza o risco de crédito em conjunto com os procedimentos de controle. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota 

a prática de constituição de provisão para redução ao valor recuperável, quando aplicável, assim como o acompanhamento 

permanente das posições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações 

com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de rating.

Risco de mercado
É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como: taxas de juros, descumprimento de clausulas contratual ou 

 2017 2016

Despesa corrente de imposto de renda e contribuição social (171.976) (103.054)

Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos 86.727 6.345

Incentivo fiscal (redução do IRPJ e redução por reinvestimento) - Nota 22(c) 69.269 28.117

 (15.980) (68.592)

 2017 2016

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL 195.887 195.887 168.038 168.038

Adições (exclusões)

Variação cambial 5.497 5.497 (44.656) (44.656)

Variação Monetária Plano Previdenciário 757 757 307 307

Realização da reserva de reavaliação 103.775 103.775 103.812 103.812

Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber 7.934 7.934 67.979 67.979

Subvenção para investimento - Isenção ICMS (RTT) - - (2.198) (2.198)

Depreciação IPC x BTNF - 6.907 - 6.910

Impostos suspensos 96.371 96.371 - -

Depreciação retroatriva 21.567 21.567 - -

Margem construção (Adoção Inicial Lei 12.973/14) 2.492 2.492 9.587 9.587

Diferenças ativas/passivas (Adoção Inicial Lei 12.973/14) (9.150) (9.150) (11.405) (11.405)

Outros 87.981 87.981 19.325 19.325

Base de cálculo 513.111 520.018 310.789 317.699

IR e CSLL antes das deduções (128.254) (46.802) (76.328) (28.591)

Deduções do IR 3.079 - 1.865 -

Redução de 75% do IR – SUDENE 65.347 - 26.216 -

Redução por Reinvestim-SUDENE 3.922 - 1.901 -

Despesa de imposto de enda e contribuição social (55.906) (46.802) (46.346) (28.591)

Alíquota efetiva 29% 24% 28% 17%
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impasses com as prefeituras municipais que possam ensejar em perda da “Concessão” e até problemas/impasses nas 

revisões tarifárias com a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA.

Contratos de concessão
Os serviços públicos de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, em seu âmbito territorial, são de titularidade 

e competência exclusiva dos municípios. Diante do verificado, a prefeitura municipal, cujo contrato de concessão dos serviços 

públicos de água tratada e esgotamento sanitário encontrarem-se extinto, ou, pela ausência deste, caracterizar-se como 

precário (Lei nº 8.987/95 art. 42) e, objetivando regularizá-lo, deve formular a política pública de saneamento conforme legislação 

específica. Dentre várias ações que deverão ser realizadas pelas prefeituras, salientamos a realização dos levantamentos, 

onde o município deverá nomear comissão específica que procederá ao trabalho de levantamento e avaliação necessária 

à determinação do montante de eventual indenização à concessionária. O levantamento será feito através da apuração dos 

investimentos realizados, não amortizados pelas tarifas; pela depreciação dos bens que tenham sido realizados com o objetivo 

de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, ou seja, reversíveis e pela apuração contábil de todos os recursos 

auferidos ao longo da concessão pela concessionária em razão da prestação dos serviços.

Nestas condições observamos que diante da escassez de água em nossa região, ou seja, menos atrativo para iniciativa 

privada e, consequentemente, o baixo desenvolvimento econômico dos municípios, consideramos como remota a 

possibilidade de não renovação das concessões.

A EMBASA a cada ano vem melhorando a oferta de água, assim como a melhoria na prestação de serviços. Única empresa 

do ramo, não há indícios de qualquer rompimento com algum poder concedente. Além de que, a exploração deste negócio 

exige o dispêndio de elevados recursos e conhecimento técnico. O Governo do Estado da Bahia, através da EMBASA, vem 

investindo vultosos recursos na ampliação e melhorias dos sistemas.

