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Trabalho de conclusão de 
curso da Madre Thais beneficia 

famílias de baixa renda
Um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de Biomedicina, 

da Faculdade Madre Thaís (FMT), em Ilhéus, resultou numa ação 
de saúde solidariedade às famílias de baixa renda, residentes loca-
lidade conhecida como “invasão da Rua do Mosquito”, em frente ao 
terminal Rodoviário de Ilhéus, no Fundão. 

Sancionadas leis para assegurar 
direitos e proteção às mulheres

Quatro leis que garan-
tem direitos e proteção às 
mulheres foram sancionadas 
na quarta-feira, 12/4, pelo 
presidente Michel Temer, em 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto. As normas resultam 
de uma série de propostas 
aprovadas no Congresso no 
mês de março, como forma de 
homenagem às mulheres.

As normas resultam de uma 
série de propostas aprovadas no 

Congresso no mês de março, como 
forma de homenagem às mulheres

O advogado Vercil 
Rodrigues lança “Dicas 

de Direito Previdenciário”

Veja nas páginas 6,7,8,9 e 10
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É dever de todo advogado recém-admitido à OAB conhecer o papel ins-
titucional do profissional do direito, o Estatuto da Advocacia e o Código de 
Ética da profissão, saber os atos que pode praticar e os que lhe são vedados, 
conhecer os direitos que lhe são assegurados e os deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito fácil, rápido, porque o nome e a re-

putação do profissional, produtos que são da maturação, se constroem passo 
a passo, paulatinamente, laboriosamente, ao longo do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do direito comprometer-se com o êxito 

da questão. Cumpre-lhe dizer, isto sim, se for o caso, que o pleito tem bons 
fundamentos fáticos e jurídicos para ser vitorioso e que, por isso, aceita patro-
ciná-lo e se empenhará para obter sucesso. Mas o sucesso não depende dele, 
e sim dos tribunais, que não raro interpretam o mesmo texto de lei ou julgam 
a mesma hipótese de forma diferente, e cujos julgadores, eles próprios, nem 
sempre estão de acordo, entre si, com a decisão proferida pela Corte.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  de Benedito Calheiros Bomfim

O advogado com seus 12 filhos não con-
seguia alugar uma casa para morar, pois os 
proprietários sabiam que a criançada des-
truiria o imóvel. Advogado não pode mentir! 
Assim, ele não poderia dizer que não tinha 
filhos...

Desesperado, pois o prazo de sua mudan-
ça se esgotava, certa manhã pediu à esposa 
que fosse passear no cemitério com seus 11 
filhos. Pegou o que sobrou e foi à imobiliária.

Quando o corretor perguntou-lhe quantos 
filhos tinha, respondeu sem demorar — 12!

— Mas onde estão os outros?!
Eis que o advogado respondeu:
— Estão no cemitério, junto com a mãe 

deles.
E conseguiu alugar a casa... sem mentir!

*Moral: Não é preciso mentir se souber 
escolher as palavras certas.

O advogado que não 
queria mentir!

Há alguns meses, se noticia o 
reaparecimento de casos de febre 
amarela, inclusive com óbitos. Fa-
zia anos que essa enfermidade não 
aparecia no meio urbano, pois os 
últimos casos ocorreram em 1942. 
Desde o início do século XX, quan-
do Oswaldo Cruz era o responsá-
vel pela saúde pública no Rio de 
Janeiro, a febre amarela tem preo-
cupado as autoridades sanitárias.  
É causada por vírus, cujo trans-
missor no meio urbano é o Aedes 
aegypti e pelo hemagogus, no meio 
silvestre. 

A doença, via de regra, é bran-
da, sendo a febre e a dor de cabeça 
os únicos sintomas. Entretanto, a 
depender do sistema imunológico 
de cada pessoa, ela pode ser grave e 
levar ao óbito.  A morte de macacos 
numa determinada região é um indi-
cativo de que se deve investigar para 
se apurar se a febre amarela não se 
instalou naquela região.

Nos casos graves, além da febre 
e cefaléia, há a prostração e desi-
dratação. A face está congestiona-
da, os olhos injetados, apresentan-
do-se doloridos à luz. Na fase inicial 
da doença não há icterícia, ou seja, 
pele amarelada bem como os olhos. 
Numa fase posterior, o fígado é aco-
metido, traduzindo-se pela icterí-
cia. A temperatura pode chegar a 
40C, o pulso está rápido, revelando 
a demanda do coração por oxigê-
nio. Aparecem as náuseas e os vô-
mitos o que agrava a desidratação. 
A febre começa a baixar trazendo 
lassidão substituindo o período de 
inquietação. As hemorragias apa-
recem com as gengivas sangrando 
bem como o nariz. Os sangramentos 
do estômago, dos intestinos assim 
como do útero, nos casos graves, são 
maciços. Mesmo nos casos brandos 
pode ocorrer dilatação cardíaca e a 
pressão arterial baixar. Os vômitos 

ocorrem muitas vezes misturados 
ao sangue, dando uma coloração 
enegrecida. Quando se instala a 
ausência de micção é o sinal da in-
suficiência renal aguda. Na conva-
lescença, a perda de albumina pela 
urina deixa de existir, a febre baixa 
lentamente, cessam os vômitos e 
lentamente o organismo retorna ao 
normal.

O diagnóstico epidemiológico é 
dado pela observação de macacos 
mortos na região e o aparecimento 
dos primeiros pacientes. O diagnós-
tico de certeza é realizado pelo labo-
ratório.

Como é uma doença viral não há 
tratamento específico. O paciente 
deve permanecer no leito, sendo hi-
dratado por via oral se não houver 
vômitos; e por via parenteral caso 
estes ocorram. Devem-se usar me-
dicamentos para as dores, inclusive 
a cefaléia e a febre. Alimentar-se 
com frutas, principalmente, as ricas 
em água como melancia e melão. Se 
houver rejeição ao ingerir alimentos 
não insistir. Com a convalescença e 
o retorno do apetite, voltar a uma 
dieta líquida a pastosa. Manter o 
paciente protegido por mosquiteiro a 
fim de que os mosquitos não se infec-
tem e aumente a doença na região. 
Numa área que esteja aparecendo 
casos de febre amarela, imediata-
mente iniciar a vacinação para blo-
quear a transmissão dela. Deve-se 
vacinar também pessoas que estão 
se dirigindo para áreas endêmicas 
dez dias antes da viagem. Isso é 
para que o corpo, em contato com o 
vírus atenuado, produza anticorpos. 
Simultaneamente à vacinação, pro-
ceder a medidas de se combater o A. 
aegypti, destruindo seus criadouros.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Febre Amarela
Diante do que revelam as delações dos 

executivos da Odebrecht, expondo práticas 
repugnantes por parte de um grande núme-
ro de agentes públicos brasileiros, a OAB 
faz as seguintes ponderações: o combate é 
contra a corrupção, não contra a política. 

Não se pode permitir que o saneamen-
to moral da vida pública – indispensável e 
inadiável - sirva de pretexto ao advento de 
tiranias, qualquer que seja a ideologia que 
pretenda fundamentá-las, pois isso seria 
ainda mais imoral e lesivo ao país. 

Os males da democracia só encontram 
remédio dentro da ordem jurídica do Esta-
do democrático de Direito, observando-se o 
devido processo legal e a plena defesa, com 
celeridade. 

Se a justiça não pode ser lenta, também 
não pode ser sumária, desprezando os seus 
ritos. A justa indignação com que a socieda-

de recebe essas delações – gravíssimas sob 
todos os aspectos – não pode ser objeto de 
manipulação por setores descomprometidos 
com os reais valores da democracia. 

É preciso que todos tenhamos serenida-
de e bom senso nesta hora para não cair na 
armadilha do autoritarismo. 

O momento histórico que o país vive 
oferece oportunidade pedagógica única que, 
dentro da lei e da ordem, há de propiciar o 
fortalecimento dos ideais cívicos e republi-
canos da sociedade brasileira.

A OAB, associando-se a todas as vozes 
da cidadania, se empenhará para que a jus-
tiça seja feita, exigindo que tudo seja apura-
do e todos os citados investigados. Ninguém 
está imune de prestar contas à cidadania.

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB. Brasília – DF

http://www.oab.org.br

Momento histórico oferece 
oportunidade pedagógica sem precedentes

http://www.oab.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO



O advogado Vercil 
Rodrigues lança “Dicas 
de Direito Previdenciário”

O Advogado Vercil Rodri-
gues, que também é jornalista 
e professor, acaba de lançar seu 
mais novo livro na seara jurídi-
ca, “Dicas de Direito Previdenci-
ário”, pela Direitos Editora. 

Em um esquema de per-
guntas e respostas, Dr. Vercil 
Rodrigues explora os principais 
temas e dúvidas das pessoas em 
Direito Previdenciário, seja em 
relação ao Regime Geral de Pre-
vidência Social (INSS), seja em 
relação aos Regimes de Previ-
dência dos Servidores Públicos. 
E vai mais além. Aborda alguns 
efeitos dos benefícios previden-
ciários nos vínculos emprega-
tícios, demonstrando domínio 
da matéria e a sua repercussão 
para além da relação de benefí-
cio, estabelecida entre segurado 
e a Previdência Social.

No “Dicas de Direito Previ-
denciário”, Vercil Rodrigues se 
preocupa em não trazer apenas 
conceitos estereotipados acerca 
do tema. De fato, há uma verda-
deira aproximação da obra com o 
rigor técnico-jurídico e a prática 
necessária ao cotidiano do mun-
do previdenciário, de modo que o 

presente livro servirá como parâ-
metro para diversos seguimen-
tos, tanto para operadores do Di-
reito quanto para aqueles que de 
algum modo vivenciam o mundo 
previdenciário. É factível que o 
autor utiliza linguagem clara e 
inteligível através de temas pró-
prios, de modo que os leitores 
conseguirão encontrar com fa-
cilidade respostas para os ques-
tionamentos trabalhados na pre-
sente intentada literária. Nesse 

sentido, o trabalho configura-se 
como obra de vanguarda, visto 
que traz uma abordagem prag-
mática embasada em estudos só-
lidos e robustos da doutrina e da 
jurisprudência dominante.

Sobre o livro declarou o ad-
vogado, auditor do trabalho 
aposentado e membro-fundador 
da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (Aljusba), 
José Carlos Oliveira, que faz a 
apresentação da obra: “Na for-
ma inteligente com que o NEO 
JURISTA se dispôs a escrever 
este livro, o fez com o critério de 
quem domina a matéria, emba-
sando suas assertivas na legis-
lação pertinente e no melhor de 
nossa doutrina, não deixando de 
externar seu próprio posiciona-
mento. Assim, face aos impor-
tantes assuntos tratados neste 
livro, entre os quais estão: de-
sempregado e auxílio-doença; 
auxílio-doença e empresa ex-
tinta; donas de casa e aposenta-
doria; inclusão previdenciária; 
aposentadoria especial no servi-
ço público; estabilidade provisó-
ria e salário-maternidade, será 
um privilégio de lê-lo”. 
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O Governo Federal cancelou 
quase 85 mil auxílios-doença e apo-
sentadorias por invalidez do Ins-
tituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) depois de fazer um pente-
fino em benefícios concedidos há 
mais de dois anos por determinação 
judicial sem que uma data limite 
para encerrar o pagamento tivesse 
sido estabelecida. 

Das 87.517 pessoas que se sub-
meteram a perícia, 73.352 (84%) 
tiveram os benefícios cassados. 
Outras 11.502 não compareceram 
para reavaliação e, por isso, deixa-
ram de receber os auxílios.

“Oitenta e quatro por cento 
das pessoas que estão no auxílio-
doença há mais de dois anos são 
saudáveis e por isso que foi can-
celado o benefício. Isso é um per-
centual altíssimo”, disse o secre-
tário-executivo do Ministério do 
Desenvolvimento Social, Alberto 
Beltrame.

Atualmente, 31% do 1,7 mi-
lhão de auxílios-doença e 34% das 
3,4 milhões de aposentadorias por 
invalidez pagos pelo INSS  são 
concedidos por ordem de um juiz.

O ministério calcula que pou-
pará aos cofres públicos anual-

mente cerca de R$ 1,6 bilhão. O 
governo estima que, quando con-
cluir o pente-fino, pode chegar à 
economia de R$ 8 bilhões por ano.

O levantamento identificou 
casos como o de uma gestante 
que, por causa de uma gravidez 
de risco, recebeu auxílio-doença 
durante 12 anos, o de uma téc-
nica de enfermagem que deixou 
de comparecer à perícia porque o 
atendimento coincidia com o ho-
rário de trabalho dela e o de um 
porteiro de clube reconhecido pelo 
perito. Os três perderam o benefí-
cio. (Ascom Folhapress).

Pente-fino cancela 84% dos auxílios-doença 
e aposentadorias por invalidez do INSS

Filosofia do Direito
1 - Um sério problema com o qual o advogado pode se 

deparar ao lidar com o ordenamento jurídico é o 
das antinomias. Segundo Norberto Bobbio, em seu 
livro Teoria do Ordenamento Jurídico, são neces-
sárias duas condições para que uma antinomia 
ocorra.

 Assinale a opção que, segundo o autor da obra em 
referência, apresenta tais condições.

a) As duas normas em conflito devem pertencer ao mesmo or-
denamento; as duas normas devem ter o mesmo âmbito de 
validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material.

b) Ambas as normas devem ter procedido da mesma autorida-
de legislativa; as duas normas em conflito não devem dispor 
sobre uma mesma matéria.

c) Ocorre no âmbito do processo judicial quando há uma di-
vergência entre a decisão de primeira instância e a decisão 
de segunda instância ou quando um tribunal superior de 
natureza federal confirma a decisão de segunda instância.

d) As duas normas aplicáveis não apresentam uma solução 
satisfatória para o caso; as duas normas não podem ser 
integradas mediante recurso a analogia ou costumes.

2 - A principal tese sustentada pelo paradigma do po-
sitivismo jurídico é a validade da norma jurídica, 
independentemente de um juízo moral que se pos-
sa fazer sobre o seu conteúdo. No entanto, um dos 
mais influentes filósofos do direito juspositivista, 
Herbert Hart, no seu pós-escrito ao livro O Concei-
to de Direito, sustenta a possibilidade de um posi-
tivismo brando, eventualmente chamado de positi-
vismo inclusivo ou soft positivism.

 Assinale a opção que apresenta, segundo o autor na 
obra em referência, o conceito de positivismo brando.

a) O reconhecimento da existência de normas de direito na-
tural e de que tais normas devem preceder às normas de 
direito positivo sempre que houver conflito entre elas.

b) A jurisprudência deve ser considerada como fonte do direito 
da mesma forma que a lei, de maneira a produzir uma equi-
valência entre o sistema de common law ou de direito consue-
tudinário e sistema de civil law ou de direito romano-germâ-
nico.

c) O positivismo brando ocorre no campo das ciências so-
ciais, não possuindo, portanto, o mesmo rigor científico 
exigido no campo das ciências da natureza.

d) A possibilidade de que a norma de reconhecimento de um orde-
namento jurídico incorpore, como critério de validade jurídica, 
a obediência a princípios morais ou valores substantivos.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS MêS DE MARÇO DE 2017. 1 - A E 2- D.
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A cobrança coletiva das con-
tas de água e gás costuma gerar 
polêmica em assembleias dos con-
domínios e individualizar as taxas 
seria uma das saídas.

A cobrança de contas de água 
e gás nos novos condomínios é na 
sua maioria individualizada. Já 
nos antigos, a cobrança é 
coletiva. Isso tem um cus-
to que não é muito barato. 
As pessoas têm que estar 
dispostas a investir para 
fazer a individualização.

O índice de recla-
mações sobre a cobrança 
coletiva é grande porque 
tem gente que utiliza a 
água, por exemplo, de 
maneira errada. Quando 
é coletiva, o pessoal não 
se liga e a reclamação é 
enorme. 

O peso dessas contas 
nas despesas do condomí-
nio não é tão alto com relação ao 
gás, mas com relação à água re-
presenta valor significativo. O va-
lor do impacto da água é em torno 
de 20%, às vezes até mais segundo 
especialistas. Ou seja, quando in-
dividualiza, cai esse valor. 