Revisões tarifárias
A EMBASA visando fundamentar a proposta de revisão tarifária encaminhada a Comissão de Regulação dos Serviços Públicos 
de Saneamento Básico do Estado da Bahia - CORESAB contratou  a Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade ligada 
à Universidade de São Paulo (USP) para realização de estudos, onde foi constatada a necessidade de um ajuste tarifário de 

66,6%, de uma única vez, no início do exercício de 2011, para viabilizar em 30 anos a universalização dos serviços prestados.

Dado o perfil socioeconômico da maioria da população baiana e considerando a incerteza sobre o valor dos investimentos 

necessários (uma vez que o montante é significativo assim como o horizonte de tempo para sua aplicação), decidiu-se pela 

prudência de estabelecer um percentual de reajuste menor.

Foi então proposta uma revisão extraordinária, com a concessão de um reajuste real de tarifas de 33,3% (metade do previsto 

no estudo da FIA), não de imediato, mas ao longo de quatro anos, o que corresponde a se adicionar ao Índice de Reajuste 

Tarifário - IRT calculado pela fórmula estabelecida pela CORESAB (6,19%, em 2011), nos anos de 2011 a 2014, uma parcela de 

7,45%, desconsiderando o resíduo oriundo da revisão tarifária de 2009, o que resultou em 13,64%. 

Pensando na ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços, esse reajuste não foi aplicado de 

modo linear (igualmente distribuído), mas impondo reajustes menores às categorias/subcategorias e faixas de consumo 

de menor poder aquisitivo.

O valor de 8,68%, que seria o reajuste linear deste ano, caso não fosse necessária uma revisão extraordinária, foi adotado 

como uma espécie de “piso” para o reajuste das diversas categorias, subcategorias e faixas de consumo.

A Resolução n° 002/2011, de 30 de março de 2011, da CORESAB, aprovou o reajuste tarifário extraordinário (média de 

13,64%) com vigência a partir de 1º de maio de 2011, ainda assim situando a EMBASA no rol das empresas nacionais de 

saneamento com tarifas mais acessíveis, com relação aos consumos mínimos residenciais.

Em 2012, através de resolução do ente regulador, foi concedido à EMBASA um reajuste tarifário de 7,58% (IRT) mais 5,31% 

referente à segunda parcela da revisão extraordinária de 2011, perfazendo um total de 12,89%.

Em 2013, por força da resolução AGERSA nº 05/2013 foi concedido o reajuste de 9,8%, entrando em vigor a partir dos 

consumos de junho/2013, sendo o referido reajuste composto de: (7,6% IRT e parcela extraordinária de 7,45% com os 

redutores 2,11% resultante do desempenho dos indicadores de monitoramento acordado com a EMBASA, além de um 

redutor adicional de 3,17% em face de evento imprevisível de estiagem que assola o estado da Bahia).

Em 2014, por força da resolução da AGERSA nº 05/2013 foi concedido o reajuste de 7,8% entrando em vigor a partir de 6 de 

junho de 2014, sendo o referido reajuste composto de: 4,67% IRT a parcela extraordinária (quarta e última parcela referente 

à revisão extraordinária) de 7,45% com os redutores 2,12% resultante do desempenho dos indicadores de monitoramento 

acordado com a EMBASA além de um redutor adicional de 2,20% em face de evento imprevisível de estiagem que continua 

a assolar o estado da Bahia.
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Em maio de 2015, através de resolução da AGERSA, foi concedido à EMBASA um reajuste tarifário de 9,97% e que passou a 

vigorar a partir de 6 de junho de 2015.

Em abril de 2016, através da resolução da AGERSA, foi concedido à EMBASA um reajuste tarifário de 9,95% e que passou a 

vigorar a partir de 6 de junho de 2016.

Foi pleiteado pela Embasa em 2016 um reajuste de tarifas baseado no Índice de Reajuste de 10,97%, tendo sido concedido 

pela AGERSA 9,95%. A Agência justificou o expurgo de 1,02% com base nas perdas físicas e comerciais detectadas em 2015.

Diante da necessidade de correção de distorções existentes que impactam de forma recorrente o equilíbrio econômico-

financeiro da EMBASA, e conforme determina a Lei Federal n. 11.445/2007 e a Resolução AGERSA n.º 002/2013, foi solicitada 

à Agência Reguladora Estadual revisão extraordinária de tarifas respaldada em estudo realizado pela Companhia que 

contemplou uma 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 estrutura da tabela tarifária está inadequada ao cenário atual, dadas as alterações nos padrões de vida das famílias e dos 

avanços tecnológicos recorrentes;

II. A redução significativa do consumo médio por economia residencial, sendo que este vem se concentrando na faixa de 

consumo mínimo (10 m³), impactando diretamente o subsídio cruzado que se apoia no consumo excedente;

III. A baixa sensibilidade dos reajustes tarifários nas receitas da EMBASA, uma vez que a movimentação do consumo médio 

residencial para baixo acaba se refletindo negativamente no caixa da Companhia; e

IV. A postergação da revisão tarifária ordinária prevista em 2015 por ausência de definição dos critérios para determinação 

da Base de Ativos Regulatórios pela AGERSA.

Em 2017, foi homologada revisão tarifária extraordinária da Embasa,através da resolução nº 001/2017 da AGERSA, de 28 de 

abril de 2017, tendo sido  concedido um incremento tarifário de 12,76%, de forma escalonada, assim definida:

• Ano 2017 - IRT/ 2017 + 2,89% , que represente 5,91% de IRT +2,89%, totalizando 8,80% de reajuste para 2017;

• Ano de 2018 - IRT/2018 +3,29%; e

• Ano de 2019 - IRT/2019 +3,29%.

O objetivo deste reajuste, é garantir a continuidade dos investimentos já previstos para atender à excepcionalidade da 

situação de grave seca e escassez de recursos hídricos.Também foi autorizada  a  Reestruturação da Tabela Tarifária da 

Embasa, aprovando a proposta de : redução do volume mínimo de consumo de 10 m3 para 6 m3, criação de uma nova faixa 

de consumo excedente de 7-10 m3 para todas as subcategorias, manutenção de subsídio para a Tarifa Social e ampliação 

dos critérios de enquadramento.

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 

seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia centraliza seus investimentos em 

operações com taxas de rentabilidade que acompanham a variação acima do CDI em certificado de deposito bancário e 

fundos renda fixa. Por outro lado seus passivos possuem taxas de juros prefixadas na contratação, não sofrendo portanto 

oscilações decorrentes de mudanças de políticas públicas ou variações de mercado.

Risco de taxas de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio da moeda estrangeira sobre o financiamento com o BID. A 

Administração entende que não existe caixa exposto em moeda estrangeira, em razão das amortizações de principal e juros 

sobre os financiamentos do BID serem convertidos em adiantamento para aumento de capital, conforme nota explicativa 

n° 34, e por essa razão, não fez coberturas adicionais ao risco de taxas de câmbio.

Análise de sensibilidade
Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou um cenário remoto de variação das taxas de câmbio. Tal 

taxa foi estressada em 5%, servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente.

A tabela a seguir apresenta um resumo dos cenários estimados pela Administração:
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Cenário para o Dólar x Real:

Risco de liquidez
Baseia-se nas dificuldades em que a Companhia poderá encontrar em cumprir com suas obrigações associadas aos seus 

passivos financeiros que são liquidados com 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 fazer face a uma eventual exigibilidade 

imediata dos saldos de fornecedores que tem vencimento de menos de 1 ano e das garantias concedidas aos empréstimos 

e financiamentos, cujo cronograma de vencimento está apresentado na nota explicativa nº 15. Os demais passivos 

financeiros da Companhia apresentam vencimento com período inferior a 1 ano.