Portanto, vale a pena indivi-

dualizar. Além da economia, tem 
a conscientização de que água é 
objeto de muito valor. Não é só 
economizar dinheiro, mas valori-
zar a água, só gastar o que você 
utiliza. Não só da economia, mas 
da conscientização das pessoas em 
saber como tem valor guardar.

Lembrando que não existe 
uma pessoa sozinha. Ou seja, todos 
tem que dar as mãos. Porque senão 
as pessoas que usam de maneira 
errada a água nunca vão querer 
fazer a individualização. Pode en-
tão partir do condômino, do síndico 
ou até mesmo da administradora, 

sendo um ou outro, aconselhamos 
contratar uma consultoria, para  
que seja demonstrado através do 
estudo técnico o que efetivamen-
te pode ser feito e os custos. Deve, 
portanto, partir de todo mundo, 
do síndico, da administradora, dos 
condôminos, como maneira de vi-

ver melhor. 
O primeiro contato 

após a decisão da implan-
tação é com alguém das 
empresas fornecedoras de 
água, Embasa em quase 
toda Bahia e em Itabuna 
a Emasa, mas hoje já tem 
empresas que fazem essa 
intermediação. O síndico 
ou a administradora do 
condomínio faz o contato 
diretamente com a con-
cessionária responsável 
ou terceiriza com alguma 
empresa especializada no 
ramo.

A individualização da água 
traz uma substancial diminui-
ção das taxas de condomínio e a 
conscientização, por gastar menos 
água. Além disso, os especialistas 
afirmam que a individualização 
contribui para a redução da ina-
dimplência.

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema 

Direito Imobiliário para Dr. 

Vercil Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com 

e vercil5@hotmail.com

Individualização da conta de água

Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça 
– bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ 
quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e 
cozinha, banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 
áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem 
e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia  + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 254)

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
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Actiones ex leges. Ações oriundas da lei.
Actiones noxales. Ações de perdas e danos.
Actiones poenales. Ações penais.
Actiones stricti juris. Ações de direito estrito.
Actiones transeunt ad hæredes et in hæredes. As ações, isto é, o direito de agir em 
juízo, passam aos herdeiros e também contra os herdeiros.
Actor agit, quando vult, et non cogitur, sed contrarium est in reo. O autor demanda 
quando quer, sem poder ser obrigado a isso; quanto ao réu, entretanto, dá-se o contrário.
Actor et reus, idem esse, non potest. Ninguém pode ser autor e réu ao mesmo tempo.
Actor forum rei sequi debet. O autor deve seguir o foro do réu.
Actor probat actionem. O autor prova a ação.
Actore non probante, reus absolvitur. Se o autor não provar, absolve-se o réu.
Actori non licet quod reo denegatur. Ao autor não é lícito o que ao réu se denega.
Actori onus probandi imbumbit. Incumbe ao autor o ônus de provar.
Actum nihil dicitur, cum aliquid superest agendum. O ato não se diz nada, quando 
incompleto.
Actus agentum nunquam ultra eorum intentionem operantur. O ato nunca produz 
efeito além da intenção dos agentes.

O juiz moderno há de compreender que deve ter participação efetiva no processo. 
Deve suplantar o mito da neutralidade,  concebido pelo direito liberal, e assumir crítico 

e orgânico que a sociedade está a lhe exigir, na perspectiva da democracia”.

Pedro Manoel Abreu, Desembargador de Justiça de Santa Catarina

AindA esse mês umA novA
edição do jornAl o ComPAsso

Na tarde de terça-feira, 11/4, a presidente da Comis-
são de Direitos do Consumidor e conselheira estadual da 
OAB/TO, Priscila Costa Martins, foi impedida de entrar 
no Fórum de Palmas por causa do tamanho de seu vestido.

A advogada, que está no sexto mês de gestação, foi 
barrada com base na resolução 5/15 do TJ/TO, que proíbe 
a entrada no tribunal de pessoas com roupas “excessiva-
mente curtas” (mais de 3 cm acima da linha do joelho).

De acordo com ela, a atendente do Fórum pediu para 
que ela virasse de costas, para ver como estava o compri-
mento da roupa na parte de trás.

“Eu disse que precisava entrar e tentei passar, mas 
quando cheguei na catraca, o policial colocou a mão na 
frente e não deixou.”

Advogada grávida é 
barrada no Fórum de TO 

por causa do vestido

Sancionadas leis para assegurar 
direitos e proteção às mulheres

As normas resultam de uma 
série de propostas aprovadas 
no Congresso no mês de março, 
como forma de homenagem às 
mulheres.

Quatro leis que garantem di-
reitos e proteção às mulheres fo-
ram sancionadas na quarta-feira, 
12/4, pelo presidente Michel Te-
mer, em cerimônia no Palácio do 
Planalto. As normas resultam de 
uma série de propostas aprovadas 
no Congresso no mês de março, 
como forma de homenagem às mu-
lheres.

Uma das leis sancionadas pro-
íbe o uso de algemas em presas 
grávidas durante os atos médicos 
e hospitalares preparatórios para 
a realização do parto. O texto 
também proíbe a prática durante 
e logo após a presa dar à luz (lei 
13.434/17).

A norma origina-se do PLC 
23/17. Com a sanção, transforma-
se em lei medida já prevista em decre-
to presidencial editado em setembro de 
2016. A limitação no uso de algemas tam-
bém estava prevista na súmula vinculan-
te 11, editada em 2008 pelo STF.

Aleitamento materno
Outras duas leis sancionadas na 

quarta visam promover a importância 
da amamentação. A lei 13.435/17, de-
corrente do PLC 24/17, institui agosto 
como o Mês do Aleitamento Materno. 
Pelo texto, ao longo de agosto deverão ser 
intensificadas ações de conscientização 
e esclarecimento sobre a importância do 
aleitamento materno. Estão previstas na 
norma palestras e eventos; divulgação de 
informações nas diversas mídias e espa-

ços públicos; reuniões com a comunidade; 
iluminação ou decoração de espaços com 
a cor dourada.

Já a lei 13.436/17, decorrente do PLC 
25/17, garante às mães o direito a acom-
panhamento e orientação sobre amamen-
tação. Pela norma, hospitais e demais 
estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, serão 
obrigados a acompanhar a prática do pro-
cesso de amamentação, por meio do corpo 
técnico já existente, e a prestar orienta-
ções à mãe quanto à técnica adequada 
enquanto ela permanecer na unidade 
hospitalar.

O texto acrescenta ainda um inciso no 
artigo 10 do ECA, listando as obrigações 
dos hospitais e maternidades em relação 
aos direitos do recém-nascido e da mãe.



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2016

MENSAGEM DA DIRETORIA

A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás concluiu mais um ciclo de realizações e de consoli-
dação da sua atuação como uma das mais sólidas distribuidoras de gás natural do País. A com-
preensão de que a distribuição do energético, nos moldes que é praticada, confi gura-se como um 
mercado jovem, ainda em fase de consolidação no Brasil e com amplas perspectivas de expan-
são, tem norteado o planejamento das ações da Companhia. Os resultados alcançados refl etem 
o alinhamento da gestão com o fortalecimento das suas diretrizes estratégicas de massifi cação, 
interiorização e diversifi cação do uso do gás natural.
A expansão da sua presença no segmento residencial confi rma o acerto da estratégia de direcio-
nar esforços e concentrar investimentos no desenvolvimento do setor. Esta orientação garantiu 
uma signifi cativa ampliação da base de usuários do gás natural e a superação da marca de 44 
mil clientes residenciais, colocando a Bahia na liderança do uso do energético residencial fora 
do eixo Rio de Janeiro/São Paulo, estados com tradição centenária no setor. Estes números 
expressam a afi rmação da Bahiagás no mercado do varejo, composto também pelo segmento 
comercial.
As intervenções realizadas na cidade de Feira de Santana, para ampliação do fornecimento aos 
segmentos residencial e comercial, demonstram o êxito da investida. A Companhia passou a 
atender, neste ano, o primeiro cliente residencial do município e chegou ao fi nal do exercício de 
2016, com o incremento de mais de 1.000 novos usuários. A presença da Bahiagás também foi 
ampliada nas cidades de Alagoinhas, Lauro de Freitas, Itabuna e Santo Antonio de Jesus.
A Companhia intensifi ca o processo de interiorização do gás natural, conduzindo e também con-
cluindo obras importantes, visando o alcance de novos clientes e a ampliação das zonas de 
desenvolvimento no estado da Bahia. Em 2016, foram concluídas duas etapas do Projeto de 
Engenharia do empreendimento de maior envergadura da história da Bahiagás, o Projeto Su-
doeste, maior duto de distribuição do Nordeste e segundo maior do País, com cerca de 300 km de 
extensão. Além disso, foram preparadas as condições para o lançamento, já em 2017, dos editais 
de contratação para a realização do primeiro trecho da obra e para aquisição de materiais e apoio 
técnico à fi scalização. Com valor total estimado de R$ 505 milhões, a construção irá atender 
aos setores de mineração e outros usuários dos segmentos industrial, comercial e automotivo.
As ações do Programa de Incentivo ao Uso do Gás Natural Veicular, como a campanha de estí-
mulo à conversão de veículos particulares para o uso do GNV, que reembolsou os clientes com 
uma parte do valor pago pela instalação do Kit Gás; e a assinatura do Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), para con-
versão de veículos da frota própria do Estado, são também marcas do empenho da Companhia 
para intensifi car o uso do energético.
Esta performance, credencia a Bahiagás a seguir ousando no seu planejamento, tendo como nor-
te o fortalecimento do mercado de gás natural. A Companhia segue cercando-se das condições 
necessárias para a exploração do grande potencial de distribuição que o estado possui. A habili-
tação para a importação do GNL (Gás Natural Liquefeito), através do Terminal de Regaseifi cação 
da Bahia (TRBA), localizado na Baía de Todos os Santos, e os incentivos para a dinamização 
da exploração dos poços maduros da Bacia do Recôncavo, gerando mais emprego e renda, são 
exemplos concretos desses esforços. 
O ano de 2016 tem, portanto, a marca de grandes conquistas para a Bahiagás. O refl exo de 
tudo isso foi a melhoria das condições de trabalho para os colaboradores da Companhia, simbo-
lizada pela mudança para a nova sede, oferecendo condições mais adequadas para continuar 
atendendo com qualidade aos diversos segmentos de mercado, com segurança, rentabilidade e 
responsabilidade socioambiental. Fazendo ainda mais e melhor pelo desenvolvimento do estado 
da Bahia.

INVESTIMENTOS REALIZADOS
A Bahiagás investiu o montante de R$ 56 milhões em 2016, atingindo 87% dos valores previstos 
para o período, ampliando a sua malha de dutos em 44 km e ligando 6.724 novos clientes.
O principal destaque dos investimentos da Companhia no interior do estado foi a conclusão da 
Rede de Distribuição em Feira de Santana, com investimentos da ordem de R$ 7 milhões e 16 
km de rede construída, permitindo o atendimento de mais de 1.000 novos clientes no município. 
Outro fato relevante, referente à interiorização do uso do gás natural, foi a fi nalização do projeto 
executivo do primeiro trecho do Duto de Distribuição Sudoeste, bem como o desenvolvimento 
dos projetos executivos do segundo e terceiro trecho do duto. O referido empreendimento, com 
previsão de investimentos da ordem de R$ 505 milhões e 306 km de extensão, realizou cerca de 
R$ 8 milhões em 2016, representando 14% dos investimentos no ano.
A expansão em Salvador foi da ordem de R$ 13,5 milhões, com 21 km de rede construída, tendo 
como destaques as conclusões dos seguintes empreendimentos:

•	 Duto de Distribuição Barra-Ondina: Interliga os dutos de distribuição das avenidas Adhemar 
de Barros e Centenário, garantindo a confi abilidade do fornecimento do gás natural e pre-
parando o sistema para receber a malha de distribuição do Centro-Ondina/Graça. A inter-
venção permite a fl exibilidade operacional na comercialização do gás natural das áreas de 
urbanização mais adensadas de Salvador.

•	 Duto de Distribuição Centro-Campo Grande: Viabiliza o atendimento de clientes potenciais loca-
lizados no Centro Antigo da cidade de Salvador.

•	 Duto de Distribuição Boca do Rio-Patamares: possibilita o atendimento ao setores residencial e 
comercial nas regiões da Boca do Rio e de Patamares. 

•	 Adensamento Rio Vermelho: Gaseifi cação antecipada de três etapas do Duto de Distribuição 
Adensamento Rio Vermelho, permitindo o fornecimento de gás natural para 16 novos clien-
tes, com destaque para o atendimento à Vila Caramuru, novo complexo de restaurantes do 
antigo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. 

No segmento industrial, foi investido R$ 1,7 milhão, gerando 1,3 km de rede construída, para 
atendimento a dois novos clientes localizados no município de Camaçari. Juntas, estas duas 
novas indústrias possuem um volume total contratado de aproximadamente 13 mil m³/dia.
As aquisições das válvulas de bloqueio com atuador hidráulico/pneumático para substituir as vál-
vulas de atuação manual na Estação de Transferência de Custódia (ETC), do Polo Industrial de 
Camaçari, e do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), foram as principais 
melhorias realizadas em 2016.
O SPDA tem como objetivos: garantir a segurança dos colaboradores e a integridade dos ativos 
da Bahiagás e atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como 
a ABNT 5419 (referente à proteção de estruturas), ABNT 5410 (referente à instalação de baixa 
tensão) e as prescrições da Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10).
Outro fato relevante em 2016 foi a mudança para a nova sede da Companhia, no Edifício Civil 
Business (Avenida Professor Magalhães Neto), que possui 11 andares, com área total de 13.348 
m², para uso exclusivo da Bahiagás.
A fi gura 1 apresenta a evolução dos investimentos e extensão da rede da Bahiagás no período 
2008-2016.

Investimento X Extensão de Rede

Figura 1: evolução dos investimentos e extensão da rede de 2008-2016
PERSPECTIVAS 2017-2021

O Plano Plurianual de Negócios da Bahiagás (2017-2021) prevê a aplicação de R$ 808 milhões 
nos próximos cinco anos, destinados ao crescimento de infraestruturas, atendimento a novos 
clientes, comercialização em novos municípios via modal GNC, projetos de melhorias, bem como 
a modernização e ampliação das suas instalações. 

Neste período, serão implantados 662 km de rede de distribuição, com perspectiva para ligação 
de 72 mil novos clientes em todo o estado. Desta forma, a Bahiagás espera atingir em 2021 a 
marca de 118 mil usuários ligados e 1.522 km de rede construída. 
Entre os principais pontos que nortearam a elaboração do Plano de Investimentos 2017-2021, 
destacam-se: a massifi cação e interiorização do uso do gás natural, sincronizando o plano aos 
macroprojetos do Governo do Estado; os estudos para a implantação de redes urbanas em novos 
municípios e o atendimento a novas áreas industriais. Isso garante o atendimento da demanda 
por gás natural com segurança, qualidade e confi abilidade.
O principal projeto previsto para o período é a implantação do Projeto Sudoeste - Duto de Distri-
buição de Gás Natural do Sudoeste, com investimentos estimados em R$ 505 milhões e extensão 
em torno de 306 km. O duto interligará as cidades de Itajibá e Brumado, benefi ciando um total 
de 13 municípios da região. Será o maior duto de distribuição do Nordeste e o segundo maior 
do Brasil.
Outro projeto, também relevante neste período, é a construção da Rede de Distribuição Loop 
Catu-Alagoinhas, com 21 km de extensão e investimentos em torno de R$ 20 milhões. Esse 
projeto de suprimento ao segmento industrial tem como destaque o aumento da capacidade de 
fornecimento às grandes cervejarias instaladas no município. A fonte energética também será 
disponibilizada para o atendimento aos setores automotivo, comercial e residencial na região.
Investimentos 2017
A proposta orçamentária da Bahiagás para o ano de 2017 prevê a ligação de 10.605 novos 
clientes em uma rede de distribuição de 64 km, com investimentos da ordem de R$ 74,96 mi-
lhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 42,93 milhões no Território de Identidade Metropolitano 
de Salvador, R$ 21,98 milhões no Centro Sul Baiano (Sudoeste), R$ 1,38 milhão no Litoral Sul 
(Itabuna); R$ 8,10 milhões no Litoral Norte e Agreste Baiano (Alagoinhas); R$ 310 mil no Portal 
do Sertão (Feira de Santana) e 260 mil na Costa do Descobrimento (Porto Seguro), conforme 
ilustra a fi gura 2:

Figura 2: distribuição de investimentos em 2017, por Territórios de Identidade
O Projeto Sudoeste, totalizando R$ 22 milhões em 2017, será responsável por 29% dos investi-
mentos previstos no ano. Já os projetos de expansão em Salvador, estimados em R$ 19 milhões, 
serão responsáveis por 26% das previsões no ano. 
Um dos eventos de destaque do Plano de Investimentos no ano será a implantação da 1ª fase da 
Rede Urbana de Alagoinhas. Com extensão total de 10 km e investimentos de R$ 5,6 milhões, o 
empreendimento objetiva o atendimento dos segmentos residencial e comercial na região. Além 
do início da implantação do Duto Air Products, com 2 km de extensão e investimentos de R$ 3,5 
milhões. A intervenção servirá para segregação de gás de outros campos produtores, permitindo 
o uso de duto de 14 polegadas (by-pass) para futuro atendimento aos clientes termelétricos. 
Outro ponto de destaque em 2017 será a mobilização das obras do Duto de Distribuição de Lauro 
de Freitas, para atendimento aos clientes residenciais e comerciais na região. O referido duto 
apresenta extensão de 31 km e investimentos da ordem de R$ 14 milhões. 
O cumprimento do Plano de Investimentos se dará em consonância com os projetos das prefeitu-
ras e do Governo do Estado, para requalifi cação, revitalização e pavimentação das vias. A inten-
ção da Bahiagás é harmonizar seu planejamento, minimizando os impactos sobre a sociedade e 
reduzindo custos na execução das obras.
A fi gura 3 ilustra a perspectiva de evolução da Bahiagás no período 2017-2021.