A tabela a seguir demonstra os passivos financeiros não derivativos da Companhia:

31. Remuneração dos empregados

a. Honorários da Administração
A Companhia efetuou pagamentos a título de remuneração no valor de R$ 3.699 (R$ 3.378 em 2016) à sua Administração, 

representada pelos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal e de Administração, pelos serviços prestados 

no exercício.

b. Participação dos empregados no resultado
A Administração da Companhia distribui a seus empregados uma remuneração 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. 

e subitem (ii)). A movimentação em 2017 e 2016 está apresentada a seguir:

32. Plano previdenciário
A Companhia patrocina o plano de pensão para seus empregados, o qual inclui os planos de benefício definido e contribuição 

definida, administrados pela FABASA - Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, entidade fechada de previdência 

complementar. O objetivo é complementar os benefícios concedidos pela Previdência Social, através do recebimento de 

contribuições dos empregados e da patrocinadora. No exercício 2017, as contribuições da patrocinadora totalizaram R$ 20.124 

(R$ 18.951 em 2016). 

Conforme requerido pelo CPC 33 - Benefícios a Empregados, a Companhia avaliou atuarialmente, em 31 de dezembro de 2017, o 

Plano de Benefícios Previdenciários da FABASA, referente ao plano de benefício definido, por ela patrocinado. Os resultados desta 

avaliação foram apurados por atuário independente, que emitiu seu Parecer Atuarial em 30 de janeiro de 2018, utilizando-se do 

método da unidade de crédito projetada, conforme detalhado abaixo:

Provável Possível Remoto

R$ 3,31 R$3,48 R$ 3,14

Impactos na posição patrimonial dos saldos atrelados a moeda estrangeiras

Cenários

Operação Resultado das obrigações atreladas à moeda estrangeira Valor exposto em USD Provável Possível Remota

Financiamento BID  Aumento das taxas frente ao Real 47.809 158.248 166.160 150.335

Se o cenário possível vier a se confirmar, resultará num impacto negativo de R$ 7.912 no resultado da Companhia.

2017 2016

Passivos financeiros não derivativos

Fornecedores 59.943 48.603

Empréstimos e financiamentos bancários 773.371  872.724

Debêntures 35.536 48.274

Passivo financeiro a pagar PPP 82.546 102.062

Convênio a comprovar 148.090 134.441

Outras contas a pagar 41.069 29.745

1.140.555 1.235.849

2017 2016

Saldo em 1º de janeiro 24.250 21.545

Pagamento da PPR (26.782) (19.251) 

Reversão provisão PPR 2.546 (2.284) 

Constituição da provisão PPR 27.361 24.240 

Saldo em 31 de dezembro 27.375 24.250 
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Apesar do aumento no déficit técnico do plano nos últimos 3 (três) últimos exercícios, a Companhia avalia como baixo o risco de 

potenciais mudanças de contexto que pudessem vir a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia.

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

Os valores justos dos ativos do plano foram apurados com base nos parâmetros de mercado existentes no final do exercício. 

Demonstramos a seguir a movimentação da provisão atuarial/ativo financeiro da Companhia no exercício:

33. Cobertura de seguros
A Companhia possuía cobertura de seguro de responsabilidade dos administradores, com cobertura máxima contratada de R$ 
15.000. A renovação deste seguro ocorreu em maio de 2017 e tem vigência de um ano a partir desta data. A Companhia possui 

Obrigações atuariais Ativo financeiro do plano Saldo

Saldos em 31 de dezembro de 2015 (56.286) 52.859 (3.427)

Ganho atuarial - 5.287 5.287

Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do plano (10.585) - (10.585)

Custo dos juros (6.753) - (6.753)

Rendimentos dos investimentos - 6.322 6.322

Benefícios pagos 5.901 (5.901) -

Outros (73) 197 124

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (67.796) 58.764 (9.032)

Ganho atuarial - (1.754) (1.754)

Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do plano (1.700) - (1.700)

Custo dos juros (7.239) - (7.239)

Rendimentos dos investimentos - 6.228 6.228

Benefícios pagos 6.066 (6.066) -

Outros (84) 338 254

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (70.753) 57.510 (13.243)

2017 2016

Reconciliação do valor das obrigações atuariais

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do ano 67.796 56.286

Custo do serviço corrente bruto 84 73

Custo dos juros 7.239 6.753

Perda atuarial na evolução da obrigação atuarial do Plano 1.700 10.585

Benefícios pagos (6.066) (5.901)