Investimentos e Extensões Anuais 2017-2021

Figura 3: perspectiva de evolução da Bahiagás 2017-2021

DESEMPENHO OPERACIONAL E PREVISÃO PARA 2017
A boa participação do gás natural entre as fontes de energia do estado, vem demonstrando a 
grande importância dada pelo mercado a esse energético. O gás natural é um combustível que 
está alinhado com os principais direcionadores do mundo atual, que é ser ecologicamente bem 
aceito e possuir uma grande efi ciência na utilização. 
Por isso, a Bahiagás vem expandindo a disponibilidade desse energético para mais empresas e 
famílias baianas, para dar oportunidade que os benefícios do gás natural sejam aproveitados por 
um maior contingente da população. 
Toda a atuação da Companhia nos últimos anos visa reforçar seu perfi l de importante vetor do 
desenvolvimento, na vanguarda de práticas comerciais que levam o produto cada vez mais longe. 
Crescimento de Clientes
No encerramento de 2016, o número clientes ultrapassou 45 mil unidades, cerca de 20% maior 
do que o atingido ao fi nal de 2015. O grande destaque fi cou para o segmento residencial, que se 
tornou o maior do Nordeste e o terceiro do Brasil.
A Companhia projeta para 2017 aumento do número de clientes para superar a marca de 55 mil 
usuários, em mais de 20 municípios. Para tanto, a Bahiagás vem focando captação/ligação de 
clientes na capital e no interior do estado, intensifi cando sua participação no varejo, com o aten-
dimento de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e condomínios residenciais.

Evolução do número de Clientes Ligados

Figura 4: Evolução do número de clientes ligados 2010-2016

Em 2016, a Bahiagás atingiu uma média de vendas de aproximadamente 1,2 bilhão de m³/ano, o 
equivalente a 3,4 milhões de m³/dia, com cerca de 92% no segmento industrial, 6% no automotivo 
e 1% no residencial e comercial. Em comparação com 2015, o volume vendido sofreu o impacto 

da desaceleração da economia brasileira. 

Desempenho por segmento: 
Industrial – Este segmento é responsável por 92% do total de vendas da Bahiagás, e no ano 
de 2016 atingiu 3,1 milhões de m³/dia, sendo 82% para o uso como combustível e 10% para 
matéria-prima petroquímica. Os principais ramos de atividade dos usuários de gás natural foram 
o químico e petroquímico, papel e celulose, cerâmica, alimentos e bebidas e metalúrgico. O 
consumo do segmento industrial tem uma ampla presença no Polo Industrial de Camaçari, mas 
também se expande para o Centro Industrial de Aratu, Feira de Santana, Alagoinhas, Eunápolis, 
Mucuri, Itabuna e Ilhéus. 

Veicular (GNV) – Em 2016, o segmento veicular apresentou um volume de vendas médio de cerca 
de 200 mil m³/dia, motivado pelas campanhas de incentivo a conversão, encerrando o ano com 
59 postos de combustíveis fornecendo o energético para o usuário fi nal.
Residencial - As vendas do segmento residencial apresentaram outro bom resultado no ano de 
2016, com um crescimento de mais de 30%, em relação a 2015. A expansão da rede ocorreu prin-
cipalmente na capital. Outro grande destaque foi o início do atendimento deste setor na cidade de 
Feira de Santana, onde a Companhia passou a atender mais de 1.000 clientes. 
Comercial - Em 2016, as vendas do segmento comercial chegaram a 35 mil m³/dia, com uma gran-
de expansão do número de clientes ligados, por conta dos empreendimentos da Vila Caramuru, 
no Rio Vermelho e da Feira de São Joaquim.
Geração, Cogeração e Climatização – A Bahiagás tem intensifi cado seus esforços comerciais para 
apresentar soluções tecnológicas mais efi cientes e inteligentes aos seus clientes, com a opera-
ção de novos equipamentos que vem diversifi car o uso do gás natural.  
Termelétrico – Durante o ano de 2016 houve uma redução do consumo de gás natural neste seg-
mento, devido à redução dos despachos da Usina Termelétrica de Camaçari, da Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

SUPRIMENTO
A Bahiagás tem contratos fi rmados com a Petrobras para garantir o atendimento de todos os seus 
clientes. O produto fornecido é oriundo dos campos do Recôncavo e Manati, na Bacia de Cama-
mu, além de volumes recebidos através do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste (Gasene) 
e do Terminal de Regaseifi cação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TRBA), na Baía de Todos 
os Santos. A Companhia mantém, ainda, contrato com o Consórcio ERG Petróleo e Gás, produtor 
independente, para aquisição de gás natural.

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO
As Demonstrações Financeiras de 2016 da Bahiagás revelam os resultados positivos alcançados 
pela Companhia, consolidando a sua posição como uma das mais sólidas distribuidoras de gás 
natural do País e destaque entre as empresas do setor de petróleo e gás. Essa repercussão pode 
ser conferida através da evolução positiva e vigorosa dos principais indicadores da Companhia.

1) Receita Bruta Operacional 
A receita operacional bruta de vendas no exercício de 2016 alcançou R$ 1,517 milhões, repre-
sentando uma queda de 15,8% em relação às vendas do exercício de 2015 (R$ 1,801 milhões). 

A redução do volume comercializado de 12,9%, devido à retração da economia brasileira, e da 
tarifa de gás natural em 3,3% foram os motivos da diferença.

2) Lucro Líquido do Exercício 
A Companhia registrou em 2016 o lucro líquido de R$ 130,7 milhões, representando um acrés-
cimo de 9,28% em relação a 2015 (R$ 119,6 milhões). Desse montante, R$ 22,7 milhões são 
decorrentes do benefício fi scal SUDENE, aumentando sua capacidade de investimento.

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS

Avenida Professor Magalhães Neto,
1838, Ed. Civil Business - Pituba - Salvador.
CEP: 41.810-012 | Tel.: 71 3206-6006

CNPJ: 34.432.153/0001-20 FEIRA DE SANTANA
Rua C, Estrada Pau Pombo, s/n, Subaé.
CEP: 44.001-535 | Feira de Santana - Bahia | Tel.: 75  3211-2803

ITABUNA
Rodovia BR-415, s/n, Centro Industrial de Itabuna
CEP: 45.604.811 | Itabuna - Bahia | Tel.: 71  2102-3133 www.bahiagas.com.br | SAC 0800 071 9111

CAMAÇARI
Alameda Planície, 279, Polo Industrial de Camaçari
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3) EBITDA 
O EBTIDA em 2016 (lucro antes das despesas financeiras, impostos, depreciação e amor-
tização), atingiu R$  150,9 milhões, (R$ 159,9 milhões em 2015).

4) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Mantendo posição sólida de caixa, a Companhia encerrou o exercício de 2016 com o mon-
tante de R$ 206,5 milhões (R$ 197,3 milhões em 2015). A geração de caixa, aliada à apli-
cação da disponibilidade em instrumentos de renda fixa com elevada liquidez, asseguram 
os recursos próprios necessários aos investimentos na expansão da rede de gasodutos da 
Companhia para os próximos anos, bem como o pagamento integral de dividendos.

5) Auditoria e Controles Internos
Buscando sempre aperfeiçoar seus controles internos, a Bahiagás vem implementando no-
vos sistemas e disponibilizando mais informações a respeito de suas operações, além de 
primar pela transparência de suas ações, estando submetida à auditoria independente para 
a avaliação patrimonial e de resultados, controles internos e práticas contábeis. A Compa-
nhia tem também sua gestão acompanhada pelos acionistas, além dos exames realizados 
pelo Tribunal de Contas do Estado. 

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI)
No ano de 2016, as ações do Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Bahiagás continuaram 
a mobilizar a Companhia. A comunicação interna através da ‘II Edição do Quiz SGI’ foi 
formatada para atingir o maior número possível de participantes. Documentos relevantes 
para o sistema foram tematizados na atividade: a Política de Qualidade, Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente; o Plano de Resposta à Emergência na Rede de Distribuição de Gás Na-
tural (PRE-RDGN); o Plano de Resposta a Emergências Médicas; o Manual do Sistema de 
Gestão Integrada - Comunicação, Participação e Consulta; o Controle de Documentos do 
SGI, a Gestão de Anomalias; e a Identificação e Avaliação de Perigos e Riscos de Saúde e 
Segurança do Trabalho (SST). 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
O desenvolvimento da Bahia, nas dimensões econô-
mica, social e cultural, é uma das razões da existên-
cia da Bahiagás e um dos compromissos da Compa-
nhia com a população do estado. Neste sentido, a 
Bahiagás tem aumentado, ano a ano, os seus inves-
timentos no incentivo a iniciativas que possibilitem a 
ampliação das oportunidades de crescimento para os 
cidadãos baianos. Nesse ano de 2016, a Bahiagás in-
vestiu aproximadamente R$ 3,6 milhões em projetos, 

apoios e patrocínios.
Dentre os projetos apoiados, um dos destaques do ano foi o ‘Mulher com a Palavra’. Inicia-
tiva da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA), que levou 
aproximadamente 6 mil pessoas ao Teatro Castro Alves (TCA). Dividido em quatro edições, 
o projeto promoveu debates acalorados com mulheres de destaque no cenário nacional. O 
objetivo foi dar visibilidade às questões debatidas e promover o empoderamento da mulher 
nas mais diversas áreas de atuação. 
Atendendo a Política de Incentivo do Governo do Estado, a Companhia patrocinou mais 
de 25 atrações no Carnaval 2016, com destaque para o Trio Elétrico Armandinho, Dodô 
e Osmar, para os blocos afro Olodum e Ilê Aiyê, e para a Pipoca do Saulo, com o cantor 
Saulo Fernandes.
A Companhia também patrocinou atletas com relevância nacional e internacional nas suas 
modalidades, com ênfase para o maratonista aquático Allan do Carmo. O atleta representou 
o Brasil na prova de Maratona Aquática na Olimpíada Rio 2016. Apoiou ainda, a nadadora 
Suelly Aline Siqueira, a atleta paralímpica Verônica Almeida, os lutadores de taekwondo 
Álisson Bomfim, e de Karatê Milton Menezes, o para-atleta de triathlon Marcelo Collet e o 
também triatleta Bruno Vieira.
ALGUNS PROJETOS PATROCINADOS EM 2016:
Curta-metragem de animação Òrun Àiyé: a criação do mundo - Lançado pela Estandarte Produ-
ções, o filme narra o mito da criação do universo do ponto de vista da religiosidade afro-bra-
sileira. A produção é um projeto educacional voltado para a conscientização de crianças e 
jovens, quanto à religiosidade africana.
A Prole dos Saturnos - A peça teatral foi parte da programação comemorativa pelos 169 anos 
do nascimento do poeta Castro Alves, que faria aniversário no dia 14 de março. 
Salve, Salve o Nordeste - Uma singela e sincera homenagem aos grandes mestres nordesti-
nos, orquestrado pelas bandas Neto Lobo e Cacimba, e Capitão Corisco e o Bando Virado 
no Mói de Coentro. 
Exposição ‘Zélia Gattai – Talentosa, Graças a Deus’ - Iniciativa da Fundação Casa de Jorge Ama-
do, fez parte das comemorações ao centenário de Zélia Gattai, companheira de Jorge Ama-
do por mais de quarenta anos. Além da obra literária de Zélia, a mostra também trouxe ao 
público outras facetas artísticas da escritora, como a fotografia, a culinária e o artesanato. 
Jam no MAM: Dando um Gás no Jazz 2016 - Um projeto da Huol Criações, a Jam no MAM é 
um encontro de músicos que acontece no Solar do Unhão, no Museu de Arte Moderna da 
Bahia (MAM) há mais de 20 anos. O evento já levou ao palco artistas de renome nacional 
e internacional.
Espetáculo ‘O Topo da Montanha’ - Da dramaturga americana Katori Hall. O texto do espetá-
culo, traduzido pelo diplomata e escritor Silvio Albuquerque, faz alusão ao último discurso 
de Martin Luther King (I’ve Been to the Mountaintop), realizado em Memphis, nos Estados 
Unidos, no dia 3 de abril de 1968, um dia antes do seu assassinato. Além do país de origem 
da trama, a peça também já foi montada na Europa. No Brasil, foi encampada por Lázaro 
Ramos ao lado da atriz Taís Araújo. 
Lazzo Matumbi  - No pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o cantor apresen-
tou o show ‘Nosso Jeito de Ser’. O projeto contou com a realização de uma feira de afro 
empreendedores, que expuseram os seus produtos para o público do espetáculo.