Valor das obrigações calculadas no final do ano 70.753 67.796

Reconciliação do valor justo dos ativos  

Valor justo dos ativos no início do ano (58.764) (52.859)

Contribuições do empregador (297) (154)

Contribuições esperadas do empregado (40) (43)

Rendimento esperado dos investimentos (6.228) (6.322)

(Ganho) perda na evolução do Ativo do Plano 1.753 (5.287)

Benefícios pagos 6.066 5.901

Valor justo dos ativos no final do ano (57.510) (58.764)

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço  

Valor presente das obrigações atuariais 70.753 67.796

Valor justo dos ativos do plano (57.510) (58.764)

(=) Déficit (superávit) para planos cobertos 13.243 9.032

Valor do passivo (ativo) 13.243 9.032

Premissas atuariais (% a.a.) 2017 2016

Taxa de desconto em 31 de dezembro 9,80 11,21

Taxa de rendimentos esperada sobre os ativos do plano em 31 de dezembro 9,80 11,21

Aumentos salariais futuros 8,57 8,15

Aumentos futuros de benefícios 4,50 5,00
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também seguro para eventuais riscos operacionais-incêndio (inclusive decorrente de tumultos, greves e lock-out), queda de raio, 
explosão de qualquer natureza e queda de aeronaves, para a unidade administrativa do CAB, no montante de R$ 14.442, com 
vencimento da apólice em 30 de julho de 2018. Os demais ativos da Companhia não se encontram segurados.

34. Informação adicional à demonstração do fluxo de caixa
Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa.

A amortização, incluindo principal e juros, referente ao financiamento externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID, correspondente ao valor de R$ 50.564 (R$ 58.532 em 2016) foram contabilizadas no exercício de 2017 como crédito de 
adiantamento 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.

Reconhecimento de obrigações atuariais/passivo financeiro do plano em 2017 no valor de R$ 4.211 (R$ 5.605 em 2016).

35. Desapropriações
Os compromissos mais representativos da Companhia com desapropriações ou 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 totalizaram em 2017 R$ 1.824 (R$ 2.591 em 2016).

36. Segmentos operacionais
Divulgamos abaixo, o resultado de 2017 e 2016, pelos grandes grupos operacionais da Companhia, quais sejam água e esgoto:

Receitas operacionais, custos e despesas operacionais primárias foram alocados diretamente aos respectivos grupos de água e 

esgoto. Para as demais receitas, custos e despesas, foram usados os seguintes critérios de alocação:

• Receitas: foi realizado rateio com base no percentual de faturamento de cada grupo; 

• Custos e Despesas foram rateados com base no número de economias existentes de cada grupo; e

• Receitas e custos de construção foram alocados conforme percentual de rateio do valor do acréscimo de obras em 

andamento no período, por grupo.

37. Compromissos futuros
A Companhia entende que terá que adequar os seus planos de investimentos prevendo os objetivos e metas de curto, médio 

e longo prazos para a universalização, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, inclusive se atendo as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços que estarão 

compromissados nas renovações futuras dos contratos programas nos prazos a serem estabelecidos, identificando possíveis 

fontes de financiamento, considerando inclusive, a revisão dos planos periodicamente em prazo não superior a 4 (quatro) anos.

A Companhia está na iminência de assinar, ainda no primeiro semestre de 2018, o segundo contrato de financiamento com 

o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) no valor total de R$ 728 milhões, sendo R$ 591 milhões de recursos financiados e R$ 

137 milhões de recursos próprios. Esse contrato terá um prazo total de 15 anos (4 anos de carência e 11 anos de amortização), 

com previsão de início de desembolso em 2018. Os recursos são provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste - FNE e destina-se para aplicação na Ampliação do SIAA de Itaberaba, Ampliação do SAA de Campo Formoso, 

Água Esgoto 2017

Receita operacional 1.893.667 763.640 2.657.307

Receita de construção 300.769 124.001 424.770

Receita operacional líquida 2.194.436 887.641 3.082.077

Serviços prestados (1.352.720) (405.199) (1.757.919)