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Para manter o ambiente de trabalho sempre seguro e saudável, a Bahiagás investe na 
adoção das melhores práticas de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA). São ações 
de rotina da Companhia: a manutenção do relacionamento com as comunidades afetadas 
pelas intervenções da Bahiagás; a realização dos Diálogos Diários de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (DDSSMA); a sistemática para identificação de Aspectos e Avaliação de 
Impactos Ambientais, identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos; a partici-
pação no Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Polo Industrial de Camaçari e Plano de Con-
tingência da Dutovia (PCD). Estas iniciativas demonstram a importância que a Companhia 
confere às questões de SSMA.
Outras ações desenvolvidas em 2016:
Saúde Ocupacional
Realização de campanhas de vacinação e de prevenção: Setembro Amarelo, Outubro Rosa 
e Novembro Azul; palestras e publicação de informes sobre a Saúde do Trabalhador.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2016 2015
RECEITAS  LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS 18  1.214.136  1.466.636 
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 19  (1.035.540)  (1.285.756)
LUCRO BRUTO   178.596  180.880 
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS   
Despesas comerciais 19  (13.617)  (11.351)
Despesas gerais e administrativas 19  (55.368)  (47.514)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20   4.703  435 
LUCRO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO   114.314  122.450 
Receitas fi nanceiras 21  32.976  23.888 
Despesas fi nanceiras 21  (732)  (481)
Total   32.244  23.407 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   146.558  145.857 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 24 
Corrente   (38.460)  (51.689)
Diferido   (177)  1.157 
Incentivo Fiscal Sudene 17   22.773  24.360 
   (15.864)  (26.172)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    130.694  119.685 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
POR AÇÃO DO CAPITAL - R$ (MIL) 3  7,98  7,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

 2016 2015
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  130.694  119.685 
Outros resultados abrangentes -  - 
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 130.694  119.685
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO Nota  
 explicativa 2016 2015
CIRCULANTE   
Caixa e equivalentes de caixa 4 206.525  197.365 
Contas a receber de clientes 5  51.948   65.583 
Depósitos vinculados 6  6.160  3.172 
Estoques 7  4.044  3.609 
Tributos a recuperar 8  20.609  13.945 
Créditos a receber  - Petrobras 27  9.000  18.000 
Despesas pagas antecipadamente  1.043  595 
Créditos nas operações de aquisição de gás 9  21.070  16.888 
Outros ativos          559  936 
Total do circulante  320.958  320.093 
NÃO CIRCULANTE  
Realizável a longo prazo:   

Depósitos vinculados 6 1.686  2.263 
Tributos a recuperar 8  10.129  5.549 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 22  2.944  3.121 
Depósitos judiciais 10  7.858  5.715 
Créditos a receber  - Petrobras 27  466  9.466 
Créditos nas operações de aquisição de gás 9  169  3.099 

Intangível 11  313.344  293.618 
Total do não circulante  336.596 322.831 
TOTAL DO ATIVO  657.554  642.924

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota
 explicativa 2016 2015
CIRCULANTE   
Fornecedores 12 59.710  78.227 
Obrigações trabalhista e encargos sociais a pagar 13   10.843  9.479 
Tributos a pagar 14   7.415  7.561 
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 17  28.446  22.335 
Outros passivos    482  867 

Total do circulante   106.896  118.469 

NÃO CIRCULANTE
Provisão para Contigências 15  2.117  5.625 
Débitos nas operações de venda de gás 16   2.324  3.575 
Outros passivos    108  343 
Total do não circulante   4.549  9.543 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17   
Capital social   384.731  360.355 
Reservas de lucros   92.483  87.551 
Dividendos adicionais propostos   68.895  67.006 
Total do patrimônio líquido   546.109  514.912 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   657.554  642.924

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

 Reservas de lucros
Nota Capital Reserva Reserva Lucros Dividendos

Explicativa social Legal Incentivos Fiscais acumulados
Adicionais 
Propostos Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 333.577       54.284                         29.701                                   - 
                            

37.433          454.995 
Aumento de capital 26.778                        (26.778)                    - 

Dividendos adicionais aprovados
                           

(37.433)          (37.433)
Lucro líquido do exercício                         119.685          119.685 
Destinação do lucro líquido do exercícico 17                       - 
  Reserva incentivos fi scais                          24.360                         (24.360)                    - 
  Reserva legal         5.984                            (5.984)                    - 
  Dividendos mínimos obrigatórios                           (22.335)          (22.335)

  Dividendos adicionais propostos                           (67.006)
                            

67.006 - 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015          360.355       60.268                         27.283                                   - 
                            

67.006          514.912 
Aumento de capital          24.376                        (24.376)                    - 

Dividendos adicionais aprovados
                           

(67.006)          (67.006)
Lucro líquido do exercício                         130.694          130.694 
Destinação do lucro líquido do exercícico 17                      - 
  Reserva incentivos fi scais                          22.773                         (22.773)                    - 
  Reserva legal         6.535                            (6.535)                    - 

  Dividendos adicionais propostos                           (68.895)
                            

68.895                    - 
  Juros sobre o capital próprio                           (32.491)           (32.491)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016         384.731       66.803                         25.680                                   -         68.895          546.109 

Segurança do Trabalho
Treinamento sobre o Plano de Resposta a Emergência da Rede de Distribuição de Gás 
Natural, visando o reforço à prevenção de acidentes; Campanha de Prevenção de Aciden-
tes com as Mãos; Palestra ‘Eu Sou mais 1 para um Trânsito mais Seguro’, em parceria 
com a Polícia Rodoviária Estadual; II Reunião Anual com Contratadas, com realização de 
palestras sobre alinhamento das diretrizes de QSSMA; Fórum de Equalização de Editais 
e Anexo Q12, voltado às boas práticas em Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e 
Meio Ambiente.
Relacionamento com Comunidades
Implementação da sistemática de registro das demandas das comunidades durante os trei-
namentos dos Núcleos de Defesa Comunitária (NUDECs). As manifestações passaram a 
ser coletadas durante as atividades e registradas no Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC) para o devido atendimento e respostas.
CIPA
Quiz CIPA: ação envolvendo temas de Segurança e Saúde Ocupacional, com o objetivo de 
conscientizar os colaboradores sobre a importância do cumprimento dos requisitos legais 
referentes às Normas Regulamentadoras (NRs).
Semana do Conhecimento: Criado em 2014, pela CIPA, o projeto é composto por palestras 
sobre temáticas relacionadas com Segurança e Saúde no ambiente de trabalho, além de 
assuntos técnicos ligados ao negócio da Companhia. Em 2016 foram realizadas 12 edições 
da atividade.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Bahiagás dispõe de infraestrutura de Tecnologia e Informação (TI) composta por um 
conjunto de sistemas necessários para auxiliar a tomada de decisão em todas as esferas 
da Companhia, com a máxima eficiência e segurança.
Dentre os projetos da área de TI realizados em 2016, sobressaem-se: 
•	 O desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), onde foram identifi-

cados adequadamente os recursos de TI indispensáveis aos processos de negócio da 
Companhia, objetivando minimizar as perdas de potencial econômico, reduzir interrup-
ções das operações críticas, proteger os ativos da organização, garantir a segurança 
de pessoal e dos clientes e planejar as tarefas de tomada de decisão durante eventos 
inesperados; 

•	 A aquisição de nova infraestrutura de rede, a fim de prover maior conectividade e mo-
nitoramento dos dispositivos móveis, aumentar a velocidade e melhorar os controles 
de segurança na transmissão dos dados digitais da Companhia;

•	 A implantação do Módulo Central de Lançamentos de Consumo, que unificou as ope-
rações dos processos de medição e faturamento, melhorando o controle e gerencia-
mento das informações; 

•	 A renovação do parque de computadores e notebooks, com o propósito de atualização 
tecnológica e de atendimento aos requisitos da rede de dados da nova sede, garantin-
do o bom andamento das atividades cotidianas da Companhia;

•	 O desenvolvimento do Painel de Gestão de Atendimento para monitoria e gestão das 
manifestações dos clientes da Bahiagás, com a utilização do sistema de Business 
Intelligence (BI).

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Depois da criação do Portal da Governança, ferramenta disponível no site da Companhia, 
para proporcionar muito mais transparência às suas operações, outras iniciativas vêm sen-
do adotadas para garantir o avanço e a consolidação da Política de Governança Corporati-
va da Bahiagás. A exemplo da implementação de novos sistemas de controle e gestão das 
informações e do Comitê de Ética, que, em consonância com a Lei 13.303, de 30 de junho 
de 2016, assume a responsabilidade pela revisão do Código de Conduta da Companhia 
e pelas orientações aos colaboradores sobre a prevenção de conflitos de interesses e 
vedação de atos de corrupção e fraude. A Bahiagás segue reafirmando o seu compromisso 
com a transparência e accountability, buscando atender os princípios, valores e missão da 
Companhia e fortalecer a sua relação com os seus colaboradores, acionistas e órgãos de 
controle.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O crescimento da Bahiagás é resultado direto da dedicação e união de todos aqueles que 
fizeram ou fazem parte da equipe de colaboradores da Companhia. O empenho coletivo 
dos colaboradores contribui para o desenvolvimento das regiões do estado atendidas pela 
Bahiagás e fortalece a sua imagem institucional, que tem em sua missão o compromisso 
com a satisfação dos colaboradores. 
Concurso Público – Em 2016 foi realizado e homologado o 5º Concurso Público da Bahiagás. 
Código de Conduta - A Bahiagás realizou uma revisão no seu Código de Conduta, que foi 
apresentado e divulgado para toda a Companhia pela Diretoria Executiva. O novo Código 
reúne um conjunto de regras e princípios voltados para orientar e disciplinar a conduta dos 
colaboradores da Bahiagás no exercício das suas atividades.
Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) - Em 2016 foi iniciada a revisão do PCRC 
da Companhia, com conclusão prevista para o início de 2017 e implantação no mesmo ano.
II Edição do Programa de Desenvolvimento de Líderes - Em consonância com os objetivos estra-
tégicos da Companhia e as exigências do mercado, foi dada continuidade ao Programa de 
Desenvolvimento de Líderes da Bahiagás, visando capacitar os seus gestores nas melho-
res práticas de mercado, promover o alinhamento entre teoria e prática de gestão e estimu-
lar nos participantes a compreensão dos seus papéis perante seus pares, equipes e líderes.
Capacitação - Em 2016, todos os empregados da Bahiagás participaram de ações de capa-
citação. Além da realização de diversos treinamentos técnicos e comportamentais, foram 
intensificados os treinamentos de QSMS - Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança. 
Programa de Qualidade de Vida – Em 2016, o Programa de Bem com a Vida, realizado em 
parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), foi ampliado. Além das ações preexis-
tentes, como Ginástica Laboral, Grupo de Corrida, Massoterapia, Ioga, Oficina de Teatro e 
palestras com temas variados, voltados para a saúde do empregado, o programa passou a 
oferecer também a Oficina de Canto.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás é uma sociedade de economia mista, constituída 
em 26 de fevereiro de 1991, com sede na cidade de Salvador, tem como objeto social a 
aquisição, comercialização, distribuição de gás e a prestação de serviços correlatos, po-
dendo vir a promover a produção e armazenamento de gás, observada a legislação federal 
pertinente, os critérios econômicos de viabilização dos investimentos, os desenvolvimentos 
econômico e social, os avanços técnicos e a integração do gás na matriz energética do 
Estado.
A Companhia é concessionária exclusiva, pelo prazo de 50 anos, prorrogáveis, da explora-
ção dos serviços de distribuição de gás canalizado em todo o Estado da Bahia, contados 
a partir da publicação do Decreto Estadual no 4.401 de 12 de março de 1991, conforme 
contrato de regulamentação da concessão para exploração industrial, comercial, institu-
cional e residencial dos serviços de gás canalizado no Estado da Bahia, datado de 06 de 
dezembro de 1993.
Ao término do Contrato ocorrerá a reversão ao Poder Concedente dos bens e instalações, 
procedendo-se os levantamentos, avaliações e determinação do valor de indenização à 
Companhia, observado o estabelecido no Contrato de Regulamentação da Concessão.

NOTA 2. ADOÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS E CPC
a) Declaração de conformidade e Base de Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras
As Demonstrações Financeiras de 31/12/16 e 31/12/15, em milhares de reais (Moeda 
Funcional), foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, conside-
rando a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os pronunciamentos, as interpretações e 
as orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologa-
dos pelos órgãos competentes. Compreende o conjunto dessas demonstrações: o balan-
ço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do 
patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, 
demonstração dos resultados abrangentes e as notas explicativas apresentadas de forma 
comparativa.
A demonstração do valor adicionado (DVA) tem por finalidade evidenciar a riqueza criada 
pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme 
requerido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar às informações fi-
nanceiras e foi elaborada com base nos registros contábeis que serviram para a preparação 
das Informações, seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representa-
da pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, 
as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos 
insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e 
serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos 
das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adi-
cionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e 
outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, 
impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de 
capitais próprios.
b) Contrato de Concessão
A Companhia vem reconhecendo, desde o exercício de 2009, como Intangível, em substi-
tuição ao imobilizado relativo à construção de infraestrutura para a prestação de serviços 
de distribuição de gás, o direito de cobrar dos usuários pelo fornecimento de gás conforme 
divulgado na Nota 11. 
No caso da construção de infraestrutura para prestação do serviço público de distribuição 
de gás natural, a receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao seu respectivo custo, 
tendo em vista que não existe margem definida no contrato de concessão e considerando 
que a administração não entende a construção de infraestrutura como fonte de lucro con-
forme demonstrado na Nota 19.

 NOTA 3. DEMONSTRAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações financeiras 
têm-se:
a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Estão representadas por depósitos em conta corrente e as aplicações financeiras estão 
registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não 
supera o valor de mercado.
b) Depósitos Vinculados
Referem-se a valores depositados em conta corrente vinculados a incentivos fiscais cuja 
a movimentação é autorizada pela instituição responsável pela aprovação dos referidos 
incentivos. 
c) Contas a receber de clientes
Referem-se a créditos junto a clientes decorrentes de comercialização e distribuição de gás 
canalizado e serviços correlatos. A estimativa de Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa é 
constituída em montante considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas na rea-
lização das contas a receber.                                                                                                                                                                                                                
d) Estoques 
Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante (almoxarifado de manutenção e 
administrativo) destinados à manutenção operacional, estão registrados ao custo médio de 
aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzidos 
de provisões para perdas quando aplicável. 

Os materiais em estoque, classificados no ativo intangível destinados à construção de in-
fraestrutura de distribuição, estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem 
os seus custos de reposição ou valores de realização, deduzidos de provisões para perdas 
quando aplicável. 
e) Intangível 

Os bens integrantes do ativo intangível compreendem o direito de uso da infraestrutura, 
construída ou adquirida pela Concessionária (direito de cobrar dos usuários do serviço pú-
blico por ela prestado), em consonância com o CPC 04(R2) – Ativos Intangíveis, ICPC 
01(R1) e OCPC 05 Contrato de Concessão, que  estão demonstrados pelo custo de aquisi-
ção, deduzidos da amortização, conforme Nota 11 às demonstrações financeiras. 
A amortização do Ativo Intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios eco-
nômicos futuros do ativo sejam utilizados pela Companhia, os quais correspondem à meto-
dologia de remuneração prevista para o cálculo da tarifa conforme Contrato de Concessão.
A amortização dos componentes do Ativo Intangível é descontinuada quando o respectivo 
ativo tiver sido totalmente recuperado ou baixado, o que ocorrer primeiro, deixando de inte-
grar a base de cálculo da tarifa de prestação de serviços de concessão.
Extinta a concessão, todos os ativos de distribuição de gás serão revertidos ao Poder Con-
cedente, tendo a Companhia direito à indenização a ser determinada com base no levanta-
mento dos valores conforme contrato de concessão. 
O Intangível, a partir de 1° de janeiro de 2009, é revisto para identificar perdas por impair-
ment sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante em que o 
valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de 
venda e o valor em uso de um ativo. 
f) Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.
g) Imposto de renda e contribuição social
Em 21/12/2011, a Companhia obteve, através do Laudo Constitutivo n° 0195/2011 da SU-
DENE, o direito à redução de 75% do Imposto sobre a  Renda e Adicionais, calculados com 
base no Lucro da Exploração, com início de fruição do benefício a partir do ano calendário 
de 2011 com previsão de término no ano calendário de 2020. 
A partir de 01/01/2012, a Companhia iniciou a fruição do benefício de incentivo fiscal SU-
DENE para reinvestimentos, instituído pela Lei n° 5.508/68, regulamentado pela Instrução 
Normativa SRF n° 267/02, mediante o depósito de 30%  do imposto devido sobre o Lucro 
da Exploração, acrescido de 50% de recursos próprios, em conta vinculada do Banco do 
Nordeste do Brasil S/A.
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre 
o lucro real, mais adicional de 10% (dez por cento). A provisão para contribuição social 
sobre o lucro líquido foi constituída a alíquota de 9% (nove por cento).
h) Reconhecimento da receita
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de com-
petência do exercício. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando 
todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. Uma 
receita não é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização.
A Receita Operacional Líquida é mensurada com base no valor do produto entregue, ex-
cluindo descontos, abatimentos e encargos sobre vendas.
i) Uso de estimativas
As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas 
incluem créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diver-
gentes devido a imprecisões inerentes ao processo para sua determinação. A administração 
da Companhia revisa as estimativas e premissas regularmente e entende que não haverá 
divergências materiais quando da realização dessas.
j) Lucro por ação
O cálculo básico de lucro por ação é feito por meio da divisão do lucro líquido do período, 
atribuído aos detentores de ações ordinárias e preferenciais da controladora, pela quanti-
dade de ações ordinárias e preferenciais. A Companhia optou por incluir as ações prefe-
renciais no cálculo tendo em vista seu direito a dividendo igual ao das ações ordinárias. No 
caso da Companhia, não existe ações em tesouraria que diluam o cálculo do lucro por ação, 
não havendo, nesse caso, diferença entre o lucro básico e o lucro diluído. 
No quadro a seguir, estão apresentados os dados de resultado e ações utilizados no cálculo 
dos lucros básico e diluído por ação:

 2016 2015
Lucro líquido do exercício atribuído aos acionistas          130.694             119.685 
Total de ações ordinárias e preferenciais 16.387.511 15.349.205
Lucro /ação  em reais (R$) 7,98 7,80

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
As aplicações financeiras são representadas por fundos de renda fixa e Certificados de De-
pósitos Bancários – CDB cujos rendimentos têm correspondido a aproximadamente 100% 
da variação dos Certificados de Depósito Interbancários – CDI. 
A parcela relevante do valor de R$ 4.524 mil ao final de 2016 e (R$ 27.176 mil em 2015) em 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO- MÉTODO INDIRETO PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais - R$)

Nota
Explicativa 2016 % 2015 %

1 - RECEITAS  1.572.736  1.851.781 
1.1. Vendas de produtos 18  1.511.274  1.795.246 
1.2. ( - ) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa  (980)  (342)

1.3. Outras receitas operacionais  62.442  56.877 
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS  (1.322.277) (1.598.108)

2.1. Outros custos de produtos vendidos  (1.210.935)  
(1.494.811)

2.2. Energia, serviços de terceiros e outras 
despesas operacionais  (111.342)  (103.297)

3 - RETENÇÕES  (32.985)  (35.031)
3.1. Amortização  (32.985)  (35.031)
4 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE  217.474  218.642

5 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA  32.976  23.888 

5.1. Receitas financeiras  32.976  23.888 
6 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  250.450  242.530 
7 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 250.450 100  242.530  100 
7.1. Pessoal
        Remuneração direta  32.693  13  29.233  12 
        FGTS  1.742  1  1.611  1 
        Benefícios  10.473  4  8.447  3 
7.2. Impostos taxas e contribuições
        Federais  32.972  13 38.436  16 
        Estaduais   35.910  14 41.048  17 
        Municipais  420  0 264  0 
7.3. Remuneração de capital de terceiros
        Juros  732  0 481  0 
        Aluguéis  4.814  2 3.325  1 
7.4. Remuneração de capitais próprios
       Juros sobre capital próprio  32.491  13  -  - 
       Dividendos 68.895 28 89.341  37 
       Reserva  Incentivos Fiscais - Sudene  22.773  9 24.360  10 
       Lucros retidos  6.535  3 5.984  2 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Nota   
 Explicatica 2016 2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS   
Lucro Líquido do exercício   130.694  119.685 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa
   Gerado pelas atividades operacionais:
   Amortização   32.985  35.031 
   Custo residual do ativo intangível baixado   56  (119)
   Provisão baixa material de investimento em estoque  11   900   - 
   Provisão para contingências   (3.508)  3.403 
   Estimativa de perda de crédito de liquidação duvidosa   980  342 
   Juros e variações monetárias ativas e passivas   (1.819)  (2.231)
   Participação nos lucros de funcionários e administradores   3.624  2.445 
   Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos  (177)  1.157 
Aumento (Redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes   12.655  35.522 
Depósitos vinculados   (2.411)  (903)
Estoques   (435)  (577)
Tributos a recuperar   8.476  22.469 
Despesas pagas antecipadamente   (448)  167 
Créditos a receber - Petrobras 25  18.000  12.000 
Outros ativos   (1.199)  (2.224)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais
Fornecedores   (18.517)  (15.549)
Obrigações trabalhista e encargos sociais a pagar   (2.260)  (2.596)
Tributos a pagar   (146)  (175)
Outros Passivos   (5.916)  3.357 
Caixa proveniente das operações   171.534  211.204 
Imposto de renda e contribuição social pagos   (17.541)  (31.309)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais   153.993  179.895 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Aquisição de intangível   (55.995)  (52.731)
Redução intangível 11   503  - 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento   (55.492)  (52.731)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos   (89.341)  (37.433)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento   (89.341)  (37.433)
Aumento/Diminuição Líquido de caixa e equivalente de caixa  9.160  89.731 
Representado por:   
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   197.365  107.634 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   206.525  197.365 
AUMENTO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  9.160  89.731 

Caixa e bancos, refere-se ao valor recebido de clientes em 29/12/2016 somente disponível 
no 1º dia seguinte de expediente bancário (02/01/2017) por força de cláusula contratual de 
“floating”. 

 2016  2015
Caixa e bancos              4.524              27.176 
Aplicações de liquidez imediata          202.001             170.189 
Total 206.525 197.365

NOTA 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 2016 2015

Braskem S/A              14.228                15.610 

Oxiteno Nordeste S/A Ind.e Comércio               3.728                  3.271 

Elekeiroz S.A.               2.562                  2.393 

Deten Química S.A.               2.012                  1.637 

Dow Brasil Nordeste S/A-Dow Química               1.800                  1.635 

Metanor S/A - Copenor               1.654                  7.748

BSC- Bahia Specialty Cellulose S/A               1.517                  1.343 

Cristal Pigmentos do Brasil S/A               1.095                    676 

Condomínio Shopping da Bahia               1.008                  1.121 

Ceramus Bahia S.A.                  673                    613 

Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco -CHESF                      -                  8.896 

Caraíba Metais S/A                      -                  2.647 

Petrobras Distribuidora S/A                      -                      30 

Gerdau S/A                      -                      29 

Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa              (1.436)                   (816)

Outros              23.107                18.750 

Total 51.948 65.583

NOTA 6. DEPÓSITOS VINCULADOS
Referem-se a depósitos constituídos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, por conta de 
Incentivos Fiscais de Reinvestimentos - Sudene, calculado sobre o Lucro da Exploração o 
qual reduz o Imposto de Renda Corrente do Exercício, acrescidos 50% (cinquenta por cento) 
de depósitos efetuados pela Companhia os quais, no conjunto, somente serão resgatados 
mediante aprovação dos respectivos projetos pela Sudene, conforme Decreto 4.213 de 26 
de abril de 2002.

 2016 2015
Circulante              6.160                 3.172 
Não Circulante              1.686                 2.263 
Total 7.846 5.435

NOTA 7. ESTOQUES

 2016 2015
Gás Natural                 277                    278 
Suprimentos gerais e de manutenção              3.472                 3.108 
Almoxarifado                   39                      38 
Odorante                 256                    185 
Total 4.044 3.609

Gás Natural  
A Companhia, a partir do exercício de 2015, passou a registrar o estoque de gás natural, cujo 
saldo final em 31 de dezembro de 2015 montou em R$ 278 mil, equivalentes à 322 mil m³, 
distribuídos numa extensão de 812 km de dutos de distribuição em operação. 
A Companhia encerrou o exercício em 31/12/2016 com o saldo de R$ 277 mil, equivalentes 
324 mil m³ distribuídos numa extensão de 859 Km de dutos de distribuição em operação.  

NOTA 8. TRIBUTOS A RECUPERAR

 2016 2015

Estimativa de Imposto de renda sobre aplicação financeira 831 439 

ICMS a recuperar           3.914 2.576 

CSLL           5.864 8.209 

IRPJ         10.120 3.791 

PIS           1.642 799 

INSS              804 3.681 

COFINS           7.564 15.813 

Total         30.739 19.494 

Ativo circulante         20.609 13.945 

Ativo não circulante         10.129 5.549 

A partir de janeiro de 2015, a Companhia, com base nos Artigos nº 53 e 55, § 21 da Lei 
12.973, de 13 de maio de 2014, passou a registrar como Tributos a compensar, os créditos 
de PIS e COFINS gerados pelas aquisições de materiais e serviços utilizados na construção 
da rede de gás os quais serão aproveitados para compensação de Tributos a Pagar de Pis 
e Cofins  sobre Vendas e Outras Receitas Operacionais a medida que for sendo amortizado 
o Ativo Intangível em operação.

NOTA 9. CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 
O campo maduro de Morro do Barro atende ao fornecimento de Gás Natural Comprimido 
(GNC)  através do contrato de fornecimento firmado entre o Consórcio ERG Petróleo e 
Bahiagás. A vigência do contrato de fornecimento, após a celebração de aditamento em 
2014, passou para 31/12/2017, podendo ser prorrogado até 31/12/2019, em caso de valores 
pagos a título de compromissos de retirada de gás natural (“Take or Pay”).  
A Companhia efetuou pagamentos de “Take or Pay” ao Consórcio ERG Petróleo e Gás nos 
anos de 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015. Ocorreram recuperações de “Take or Pay” nos 
anos de 2011, 2012 e 2013. Os saldos atualizados estão registrados no Ativo circulante  e 
não circulante. 
Em 7/10/16 e 22/10/16, o Consórcio ERG informou à Bahiagás e a ANP, respectivamente, 
problemas operacionais que resultaram na interrupção da produção de gás natural no cam-
po de Morro do Barro em 22/08/2016. A partir desta data iniciaram-se negociações entre a 
Bahiagás e o Consórcio para aditar o contrato de suprimento de gás em prazo e volume 
contratado, de modo a possibilitar a recuperação dos créditos da Bahiagás. A Administra-
ção entende que eventual estimativa de perdas quanto a recuperabilidade destes créditos 
somente poderão ser registrados caso não se obtenha êxito nas negociações atualmente 
em curso, com a adoção pela Companhia das medidas judiciais porventura necessárias à 
recuperação dos créditos a que tem direito.

 2016 2015
Circulante            21.070               16.888 
Não Circulante                 169                 3.099 
Total            21.239               19.987 

NOTA 10. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Os Saldos dos depósitos judiciais estão apresentados no quadro a seguir:

 2016 2015
Fiscais              3.785                 2.047 
Trabalhistas              3.134                 2.851 
Cíveis                 939                    817 
Total              7.858                 5.715 

NOTA 11. INTANGÍVEL
Os valores reconhecidos no Intangível, como o direito de cobrar dos usuários pelo forneci-
mento de gás, são constituídos pelos custos relativos à construção de infraestrutura para a 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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prestação de serviços de distribuição de gás.
Devido à característica das atividades operacionais, a amortização do intangível tem início quando o bem que lhe deu origem entra em 
atividade.
A amortização foi calculada com base na vida útil para os ativos formados em conformida-
de com o contrato de concessão e integrante da base de cálculo da tarifa de prestação de  
serviços, totalizando R$ 34.810 mil (R$ 37.222 mil em 2015), devidamente apropriada ao resultado do exercício.
No quadro a seguir, demonstra-se a movimentação das contas ocorridas no exercício, como segue:

INTANGÍVEL AMORTIZÁVEL

Estimativa de 
Benefícios 

Econômicos 
em Anos

31/12/2016 Adições Baixas Transf. 31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2014

Redes de Distribuição 10 532.460 2.891 (80) 45.820 483.829 5.848 -   86.840 391.141 
Edificações 10 5.558 69 -   -   5.489 22 -   -   5.467 
Instalações, Aparelhos e 
Máquinas 10 3.847 641  -      -   3.206  768   -   349        2.089 
Benfeitorias em Imóveis de 
Terceiros 10 890 -   -   -   890 -   -   -   890 
Móveis e Utensílios 10 1.862         277 (2) -   1.587 21 -   -   1.566 
Equipamentos de Informática 10 8.476    3.121 -   -   5.355 310 -   -   5.045 
Veículos 10 563 -   -   -   563 -   (170) -   733 
Softwares 10 9.477 716 -   -   8.761 771 -   -   7.990 
Marcas e patentes 10 1 -   -   -   1 -   -   -   1 
Direitos de uso e Concessões 10 201 -   -   -   201 -   -   -   201 
Terrenos 10 508 -   -   -   508 -   -   -   508 

Intangível Amortizável  563.843 7.715 (82) 45.820 510.390 7.740 (170) 87.189 415.631 

AMORTIZAÇÃO Taxa 
Amortização 31/12/2016 Adições Baixas Transf. 31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2014

Redes de Distribuição 10% (315.930) (32.488) 6 -   (283.448) (35.107) -   -   (248.341)
Edificações 10%    (3.258) (541) -   -   (2.717) (540) -   -   (2.177)
Instalações, Aparelhos e 
Máquinas 10% (1.055) (349) -   -   (706) (255) -   -   (451)
Benfeitorias em Imóveis de 
Terceiros 10% (850) (30) -   -   (820) (42) -   -   (778)
Móveis e Utensílios 10% (966) (120) 1 -   (847) (123) -   -   (724)
Equipamentos de Informática 10%    (2.498) (458) -   -   (2.040) (417) -   -   (1.623)
Veículos 10%            (234) (55) -   -   (179) (56) 71 -   (194)
Softwares 10% (4.702) (719) -   -   (3.983) (632) -   -   (3.351)
Marcas e patentes 10% (1) -   -   -   (1) -   -   -   (1)
Direitos de uso e Concessões 10% -   -   -   -   -   -    -   -   -   

Terrenos 10% (389) (50) -   -   (339) (50) -   -   (289)

Amortização  (329.883) (34.810) 7 -   (295.080) (37.222) 71 -   (257.929)
INTANGÍVEL A AMORTIZAR  31/12/2016 Adições Baixas Transf. 31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2014

Materiais para Aplicação (1)
(2)(3)  15.070 6.659     (872) (8.973) 18.256 6.394 290 (5.589) 17.161 

Obras em Andamento  64.314 41.621 (41) (37.318) 60.052 38.597 -   (81.673)   103.128 
  Intangível a Amortizar        79.384   48.280 (913) (46.291) 78.308 44.991 290 (87.262)     120.289 

  Total do Intangível      313.344    21.185 (988) (471)     293.618    15.509 191 (73)     277.991 

(1)Composto basicamente de estoques de tubulações, válvulas, computadores de vazão, sistemas de odorização e outros equipamentos para 
construção de infraestrutura da rede de distribuição de gás. 
(2) Foi estimada a perda de materiais em depósito para aplicação no valor de R$ 900 mil, referente a materiais que retornaram de obra na condição 
de sucata, bem como materiais que estavam no estoque de investimento, avaliados como obsoletos e inservíveis, de acordo com o diagnóstico 
da Gerência de Engenharia em conjunto com a Gerência de Administração e Suprimentos da Companhia. Esses materiais serão alienados como 
sucata por não apresentarem condições para aplicação na rede de distribuição de gás.
(3) Foi realizada a transferência do valor de R$ 503 mil referente ao crédito de PIS e COFINS, constantes no registro de compra dos materiais em 
depósito para aplicação como custo de aquisição do ativo não circulante intangível para o ativo não circulante, na conta de tributos a recuperar.
O intangível em andamento está composto pelos seguintes projetos:

 2016 2015
Projetos
Empreendimentos em Salvador        19.217        27.346 
Empreendimentos no Pólo de Camaçari          8.417          9.436 
Empreendimentos em Candeias          5.671          3.840 
Empreendimentos em Feira de Santana          4.582          5.501 
Empreendimentos em Camaçari          4.176          1.023 
Empreendimentos em Ipiaú          4.031          1.977 
Empreendimentos em Brumado          3.305                  - 
Empreendimentos em Catu          2.938          3.368 
Empreendimentos em Alagoinhas          2.573          1.038 
Empreendimentos em Jequié          2.469                  - 
Empreendimentos em Itabuna          1.861          1.798 
Empreendimentos em Simões Filhos          1.798          1.392 
Empreendimentos em Mucrurí             650             625 
Empreendimentos em Lauro de Freitas             625               23 
Empreendimentos em Eunápolis             572             674 
Empreendimentos no Litoral Norte             529                  - 
Empreendimentos em Ilhéus             453             240 
Empreendimentos no Pólo Plastic             118             782 
Empreendimentos em Dias D’ Ávila               69             715 
Empreendimentos em Amélia Rdrigues               12               12 
Empreendimentos em Pojuca               12               12 
Empreendimentos em Santo Amaro                 2               15 
Empreendimentos em Outros Municípios             234             235 
Total       64.314       60.052 

Os empreendimentos em Salvador estão representados por cerca de 412 projetos basicamente para usuários dos segmentos residencial, auto-
motivo e comercial, e projetos de infraestrutura. Os empreendimentos em Feira de Santana estão representados por 30 projetos dos segmentos 
industrial, automotivo, comercial e infraestrutura. Os empreendimentos no Pólo de Camaçari estão representados por 44 projetos dos segmentos 
industrial, automotivo e infraestrutura. Os empreendimentos em Itabuna estão representados por 17 projetos dos segmentos residencial, automo-
tivo e infraestrutura. Os empreendimentos em Ilhéus estão representados por 4 projetos de infraestrutura, enquanto que os empreendimentos em 
Candeias estão representados por 16 projetos dos segmentos industrial, automotivo e de infraestrutura, composto de estações e gasodutos para 
distribuição do gás natural na região.
A Companhia realizou cálculo do valor recuperável dos ativos de longa duração, tendo como base os valores registrados na contabilidade em 31 de 
dezembro de 2016 cujo objetivo foi a demonstração da capacidade da unidade geradora de caixa, em recuperar o valor do ativo líquido constante 
das demonstrações financeiras para o exercício, com base na expectativa da geração de caixa da empresa nos próximos cinco anos. 
Até 31/12/2016, não foram identificadas perdas por impairment.