Custo de construção (300.769) (124.001) (424.770)

Custo dos serviços prestados (1.653.489) (529.200) (2.182.689)

Lucro bruto 540.947 358.441 899.388

Despesas gerais e administrativas (342.859) (140.295) (483.154)

Comerciais (214.522) (9.077) (223.599)

Outras despesas operacionais, líquidas (17.368) (6.200) (23.568)

(574.749) (155.572) (730.321)

Resultado antes das receitas 
(despesas) financeiras (33.802) 202.869 169.067

Receitas financeiras 116.110 18.685 134.795

Despesas financeiras (63.645) (44.330) (107.975)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas 52.465 (25.645) 26.820

Resultado antes dos impostos 18.663 177.224 195.887

Imposto de renda e contribuição social (10.653) (5.327) (15.980)

Lucro líquido do exercício 8.010 171.897 179.907

Água Esgoto 2016

Receita operacional 1.732.073 671.357 2.403.430

Receita de construção 229.282 166.032 395.314

Receita operacional líquida 1.961.355 837.389 2.798.744

Serviços prestados (1.189.149) (409.411) (1.598.560)

Custo de construção (229.282) (166.032) (395.314)

Custo dos serviços prestados (1.418.431) (575.443) (1.993.874)

Lucro bruto 542.924 261.946 804.870

Despesas gerais e administrativas (296.242) (121.000) (417.242)

Despesas comerciais (268.826) (28.498) (297.324)

Outras despesas operacionais, líquidas (5.942) (1.649) (7.591)

Resultado antes das receitas (despe-
sas) financeiras

(28.086) 110.799 82.713

Receitas financeiras 164.781 45.756 210.537

Despesas financeiras (77.718) (47.494) (125.212)

Receitas (despesas) financeiras, líquidas 87.063 (1.738) 85.325

Resultado antes dos impostos 58.977 109.061 168.038

Imposto de renda e contribuição social (48.700) (19.892) (68.592)

Lucro líquido do exercício 10.277 89.169 99.446
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Implantação de AAT no SAA Santanópolis, Ampliação do SAA do Recôncavo, SIAA Pojuca, Santa Helena II Etapa, Ampliação e 

Melhorias operacionais do SAA de Salvador - Sistema de Distribuição e Produção, Hidrômetros e Equipamentos de Esgoto.

38. Eventos subsequentes

a. Reajuste de tarifa
A Companhia está em período de instrução, coletando as informações necessárias para o cálculo do Indíce de Reajuste Tarifário 

- IRT, para envio posterior à AGERSA - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, que tem até o dia 30 de 

abril de 2018 para deliberar sobre o assunto e publicar o ato de reajuste.  

b. Waiver pelo não cumprimento de acordo contratual (covenant)
Conforme a nota explicativa 15, a Companhia não cumpriu um dos covenants mantidos no contrato de empréstimos com o 

BNDES relacionada à margem EBITDA da Companhia que não pode ser inferior a 20% da receita operacional líquida. Apesar de 

não ter cumprido, nos termos do contrato celebrado, o limite estabelecido, em 28 de fevereiro de 2018, a Companhia obteve do 

BNDES um waiver pelo não atingimento do covenant para 31 de dezembro de 2017.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA
Salvador - BA

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em 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, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a 
responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias fechadas, foram submetidas 
a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas as demais demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente preparadas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
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base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela Administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente 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 relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 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 respec-
tivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvi-
da significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 

demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada.

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

Salvador, 27 de março de 2018

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/F-7

Eliardo Araújo Lopes Vieira

Contador CRC SP-241582/O-1 T-CE
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, em cumprimento às suas atribuições legais e 
estatutárias, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2017, compreendendo: o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, de Resultados Abrangentes, das 
Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado complementadas por Notas Explicativas.