NOTA 12. FORNECEDORES
O saldo é composto principalmente pelo fornecedor Petróleo Brasileiro S/A:

 2016 2015
Petróleo Brasileiro S/A            51.623               72.628 
Outros              8.087                 5.599 
Total            59.710               78.227 

NOTA 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

 2016 2015
Participação nos lucros e resultados              3.627                 2.447 
Provisão de férias              4.019                 3.835 
Provisão gratificação              1.744                 1.692 
INSS                 855                    786 
FGTS                 305                    269 
Outras                 293                    450 
Total            10.843                 9.479 

NOTA 14. TRIBUTOS A PAGAR

 2016 2015
Imposto de renda pessoa jurídica -                    234 
ICMS sobre vendas              5.057                 5.147 
PIS sobre vendas / outras                 129                    124 
COFINS sobre vendas / outras                 621                    595 
Impostos retidos na fonte              1.074                 1.106 
Outros                 534                    355 
Total              7.415                 7.561 

NOTA 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
As provisões constituídas para contingências passivas estão compostas como segue:

 Trabalhistas Fiscais Cíveis Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014           368         -       1.854   2.222 
Constituição           690   1.007     1.706   3.403 
Saldos em 31 de dezembro de 2015        1.058 1.007     3.560   5.625 
Reversão         (854)  (1.007)   (1.647)  (3.508)
Saldos em 31 de dezembro de 2016           204         -       1.913   2.117 

Provisões Trabalhistas 
Referem-se a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros (responsabilidade solidária) contratados pela Companhia para execução de 
obras. Baseada na opinião dos seus assessores jurídicos, a Administração entende que as provisões constituídas registradas no balanço são 
suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.
No exercício de 2016, por conta de alteração no diagnóstico a respeito dos processos judiciais nos quais a Companhia é ré, foram modificados os 
status da probabilidade de perda de parte das ações judiciais, as quais passaram de provável para possível, sendo revertidos os registros contábeis 
totalizando R$ 854 mil.
Provisões Fiscais  
Refere-se à ação de cobrança de taxa de passagem de gasodutos movida contra a Companhia no exercício de 2015. Baseado na opinião dos 
seus assessores jurídicos a época, a Administração entendia que a provisão constituída registrada no Balanço era suficiente para cobrir prováveis 
perdas com tal causa.
No exercício de 2016, por conta de alteração no diagnóstico a respeito desse processo, com a modificação do status da probabilidade de perda, a 
qual passou de provável para possível, foi revertido o registro contábil dessa ação, na sua totalidade de R$ 1.007 mil. 
Processo Administrativo – Receita Federal do Brasil
Em 2015, a Companhia foi notificada a pagar o valor de R$ 1.809.108,34, por conta dos processos administrativos nº 10580.000110/2001-31 e 
10580.004581/2002-07, consolidado no processo nº 10580.724071/2014-20, cujos autos foram conclusos pela Receita Federal do Brasil - RFB, 
referente indeferimento de processo de compensação tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Exercícios 2001 e 2002.
A Companhia não concordando com a decisão na esfera administrativa, contestou judicialmente tal notificação, efetuando o correspondente depó-
sito judicial, assegurando através de decisão cautelar, a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito.
O processo judicial encontra-se em andamento sem qualquer decisão quanto ao mérito, que permita constituir registro de estimativa de perda.
Provisões Cíveis 
Referem-se a ações movidas por pessoas físicas e empresas com contratos encerrados com a Companhia. Baseada na opinião dos seus asses-
sores jurídicos, a Administração entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com 
tais causas.
No exercício de 2016, por conta de alteração no diagnóstico a respeito dos processos judiciais nos quais a Companhia é ré, foram modificados os 
status da probabilidade de perda de parte das ações judiciais, as quais passaram de provável para possível, sendo revertidos os registros contábeis 
totalizando R$ 1.647 mil.
Cíveis 
A)BRASKEM - AÇÃO CAUTELAR 
Em dezembro de 2002, a Braskem ajuizou Ações Judiciais contra a Bahiagás, postulando o fornecimento de 1.200.000/m³ diários de gás natural 
canalizado. Em grau de Recursos Especiais, o Superior Tribunal de  Justiça decidiu: (a) obrigar a Bahiagás fornecer 1.200.000 m³/dia; (b) reduzir 
a multa diária pelo não fornecimento de gás para R$ 20 mil; (c) estabelecer que o momento inicial para aplicação da referida multa se dará após o 
trânsito em julgado do Acórdão e depois que a Bahiagás for formalmente intimada para cumprir o fornecimento e não fazê-lo. As partes interpuse-
ram os seus respectivos Embargos de Declaração, ainda pendentes de julgamento.
Embargos de Divergência opostos pela Braskem não conhecidos conforme pauta de julgamento da sessão da Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça do dia 16/02/2011. Pendentes de julgamento, Recursos Extraordinários interpostos pela Bahiagás questionando acórdão que julgou 
procedente pedido de indenização por perdas e danos.
B) BRASKEM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Decorrente da decisão judicial referente a Ação Cautelar, a qual estabeleceu o dever de indenizar a BRASKEM pelos danos emergentes decorren-
tes da redução dos volumes fornecidos pela Bahiagás àquela empresa, foi ajuizada Ação de Liquidação de Sentença.
Tal pedido de liquidação foi contestado sob o argumento, entre outros, de que não há comprovação nos autos de efetivo dano decorrente da redu-
ção do fornecimento do gás natural, estando, atualmente distribuido à  11º Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais, estando em fase de perícia técnica.
A Companhia não apresentou valor estimado para desembolso na liquidação, tendo em vista o entendimento da Administração de que não há 
qualquer comprovação de dano decorrente da redução do fornecimento de gás natural. 
C) COPABO Construções e Comércio Ltda.
A ação ajuizada pela contratada visa o ressarcimento por supostos prejuízos ocorridos durante a execução da 2ª etapa da obra de construção 
e montagem de 44 km de gasoduto enterrado, localizado entre as cidades de Catu e Alagoinhas, sob a alegação de que a Companhia não teria 
cumprido suas obrigações previstas no contrato de nº 008/03, implicando no atraso da obra e em prejuízos para a contratada.
O valor objeto da lide de R$ 4.016 mil refere-se a suposto prejuízo na execução da 2ª etapa da obra, dependendo de perícia para a prova por parte 
da autora. 
O perito designado já apresentou laudo pericial e a Bahiagás, em resposta, elaborou parecer do assistente técnico.
Em março de 2016, foi proferida sentença com julgamento improcedente dos pedidos formulados pela Autora. A acionante foi condenada ao paga-
mento de custas processuais e honorários advocatícios.
A Copabo interpôs Recurso de Apelação, distribuído à Desembargadora Relatora.

NOTA 16. DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS
Nos contratos de venda de gás natural firmados entre a Companhia e usuários industriais estão estabelecidos compromissos de retiradas de gás 
natural (“Take or Pay”), tendo sido efetuados pagamentos em 2015 e 2016, os quais poderão ser recuperados no prazo previsto nos respectivos 
contratos. 

NOTA 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
O capital social subscrito e integralizado de R$ 384.731 mil em 31 de dezembro de 2016  ( (R$ 360.355 mil em 31 de dezembro de 2015), está re-
presentado por 16.387.511 ações(15.349.205, em 2015), sendo 5.462.501 ações ordinárias (5.116.399, em 2015) e 10.925.010 ações preferenciais 
(10.232.806, em 2015), todas em classe única, sem valor nominal. 
As ações preferenciais são nominativas, sem valor nominal, não têm direito a voto e gozam da prioridade no recebimento de dividendos obrigatórios 
e no reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia e participam em igualdade de condições com as ações ordinárias nos dividendos 
distribuídos.
O capital autorizado da Companhia é de 900.000.000 ações.
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a composição acionária da Companhia está demonstrada como segue: 

 Classe das Ações     
 Ordinárias

Quantidade
Preferenciais
Quantidade

Total 
Quantidade 

Acionistas 2016 % 2015 % 2016 % 2015 % 2016 % 2015 %
Estado da 
Bahia   2.785.887 51,00    2.618.759 51,00                  -                        -      2.785.887 17,00  2.618.759 17,00

Gaspetro 
S/A   1.338.307 24,50   1.248.820 24,50     5.462.505 50,00       

5.116.403 50,00   6.800.812 41,50  6.365.223 41,50

Mitsui Gás   1.338.307 24,50   1.248.820 24,50     5.462.505 50,00 5.116.403 50,00   6.800.812 41,50   6.365.223 41,50
Total    5.462.501 100,00 5.116.399 100,00  10.925.010 100,00   10.232.806 100,00   16.387.511 100,00 15.349.205 100,00

A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de junho de 2016 aprovou o aumento de capital no montante de R$ 1.396 mil, proveniente da 
incorporação de incentivos fiscais de Reinvestimento Sudene (Decreto 4.213/02 e Lei 12.712/12), com a emissão de 59.460 ações, sendo 19.820 
ordinárias e 39.640 preferenciais, todas de classe única, sem valor nominal e inconversíveis de uma classe em outra. 
A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de novembro de 2016 aprovou o aumento de capital no montante de R$ 22.980 mil, proveniente 
da incorporação de incentivos fiscais de redução de 75%  do Imposto de Renda (Lei 4.239/63 e Lei 8.191/91), com a emissão de 978.846 ações, 
sendo 326.282 ordinárias e 652.564 preferenciais, todas de classe única, sem valor nominal e inconversíveis de uma classe em outra. 
Reserva legal
A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício até alcançar 20% do capital social, e sua utilização está restrita 
à compensação de prejuízos e ao aumento do capital social a qualquer momento a critério da Companhia.
Reserva de Incentivos Fiscais 
Incentivo Fiscal SUDENE 75% do IRPJ exercícios de 2016 e 2015:
O incentivo de redução de 75% do Imposto sobre a  Renda e Adicionais  incidentes sobre o lucro da exploração, conforme mencionado na Nota 3, 
letra g, foi de R$ 21.483 mil em 2016 (R$ 22.980 mil em 2015), relativo ao Laudo Constitutivo n° 0195/2011.
Incentivo Fiscal SUDENE por Reinvestimento IRPJ exercícios de 2016 e 2015:
A Companhia usufruiu em 2016 do incentivo fiscal SUDENE para Reinvestimentos no valor de R$ 1.290 mil ( R$ 1.380 mil em 2015), conforme 
mencionado na Nota 3, letra g. 
Total do Incentivo Fiscal SUDENE exercícios de 2016 e 2015:
Em 2016 a Companhia obteve o total de R$ 22.773 mil (R$ 24.360 mil em 2015)   referentes aos incentivos fiscais Sudene de Redução sobre 
75% do Imposto sobre a Renda e Adicionais incidentes sobre o lucro da exploração, relativo ao Laudo Constitutivo n° 0195/2011e benefício fiscal 
SUDENE de Reinvestimentos.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio   
O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, conforme determina 
a Lei nº 6.404/76, nos termos do seu artigo 202.
No exercício de 2015 não houve remuneração de Juros sobre Capital Próprio aos acionistas, sendo reconhecidos, portanto, no passivo circulante 
integralmente 25% como dividendos mínimos obrigatórios. 
Na AGE de 25/11/2016 foi aprovado o crédito de R$32.491 mil de Juros Sobre Capital Próprio aos acionistas, com pagamento em data a ser deli-
berada na AGO de 2017, que após a incidência de imposto de renda na fonte, resulta no registro no passivo circulante de valor de R$28.446 mil, 
montante superior aos dividendos mínimos obrigatórios (resolução CFC nº 1.195/09).
Assim, ficam à disposição dos acionistas no Patrimônio Liquido o valor de R$68.895 mil a título de dividendos adicionais propostos, em conformi-
dade com proposta de distribuição integral do resultado do exercício de 2016, deduzidas a constituição da reserva legal e de incentivos fiscais, 
como demonstrado no quadro a seguir:

 2016 2015

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO          130.694             119.685 
Reserva Legal (5%)             (6.535)               (5.984)

Reserva Incentivo Fiscal Sudene           (22.773)             (24.360)

BASE DE CÁLCULO DIVIDENDOS          101.386               89.341 
Dividendos Mínimos Obrigatórios (25% )                    -                 22.335 

Juros s/ Capital Próprio Imputados aos Dividendos            32.491                      -   

   Imposto de renda na fonte             (4.045)                      -   

Juros s/ Capital Próprio  Líquido de Imposto de Renda            28.446                      -   

Dividendos Adicionais Propostos            68.895               67.006 

TOTAL DE DIVIDENDOS/JSCP A PAGAR            97.341               89.341 

A parcela de juros sobre o capital próprio de R$ 32.491 mil em 2016  tem incidência de retenção de imposto de renda na fonte de 15% - R$ 4.045 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$)

CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS NA PRÓXIMA PÁGINA>>
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mil, exceto para os acionistas imunes e isentos, conforme estabelecido na Lei nº 9.249/95.

NOTA 18. RECEITA LÍQUIDA
A Receita Líquida está demonstrada da seguinte forma:

 2016 2015

Receita Bruta       1.511.274          1.795.246 

ICMS         (175.826)           (181.282)

PIS           (21.639)             (26.280)

COFINS           (99.673)           (121.048)

Total da receita líquida       1.214.136          1.466.636 

A receita operacional bruta de vendas no exercício de 2016 alcançou R$ 1.511.274 mil, repre-
sentando uma queda de 15,8% em relação às vendas do exercício de 2015 (R$ 1.795.246 mil), 
devido à redução do volume comercializado de 12,9% e da redução em média da tarifa de gás 
natural em 3,3%.

NOTA 19. CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DESPESAS OPERACIONAIS
As informações sobre a natureza dos custos e despesas reconhecidas na demonstração do 
resultado são apresentadas a seguir:

Despesas por Natureza
2016 2015

Compra de Gás 956.940 1.210.302
Pessoal 51.302              45.135 
Amortização 32.979              35.031 
Despesas de Serviços contratados 30.226              25.275 
Despesas de Aluguéis 4.814                3.325 
Direitos de passagens da rede 4.521                3.651 
Despesas institucionais e promocionais 4.227                3.352 
Despesas de Conversão de Clientes 4.980                3.658 
Despesas tributárias 4.118 3.909
Outras Despesas Operacionais 10.419 10.983

1.104.526 1.344.621
Classificadas como:

2016 2015
Custo dos Produtos Vendidos 1.035.540 1.285.756
Despesas Comerciais, Administrativas,Tributárias e Gerais 68.985              58.865 

1.104.526 1.344.621

NOTA 20. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
O saldo da conta está demonstrado da seguinte forma:

 2016 2015
Receita de Construção (a)            51.461               49.850 
Custo de Construção (a)           (51.461)             (49.850)
Outras Receitas Operacionais            11.327                 7.027 
Outras Despesas Operacionais             (6.625)               (6.592)
Total              4.703                    435 

a) Receita e Custo de Construção   
Nos termos dos contratos de concessão de distribuição de gás canalizado, que estão ao alcance 
do ICPC 01(R1), o concessionário atua como prestador de serviços para o concedente quando 
constrói ou melhora a infraestrutura usada para prestar um serviço público por conta própria 
ou através de terceiros. Ao prestar o serviço, o concessionário deve mensurar e reconhecer a 
receita dos serviços que presta de acordo com o CPC 30(R1) – Receita e os Custos de acordo 
com o CPC 17(R1) - Contratos de Construção.
Consoante o expresso na Nota 2.b, a construção de infraestrutura é considerada como presta-
ção de serviços ao Poder Concedente, sendo que a correspondente receita é reconhecida ao 
resultado por valor igual ao custo, tendo em vista que não existe margem definida no Contrato 
de Concessão para esse serviço.     
Essa prestação de serviço gera ao concessionário o benefício de poder cobrar do usuário do 
serviço, via tarifa, o retorno do valor dispendido, sem acréscimo, isto é, sem margem na ativi-
dade de construção.