Com fundamento nas análises realizadas e no Parecer dos Auditores Independentes, datado de 27/03/2018, resolvem:

a. Das Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017:
Opinar favoravelmente e submeter à apreciação e aprovação dos Acionistas as referidas peças por representarem a efetiva 
situação econômico-financeira e patrimonial da EMBASA.

b. Da modificação do Capital Social:
Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral o que segue:

1. Subscrição de 18.925.882 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), sendo 12.248.988 
de Ações Ordinárias no valor de R$ 86.722.835,04 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais e quatro centavos) e 6.676.894 de Ações Preferenciais no valor de R$ 47.272.409,52 (quarenta e sete milhões, 
duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 133.995.244,56 (cento 
e trinta e três milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 
para capitalizar os seguintes recursos: provenientes de Auxílio para Obras – investimentos Governo do Estado, no valor de 
R$ 7.899.374,29 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos); 
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – Governo do Estado, no total de R$ 50.564.001,29 (cinquenta milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil, um real e vinte e nove centavos); capitalização de dividendos devidos ao Governo do 
Estado, relativos ao ano base de 2017, no valor de R$ 10.183.558,72 (dez milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos); Reserva de Incentivos Fiscais – Redução 75% IRPJ, no valor R$ 65.348.448,90 
(sessenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) para 
capitalização por todos os acionistas, proporcionalmente ao número de ações detidas pelos mesmos em 31 de dezembro 
de 2017, sendo composto por R$ 65.348.446,48 (sessenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) da Reserva de Incentivos Fiscais – Redução 75% do IRPJ, constituída em 
2017 e R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos), relativo a residual geral não capitalizado no ano de 2016, ficando um 
resíduo contábil de R$ 127,44 (cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) para futura incorporação, relativos 
aos acionistas minoritários e residual geral contábil de R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) para futura incorporação. 
Fica à disposição dos acionistas minoritários 30.405 Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito 
centavos), sendo 550 Ações Ordinárias no valor de R$ 3.894,00 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais) e 29.855 
Ações Preferenciais no valor de R$ 211.373,40 (duzentos e onze mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos), 
totalizando R$ 215.267,40 (duzentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

2. A alteração do Capital Integralizado de R$ 4.249.555.957,44 (quatro bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, 
quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 
4.383.551.202,00 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais), 
equivalente a 619.145.650 ações, assim distribuídas: 400.715.830 Ações Ordinárias e 218.429.820 Ações Preferenciais, ambas 
Nominativas e de valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos);

3. A alteração do texto do art. 5º do Estatuto Social, que passará a ter a seguinte redação: 

“Art. 5º - O capital autorizado da sociedade é de R$ 5.664.000.000,00 (cinco bilhões, seiscentos e sessenta e quatro milhões 
de reais), divididos em 800.000.000 de Ações Nominativas no valor unitário de R$ 7,08 (sete reais e oito centavos), sendo 
520.000.000 Ações Ordinárias e 280.000.000 Ações Preferenciais, sem direito a voto, e de R$ 4.383.551.202,00 (quatro bilhões, 
trezentos e oitenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dois reais) o capital subscrito e integralizado”.

c. Da destinação dos Lucros Acumulados:
Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral a proposta de destinação de Lucros Acumulados: 
Reserva Legal R$ 8.956.364,32 (oito milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 
e dois centavos), Retenção de Lucros para Expansão - Reserva para Investimentos R$159.960.666,70 (cento e cinquenta e 
nove milhões, novecentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), conforme orçamento de 
capital contido no programa de investimentos (art. 196 da lei 6.404/76), e Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios 
R$ 10.210.255,32 (dez milhões, duzentos e dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), em 
conformidade com o previsto nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

d. Da destinação do saldo da conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios:
Opinar favoravelmente e recomendar submeter à Assembléia Geral, a proposta de destinação desta reserva, alinhada com 
o objetivo de garantir a continuidade dos investimentos já previstos para atender à situação de grave seca e escassez 
de recursos hídricos, com destinação nos seguintes termos: Capitalização pelo Governo do Estado R$ 10.183.558,72 (dez 
milhões, cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos. Distribuição aos acionistas 
minoritários R$ 26.696,60 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Salvador, 28 de março de 2018

João Batista Aslan Ribeiro           Eracy Lafuente Pereira           Carlos Palma de Mello

Maria dos Remédios Vilar Teixeira           Everaldo Manoel Luz
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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 RELATÓRIO ANUAL E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS APURADAS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2017, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e considerando o Parecer dos Auditores Independentes, 

submetem os referidos documentos e propõem sua aprovação pela Assembléia Geral dos Acionistas.