NOTA  21 – RECEITAS (DESPESAS ) FINANCEIRAS

 2016 2015

Receitas Financeiras            32.976               23.888 

Receita sobre Aplicação Financeira            28.132               19.090 

Juros - Contas a Receber              2.017                 1.462 

Outras Receitas Financeiras              2.826                 3.336 

Despesas Financeiras                (732)                 (481)

Juros - Obrigações Fiscais                (266)                   (14)

Descontos Concedidos                    (4)                     (1)

Despesas com Instituições Financeiras                (439)                 (416)

Outras Despesas Financeiras                  (23)                   (50)

Total            32.244               23.407 

NOTA 22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Os principais riscos de mercado a que a Companhia está exposta na condução das suas ativi-
dades são:
•Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da dificulda-
de de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para 
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a Companhia vem monitorando as contas 
a receber de clientes.
•Valor de mercado dos instrumentos financeiros
Para determinar o valor estimado de mercado dos instrumentos financeiros, foram utilizadas 
as informações disponíveis e metodologias de avaliação própria. As estimativas não indicam, 
necessariamente, que tais instrumentos possam ser operados no mercado diferentemente das 
taxas utilizadas.
Não houve operações com derivativos.

NOTA 23. SEGUROS
A Companhia possui cobertura de seguros para os bens do ativo intangível, e outros seguros, 
contratados nas seguintes modalidades e valores:

Tipo de seguro Bens segurados/objeto do seguro 2016 2015

Responsabilidade civil Prédio, instalações e rede de dis-
tribuição de gás   6.000 6.000 

Riscos Nomeados/Incêndio/raio/
explosão

Prédio, instalações e rede de dis-
tribuição de gás 11.700 11.700 

Compreensivo Empresarial Tu-
multo/greve/saques/atos dolosos/
danos elétricos

Geral  9.688 8.230 

Riscos Nomeados (Nova Sede)

Maquinismos / Móveis / Utensí-
lios e Mercadorias com cobertura 
contra - incêndio / queda de raio / 
explosão / implosão e danos elé-
tricos.

36.360           -   

Seguro de Responsabilidade Civil 
por Práticas Trabalhistas Indevidas 

Custos de defesa e custos de com-
pensação associados aos danos 
morais em reclamação iniciada por  
colaborador contra o segurado.

5.000           -   

Veículo Mercedes-Benz – Atego 1418  Pla-
ca – NZB 0866 419 409 

Veículo Caminhão–Agrale CAM 14000 
4X2 E5   2014   Placa – OZI-0866 300 300 

Seguro Responsabilidade Ci-
vil para Conselheiros, Diretores e/
ou Administradores

Cobertura para Pagamento e/ou 
reembolso, a título de Indenização 
securitária.

11.000  - 

O valor em risco atribuído a contratação do Seguro Riscos Nomeados, corresponde a R$ 
271.257 mil ao final de 2016 (R$ 240.998 mil em 2015), para cobertura da totalidade dos bens 
localizados na sede e nas filiais da empresa, bem como, nos municípios atendidos pela rede de 
distribuição de gás sob a gestão da Companhia na qualidade de concessionária. Os seguros 
contratados foram considerados suficientes pela Administração.

NOTA 24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os valores do imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são 
demonstrados como segue:

 2016 2015
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes            38.460               51.689 

Imposto de Renda Correntes            28.035               37.918 
Contribuição Social Correntes            10.425               13.771 

Redução IRPJ Incentivo Fiscal Sudene            (22.773)             (24.360)
Ajustes ao lucro que afetam o resultado do exercício:   

Constituição de Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos                 177               (1.157)
Contribuição Social Diferidos                 130                  (306)
Imposto de Renda Diferidos                   47                  (851)

Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado            15.864               26.172 

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos registrados no ativo realizável a 
longo prazo em 2016 montam R$ 2.944 mil, sendo R$ 2.165  mil de IRPJ e R$ 779 mil de CSLL. 
Em 2015 montam R$ 3.121 mil, sendo R$ 2.295 mil de IRPJ e R$ 826 mil de CSLL, os quais são 
decorrentes de diferenças temporias. 
Com relação a esses créditos, estima-se que os mesmos serão realizados nos próximos exer-
cícios. 
NOTA 25. PARTES RELACIONADAS
a) Transações e Saldos
As transações mercantis com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, empresa ligada, referem-se 
a compra de gás natural e são realizadas de acordo com os limites de preços estabelecidos pelo 
mercado. Os valores das operações realizadas são: 

 2016 2015
   
Saldo de fornecedor (passivo circulante) 51.623 72.628 
         
Créditos a Receber – Petrobras (ativo circulante e não circulante) 9.466 27.466 
Compras de gás natural - resultado – custo dos produtos 956.940 1.210.302 

Em 31 de dezembro de 2016, o volume de compras de gás natural pela Companhia atingiu 
1.234.729  m³/ano (1.417.354 mil m³/ano em 2015), que corresponde a 3.383 mil m³/dia ( 3.883 
mil m³/dia em 2015). Esse decréscimo de volume em 2016 de 12,88%, ocorreu devido à retração 
da economia brasileira. 
b) Reembolso a Acionistas
Autorizados pela Assembleia Geral de acionistas, a Companhia reembolsa a remuneração dos 
empregados dos acionistas que foram cedidos à Bahiagás. O reembolso aos acionistas em 2016 
foi de R$ 1.020 mil ( R$ 915 mil em 2015), contabilizadas como Despesas de Pessoal.
c) Remuneração dos administradores  
A remuneração dos administradores em 2016 foi de R$ 1.676 mil (R$ 1.532 mil em 2015), corres-
pondendo a “benefícios de curto prazo a empregados e a administradores”, que estão apresen-
tados na rubrica “Despesas Gerais e Administrativas” na demonstração do resultado.

NOTA 26. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS  
Em conformidade com as disposições contidas na Lei Nº. 10.101/2000 e com a Política de Par-
ticipação nos Lucros e Resultados aprovada pelo Conselho de Administração, a Companhia 
estipulou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) para os exercícios 2016 
e 2017, documento este que foi aprovado pelo Conselho de Administração na ata da sua 224ª 
Reunião e negociado junto a Comissão de Empregados e representante do Sindicato dos Traba-
lhadores do Ramo Químico e Petroleiro da Bahia. O valor provisionado para o exercício de 2016 
a título de Participação nos Lucros e Resultados aos empregados e administradores foi de R$ 
3.624 mil (R$ 2.445 mil em 2015). 

NOTA 27. CRÉDITOS A RECEBER - PETROBRAS  
A Petrobras através de seu estabelecimento de Catu, Estado da Bahia, realizou a partir de janei-
ro de 2013 fornecimento de gás natural à Bahiagás, que o revendeu à Usina Termelétrica de Ca-
maçari. Tais operações foram realizadas com emissão de notas fiscais no período de 25/01/2013 
a 12/06/2013 com incidência de ICMS, totalizando este imposto o montante de R$ 45.466  mil.
Em junho de 2013, a Bahiagás identificou que na emissão das referidas notas fiscais não esta-
vam sendo considerados o diferimento previsto no RICMS/BA, art. 286, inciso XXXII. 
As notas fiscais emitidas pela Petrobras com inclusão indevida de ICMS motivou a solicitação de 
repetição de indébito pela Petrobras junto à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, tendo 
sido deferido em 7/01/2014 a compensação nas seguintes condições:
Ano 2014 - 12 (doze)  parcelas no valor de R$ 500 mil, totalizando R$ 6.000 mil;
Ano 2015 - 12 (doze)  parcelas no valor de R$ 1.000 mil, totalizando R$ 12.000 mil;
 Ano 2016 - 12 (doze)  parcelas no valor de R$ 1.500 mil, totalizando R$ 18.000 mil;
Ano 2017 - 12 (doze)  parcelas no valor de R$ 750 mil, totalizando R$ 9.000 mil;
Ano 2018 -  01 (uma)  parcela no valor de R$ 466 mil.
Como a Bahiagás efetuou o pagamentos das referidas Notas Fiscais de venda de gás natural 
com a inclusão de ICMS, a Petrobras comunicou em 21 de janeiro de 2014, a autorização para 
a Bahiagás compensar os referidos valores pagos a maior, nas mesmas condições autorizadas 
pela Secretaria da Fazenda do Estado.  
O crédito da Companhia está registrado ao final de 2016 no Ativo circulante no valor de R$ 9.000 
mil ( em 2015 de R$ R$ 18.000 mil), e Ativo não circulante no valor de R$ 466 mil (em 2015 R$ 
9.466 mil). 

NOTA 28 COMPROMISSOS VINCULADOS A CONTRATOS
A Companhia assumiu compromissos contratuais, cujos principais termos estão definidos a se-
guir:
Contrato de Concessão 
De acordo com o Contrato de Concessão firmado entre o Poder Concedente - Estado da Bahia 
e a Concessionária, o primeiro concedeu à Companhia os direitos de exploração dos serviços de 
distribuição de gás, por meio de canalizações.
Entre as obrigações assumidas pela Concessionária decorrentes do referido Contrato, desta-
cam-se as seguintes: (i) realizar investimentos necessários à prestação do serviço concedido de 
forma a atender a demanda, nos prazos e quantitativos cujos estudos e viabilidade econômica 
justifiquem a rentabilidade dos investimentos realizados, garantindo sempre a segurança e a 
justa retribuição do capital investido; (ii) usar o domínio público necessário à execução do servi-
ço, bem como promover desapropriações e constituir servidões de áreas declaradas de utilidade 
pública pelo concedente para prestação de serviços previstos no contrato; (iii) cobrar as tarifas 
na forma fixada no Contrato de Concessão; (iv) zelar pela Integridade dos bens vinculados à 
prestação dos serviços; (v) Prestar contas da gestão do serviço ao Concedente e aos usuários; 
(vi) permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras e ins-
talações compreendidas na concessão, bem assim aos respectivos registros contábeis e (vii) 
manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. 
Contrato com a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.
A Bahiagás tem em vigência até 31/12/2017 contratos de compra e venda de gás natural em 
duas modalidades celebrados com a Petrobras: Contrato Firme Inflexível e Firme Flexível, com 
compromisso de retirada mensal e anual de gás natural (Take or Pay).
Contratos de Aluguel 
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui cinco contratos de aluguéis de imóveis, com 
cláusulas de prazos de 01 a 10 anos, reajustados anualmente com base no Índice Geral de 
Preço de Mercado – IGP-M, renováveis ao término do período de locação, em conformidade com 
valores de mercado de aluguéis de imóveis comerciais;     
Em 2016,  a Companhia celebrou um novo contrato de locação com prazo de dez anos, cujo 
imóvel está localizado na Avenida Magalhães Neto, nº 1838, Edifício Civil Business, Pituba, Sal-
vador,  que desde dezembro de 2016 passou a funcionar sua nova sede administrativa. 
Os contratos relativos a antiga sede administrativa localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 
450, Edificio Suarez Trade, Pituba, Salvador, foram encerrados entre o final de 2016 e início 
de 2017. 
As despesas de locação com imóveis totalizaram em 2016 - R$ 2.608 mil (em 2015 -R$ 1.221 
mil).
A variação das despesas de aluguel entre  2016 e 2015, de R$ 1.387 mil, decorreu da manuten-
ção dos antigos contratos de locação até a conclusão da reforma do imóvel e mudança para a 
nova sede da Companhia.  
NOTA  29 – EVENTOS SUBSEQUENTES
A Companhia, até 28 de fevereiro de 2017, não identificou quaisquer eventos subsequentes sig-
nificativos para divulgação nas suas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS

Aos
Diretores e Acionistas da 
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás
Salvador –BA

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações 
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, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Gás da 
Bahia – Bahiagás em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, 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 
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira 
para companhias abertas. A administração da Companhia decidiu apresentar essa demonstração 
como informação suplementar às IFRS e legislação brasileira, que não requerem a apresentação 
da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus 
aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com o 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. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demosntrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, 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 governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 
contábeis.  
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantermos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtermos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
•	 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. 
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 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 uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições faturas podem 
levar a Companhia a não mais de manter em continuidade operacional. 
•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2017.

MACIEL AUDITORES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 – S – SP
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ROSANGELA PEREIRA PEIXOTO
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PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2016

O Conselho Fiscal da Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, no exercício de suas atribui-
ções legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei 6.404/1976, examinou 
o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras, as notas explicativas e o Re-
latório dos Auditores Independentes emitido pelo Grupo Maciel – Auditoria, Consultoria, Perícia, 
Assessoria, datado de 24 de fevereiro de 2017, apresentado sem ressalvas, todos referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos apresentados pelos membros 
da administração e tendo em conta, ainda, o parecer dos Auditores Independentes, o Conselho 

Fiscal opina que os citados documentos representam adequadamente a situação patrimonial e 
opina favoravelmente a proposta da Administração relativa à destinação do lucro do exercício de 
2016, a serem submetidos à Assembleia Geral de Acionistas.
Salvador/BA, 21 de março de 2016.
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Prefeitura de Itabuna retoma 
a Operação “Patrulha do Som”

Coordenadores e diretores da 
Saúde destacam importância 
do Prosi/Hiperdia em Itabuna

Uma das fiscalizações mais solicitadas 
pelos itabunenses, a Patrulha do Som, foi 
retomada pela Prefeitura Municipal de 
Itabuna com resultados altamente positi-
vos para a sociedade. A operação é realiza-
da através de um trabalho conjunto entre 
a Secretaria de Transportes e Trânsito 
(Settran), Departamento de Indústria e 
Comércio da Secretaria de Sustentabilida-
de Econômica e Meio Ambiente, Guarda 
Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar.

O objetivo é promover a paz e o sosse-
go nos bairros através de uma fiscaliza-
ção efetiva de veículos e equipamentos de 
som que abusam dos horários e limites de 
decibéis permitidos, perturbando a tran-
quilidade da população, bem como visitar 
os estabelecimentos comerciais com o in-
tuito de contribuir para que os mesmos 
apresentem as condições adequadas para 
o recebimento dos clientes.

“Nossas ações buscam a educação, 
orientação e fiscalização, mas também 
atendemos denúncias feitas pelos cida-
dãos em decorrência daqueles que inco-
modam com sonorização alta de veículos 
ou casas comerciais, além de bares, pos-
tos de gasolina, residências, entre ou-
tros”, informa o diretor do Departamento 
de Indústria e Comércio, Tarciso Soares.

Um levantamento realizado entre o 
período de 25 de Março a 08 de Abril apon-
ta a apreensão de um veículo por conta 
de irregularidades com a documentação e 
sonorização excessiva; apreensão de uma 
moto por irregularidade nos documentos; 
três apreensões de equipamentos de som, 
notificações de seis estabelecimentos com 
base nos artigos 151, 247, 285 da Lei nº 
1331/85, e aplicação de uma multa por 
conta de som excessivo com base no arti-
go 12 da Lei nº 1710.

A busca pela união e uma partici-
pação mais efetiva dos profissionais da 
saúde pública em Itabuna, visando o 
fortalecimento da rede de cuidado aos 
portadores de diabetes, hipertensão e 
pacientes idosos assistidos pelo municí-
pio, levou as coordenações dos programas 
Prosi/Hiperdia a se reunirem na última 
terça-feira (11), num encontro considera-
do muito proveitoso pelos organizadores.

O evento durante todo o dia, aconte-
ceu no auditório da Asdita, anexo à Uni-
dade Básica de Saúde Izolina Guimarães, 
no Zildolândia com a participação dos 
médicos e enfermeiros dos quatro módu-
los, as diretorias da Atenção Básica e da 
Média e Alta Complexidade e do Núcleo 
de Educação Permanente (NEP)  e serviu 
para destacar a importância do Centro 
de Referência à Saúde do Idoso, do por-
tador de hipertensão e diabetes (Prosi/
Hiperdia)  na rotina de cada paciente, 
e mostrar  também como funciona cada 
programa.

“Estamos em fase de construção do 
Protocolo do Hiperdia em Itabuna e é 
fundamental a participação de todos no 

processo para garantir uma ampla e me-
lhor assistência aos usuários do Sistema 
Único de Saúde”, frisou a coordenadora 
do Hiperdia, Poliana Del Pomo Góis.