Cássio Ramos Peixoto
Membro Titular - Presidente

CPF 292.706.425-34

Bruno Dauster Magalhães e Silva
Membro Titular

CPF 712.013.007-20

Rogério Costa Cedraz
Vice-Presidente

CPF 642.163.305-68

José Geraldo dos Reis Santos
Membro Titular

CPF 355.557.485-68

Manoel Vitório da Silva Filho
Membro Titular

CPF 337.193.655-49

Demetrius Ferreira e Cruz
Membro Titular

CPF nº 248.680.188-09

Diretoria Executiva

Rogério Costa Cedraz
Diretor Presidente

CPF 642.163.305-68

Diretor de Gestão Corporativa
Marcelo Dantas Veiga
CPF 040.754.525-57

Diretor de Operação da Região Metropolitana de Salvador (RMS)
Carlos Ramires Magalhães Brandão

CPF 248.635.305-44

Diretora de Engenharia
Rita de Cássia Sarmento Bonfim

CPF 405.895.875-87

Diretor Financeiro e Comercial
Dilemar Oliveira Matos

CPF 065.352.245-20

Diretor de Operação do Interior
José Ubiratan Cardoso Matos

CPF 452.920.195-34

Diretor Técnico e de Planejamento
César Silva Ramos

CPF 615.523.305-59

Contadores

Mônica Simone Pinheiro Telles Pita
Gerente da Unidade de Contabilidade e Tributos

CRC BA -018487/O-2

Isilda dos Santos de Oliveira Dias
Gerente Setorial de Contabilidade Geral

CRC BA-011785/O-2

Fábio Vilas-Boas Pinto
Membro Titular

CPF 384.411.955-87

Salvador, 28 de março de 2018
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Empresa Baiana de Águas e Saneamento S. A.
Sede: 4ª Avenida, 420, Centro Administrativo da Bahia

CEP 41.745-002 – Salvador, Bahia.

www.embasa.ba.gov.br

Central de Serviços (atendimento online)
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php

Disponibiliza 31 serviços online, além de todas as informações necessárias para 

realizar solicitações nos canais de atendimento da empresa.

Horário de funcionamento: disponível 24h de segunda a sexta-feira

Fale Conosco
http://www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/fale?atendimento=sim

Formulário eletrônico em que podem ser feitas solicitações, informações ou 

denúncias. É obrigatório informar um e-mail para recebimento da resposta.

Horário de funcionamento: disponível 24h. 

0800 0555 195 

Canal telefônico gratuito para solicitação de serviços, informações, sugestões e 

realização de denúncias, podendo ser de forma anônima. 

Horário de funcionamento: disponível 24h.

Ouvidoria Geral do Estado da Bahia 
0800 284 0011

Canal telefônico gratuito para solicitação de informações, sugestões e realização de 

denúncias, podendo ser de forma anônima.

Horário de funcionamento: disponível 24h.

EXPEDIENTE
Realização
Diretoria Técnica e de Planejamento (DT)
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Dásio Câmara Neto

Coordenação geral
Gerência de Planejamento Estratégico (TPLE)

Rodrigo Valadares

Equipe técnica
Fabiana Moura

Lucrécia Siqueira

Pedro Rosa

Reinaldo Miranda

Consultoria 
Coordenação e consultoria técnica - Vânia Marques

Redação e consultoria técnica - Elisa Ramirez

Projeto gráfico - Daniele Paiva

Diagramação - Daniele Paiva e Murilo Henrique Mendes
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