Ela informou que o município conta 
com mais de 2.100 pacientes cadastrados, 
(sendo 1500 no Programas Hiperdia e 600 
no Prosi), atendidos regularmente por uma 
equipe multidisciplinar formada por assis-
tente social, cardiologista, endocrinologis-
ta, farmacêutico, fisioterapêutico, nutricio-
nista, psicólogo, enfermeiros e técnicos.

Perfil do paciente
Poliana aproveitou para falar sobre 

os benefícios do Hiperdia, que inclusive 
distribui medicamentos gratuitos aos 
cadastrados.  “Além disso, o programa 
executado em nível municipal permite 
conhecer o perfil epidemiológico da hiper-
tensão arterial e do diabetes mellitus na 
população de Itabuna”.

Já a coordenadora do Centro de Re-
ferência Municipal de Atenção a Saúde 
do Idoso (Prosi), Larissa Morgana Carva-
lho, falou sobre o programa que atende 
pacientes com doença de parkinson, al-

ITABUNA

zheimer e osteoporose, com serviço espe-
cializado na saúde do idoso. “O programa 
tem a missão de atender o paciente que 
necessita de atenção na área de geriatria 
por uma equipe interdisciplinar, visan-
do garantir a manutenção e recuperação 
da sua saúde física, mental e funcional, 

mantendo-o socialmente ativo e dentro 
do contexto familiar”.

Os programas funcionam na sede da 
Asdita, anexa à UBS Izolina Guimarães, 
no Zildolândia e o atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30min às 
16h30minhoras.
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ENTREVISTA

“Nova diretoria promete reestru-
turar entidade”

A nova diretoria da Academia Grapi-
úna de Letras (AGRAL), empossada em 
14 de março passado, promete reestrutu-
rar a academia cultural, segundo infor-
ma, em entrevista concedida ao Jornal 
DIREITOS, o presidente eleito, Ramiro 
Soares de Aquino, um dos fundadores da 
entidade e o segundo no cargo. O novo 
presidente é democrático, costuma dizer 
que “fica rouco de ouvir” e não toma deci-
sões que não sejam por consenso. 

Experimentado jornalista, com vi-
vência de cinquenta e quatro anos no 
ramo, completados neste mês de abril, 
Aquino fez algumas exigências para 
aceitar o cargo: 1-Respeitar todas as de-
cisões do seu antecessor, Ivann Krebs 
Montenegro, que dirigiu a entidade nos 
cinco primeiros anos; 2-Submeter à di-
retoria, sob consulta aos interessados, a 
destituição de todos os membros que não 
frequentam as reuniões, alguns somente 
comparecendo às suas posses; 3-Admitir 
novos sócios exigindo um rígido controle 
de frequência e propondo a estes a pos-
sibilidade de assumir cargos diretivos, 
inclusive a presidência; 4-Criar a cate-
goria de Sócios Honorários Fundadores 

e 5-Manter relacionamento de alto nível 
com as entidades similares. Eis a íntegra 
da entrevista:

DIREITOS - O que o levou a acei-
tar essa incumbência, que para mui-
tos é tão espinhosa?

Ramiro Aquino - O comprometi-
mento do grupo. Perguntei a cada um se 
aceitava o cargo na diretoria, se topava 
trabalhar e demonstrei minhas exigências 
dizendo que o não atendimento a elas me 
dava o direito de renunciar. Todos foram 
unânimes em me apoiar, tudo isso de for-
ma democrática. Isso me deu a segurança 
necessária para aceitar a presidência. 

DIREITOS - Quando você fala de 
reestruturação isso significa que, 
mesmo fazendo parte da diretoria, 
não estava satisfeito com os rumos 
que a AGRAL estava tomando?

Ramiro Aquino - Pelo contrário. 
Aprendi muito com os companheiros que 
compõem a AGRAL, especialmente com 
Ivann Montenegro, um líder incontes-
te, ficando inclusive com a recém-criada 
Presidência de Honra. O que eu não me 
conformava era com a tese da imortali-

dade, que nos tornava vitalícios na enti-
dade. Ora, ninguém foi forçado a aceitar 
o seu ingresso. Sempre quisemos a con-
tribuição que todos poderiam oferecer. 
Se tomou posse e não frequenta ou pede 
para sair ou será afastado. Estou pro-
pondo a saída de oito confrades e o que 
é curioso, quatro desses foram indicação 
minha. Isso não quer dizer que todos eles 
poderão ser afastados. Se resolverem se 
enquadrar, serão mantidos. Se reincidi-
rem nas faltas cumpriremos os estatutos.

DIREITOS - Quais as suas pro-
postas?

Ramiro Aquino – Além das exi-
gências fundamentais, a frequência às 
reuniões, a programação em cima de um 
calendário de eventos consistente, a par-
ticipação ou o apoio da entidade a todas 
as atividades artístico-culturais da cida-
de, admissão de novos sócios (já temos 5 
em vista) e nos tornarmos, não só a pri-
meira, mas a mais ativa Academia de Le-
tras da região.

DIREITOS - E a sede não se in-
clui em seus planos?

Ramiro Aquino - Não considero a 

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, 
é o presidente da Academia Grapiúna de Letras 
(Agral), sediada na cidade de Itabuna, Ramiro 
Soares de Aquino.

Ramiro Aquino é radialista, jornalista, ceri-
monialista e um dos pioneiros da televisão sul-
baiana. É também autor do livro: “De Tabocas a 
Itabuna: 100 anos de imprensa” (1999, Agora).

“Se tomou posse e não frequenta 
ou pede para sair ou será afastado”

RAMIRO SOARES DE AQUINO, 
PRESIDENTE DA ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

sede social, no momento, como uma prio-
ridade. O Ivann Montenegro já colocou 
a casa dele à nossa disposição, o Lions 
Grapiúna também, estamos em entendi-
mentos com a FICC para reocupar a Sala 
Zélia Lessa, se quisermos construir a 
Confreira Eglê Santos Machado nos doou 
um terreno. A falta de teto ainda não é 
um problema para a AGRAL.

DIREITOS - E como sobrevive 
uma Academia?

Ramiro Aquino - Toda instituição 
dessa natureza tem que sobreviver com 
a contribuição dos seus confrades e con-
freiras. É um valor mínimo de apenas R$ 
30,00, que multiplicados por 39 (quadro 
atual depois do falecimento da Confrei-
ra Jasmínea Benicio Midlej) representam 
uma receita mensal de R$ 1.170,00. Sem 
considerar uma pequena inadimplência de 
15%, temos considerável saldo mensal em 
caixa. Avalie bem: na nossa posse fizemos 
uma festa com despesas mínimas, onde só 
pagamos a filmagem, apenas um dos qua-
tro fotógrafos, só os ingredientes do buffet 
(o Saborearte doou o serviço) e o vigilante. 
O local foi cedido pela Loja 28 de Julho, a 
MM Studios forneceu o som e o Coral Can-
tores de Orfeu nos brindou com a música.

Tel.: 98808-1810
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Grupos prioritários serão 
vacinados contra Influenza 
a partir de segunda-feira

Chico Reis promulga leis diante da 
ausência de sanção pelo Executivo

Educação 
pública de 

Itabuna 
incorpora 
programa 

inter-religioso

O cronograma com o calendário de 
vacinação contra a gripe Influenza foi 
divulgado pelo Departamento de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria de Saú-
de (Sesau) da Prefeitura de Ilhéus. Este 
ano, as vacinas contra a gripe serão mi-
nistradas atendendo a um cronograma 
por classificação de grupos prioritários, 
entre os dias 17 de abril a 26 de maio. 
O Dia D da vacinação acontece em 13 
de maio.

A mudança de estratégia atende 
a determinação do Ministério da Saú-
de. De acordo com a Coordenadora 
de Imunização do Departamento de 
Vigilância em Saúde da Sesau, Wa-
lkiria Cardeal, a população deve ob-
servar atentamente em qual grupo 
se enquadra e qual o prazo estipula-
do pelos órgãos competentes para o 
atendimento ao público.

Walkíria Cardeal informou ain-
da que todos os postos de saúde de 
Ilhéus estarão sendo abastecidos a 
partir de segunda-feira, 17, quando 
começa a vacinação dos trabalha-
dores de saúde. “Tem vacinas para 
atender a demanda. Não precisa 
correria e nem medo de que vai fal-
tar vacina. Basta ter tranquilidade 

e seguir o calendário”, assegura.

Cronograma de Vacinas
Após a semana de vacinação dos 

trabalhadores da saúde, que ocorre 
de 17 a 26 de abril, será a vez da va-
cinação para o grupo dos idosos, de 
24 a 28 do mesmo mês. Já de 02 a 
05 de maio, será a vez das gestantes, 
puérperas (mulheres com até 45 dias 
após o parto) e crianças. De 08 a 12 
de maio, a vacina será disponibili-
zada para o grupo das pessoas com 
uma ou mais doenças ou distúrbios. 
Estas pessoas com doenças crônicas 
deverão, no ato, apresentar a pres-
crição médica ou cartão de acompa-
nhamento dos serviços de atenção.

De 15 a 19 de maio, será a vez dos 
professores da rede de ensino pública 
e privada. “Eles precisarão apresen-
tar um contracheque ou crachá para 
comprovar que é professor”, lembrou 
a coordenadora de Imunização. De 22 
a 26 de maio, última semana de vaci-
nação, será dada a oportunidade para 
trabalhadores da saúde, idosos, ges-
tantes, puérperas, crianças, pessoas 
enfermas e professores que ainda não 
tenham sido vacinados.

Amparado pelo artigo 28 da Lei Or-
gânica do Município de Itabuna (Lomi), o 
presidente da Câmara, Chico Reis (PSDB), 
promulgou alterações na politica de se-
gurança para instituições bancárias em 
Itabuna (com a Lei 2.387/17, de autoria 
de Jairo Araújo e do ex-vereador Joilson 
Rosa) e a norma que regulamenta o servi-
ço remunerado de transporte escolar (Lei 
2.388/17). 

Em até 180 dias, o setor bancário terá 
que reforçar o sistema de vigilância. As 
câmeras, por exemplo, devem filmar um 
raio de 10 metros, em 180º, nas calçadas 
externas (imagens com nítida identifica-
ção, inclusive à noite). Capacetes, bonés 
e celulares estão proibidos no interior das 
agências. As lotéricas e os corresponden-
tes bancários também terão que instalar 
videomonitoramento, no interior e na par-

te externa do estabelecimento. 
Já a regulamentação do transporte 

escolar em Itabuna vai beneficiar em tor-
no de 200 profissionais (a lei permite 01 
permissão para cada 1.200 habitantes). No 
mínimo 10% da frota tem que ser adapta-
da para alunos com deficiência (cadeiran-
tes, por exemplo). Atualmente 80 moto-
ristas prestam o serviço que milhares de 
estudantes usam diariamente para deslo-
camento.  

As duas leis, aprovadas pelos vereado-
res itabunenses entre novembro e dezem-
bro do ano passado, foram publicadas no 
Diário Oficial do Legislativo da última sex-
ta, 31/03. “Elas sofreram sanção tácita que 
ocorre quando o Executivo deixa de procla-
mar a existência formal da lei dentro de 15 
dias após o recebimento do texto final apro-
vado pela Câmara”, explicou Chico.

Com a Lei 2.390/17, o Propaz/Estrela da 
Paz será incluído na educação integral de 
Itabuna. A norma foi promulgada na quin-
ta, 06, pelo presidente do Legislativo, Chico 
Reis (PSDB), após o silêncio do Executivo 
quanto à sanção da lei. A ideia de incluir o 
programa inter-religioso na rede municipal 
de ensino (fundamental, especial e Proeja) 
partiu do vereador Júnior Brandão (PT).

Pelo texto legal, o Propaz, que tem ca-
ráter itinerante, buscará, por meio de va-
lores humanos, fomentar a interação entre 
família, escola, poder público e sociedade. 
O projeto de lei, aprovado em 2016 pela 
Câmara de Vereadores itabunense, chegou 
a ser vetado integralmente pelo prefeito 
Fernando Gomes, mas o gestor recuou da 

decisão antes que os vereadores aprecias-
sem o veto.

Apesar da incorporação oficial à rede 
municipal só ter ocorrido agora, o Propaz 
funciona há 15 anos em Itabuna. A inicia-
tiva encabeçada pela Diocese de Itabuna 
surgiu de professores incomodados com a 
violência nas escolas e contou com o apoio 
de líderes religiosos como o bispo itabunense 
dom Ceslau Stanula (hoje aposentado) e o 
pastor Hélio Lourenço (já falecido).

“Disseminar valores como respeito, so-
lidariedade e amor, em qualquer ambiente 
que envolva relações humanas, é um apelo 
universal para qualquer instituição social e 
para a escola mais ainda”, salientou Júnior 
Brandão.

ILHÉUSLEGISLATIVO
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EDUCAÇÃO

CONVITE

Trabalho de conclusão de 
curso da Madre Thais beneficia 

famílias de baixa renda

CDL Itabuna convida

Um Trabalho de Conclusão de Cur-
so (TCC), de Biomedicina, da Faculdade 
Madre Thaís (FMT), em Ilhéus, resultou 
numa ação de saúde solidariedade às fa-
mílias de baixa renda, residentes locali-
dade conhecida como “invasão da Rua do 
Mosquito”, em frente ao terminal Rodovi-
ário de Ilhéus, no Fundão. 

“Prevalência de Parasitoses em crian-
ças moradoras de invasão de mangue” é o 

tema do trabalho desenvolvido por Taila-
na Machado envolvendo os discentes do 
quinto semestre do curso de Biomedicina, 
com a orientação da professora Flamélia 
Carla Silva Oliveira.

As ações do TCC, que está sendo 
elaborado, abrangem 15 famílias e 40 
crianças de dois a 12 anos. Foi colhido 
material para realização de exames pa-
rasitológicos e avaliado a prevalência de 

A Câmara de Dirigen-
tes Lojista de Itabuna (CDL) 
convida para o lançamento da 
Campanha Tríplice 2017, que 
ai acontecer na quarta-feira 
(19/4), no Centro de Cultura 
Adonias Filho (CCAF), às 19 
horas.

A promoção está cheia de 
novidades, como a mudança 
de local (da Praça Adami 
para a Praça Camacã), da 
eliminação do sistema de 
cupons (que será substitu-
ído por um aplicativo digi-

tal), da criação do Arraiá da 
CDL com atrações artísticas, 
barracas alimentícias, deco-
ração nas ruas da cidade e 
dos principais bairros, com o 
apoio da Prefeitura de Itabu-
na, Fundação Itabunense de 
Cultura e Cidadania (FICC) 
e demais patrocinadores.

Ainda nessa noite, o ad-
ministrador de empresas e 
mágico motivacional Karim 
Midlej Harfush, proferirá 
palesta sob a temática “Má-
gica da Motivação”.

Os presidentes Jorge Braga (CDL) e Daniel Leão, (FICC)

Enteroparasitas que podem levar a desnu-
trição, diminuição do desenvolvimento físico 
e até mesmo a morte, em todos os membros 
das famílias selecionadas.

O grupo se reuniu no salão de uma Igreja 
Evangélica, local, onde foram realizadas pa-
lestras abordando prevenção de parasitoses 
e noções higiênicas. Na ocasião foram entre-
gues cestas básicas, 40 kits com sabonete, 
creme dental e escovas de dentes doados pela 
FMT, em apoio ao projeto Parasitologia em 
Ação. Também entregaram roupas arrecada-
das pelos estudantes. “Essa é mais uma for-
ma de através da educação levamos um pou-
co de conhecimento sobre prevenção a nossa 
comunidade,” assinala Tailana Machado.

Vinde a mim e viva a minha Paixão
Aqueles que se aproximam da 

Paixão de Jesus recebem a salvação
“Ofereci as costas para me 

baterem e as faces para me ar-
rancarem a barba; não desviei 
o rosto de bofetões e cuspara-
das. Mas o Senhor Deus é meu 
Auxiliador, por isso não me 
deixei abater o ânimo, conser-
vei o rosto impassível como pe-
dra, porque sei que não sairei 
humilhado.” (Is 50,6-7)

Seja qual for a sua situação, 
diga: “Eu não serei humilha-
do!”. Por maior que seja a sua 
paixão, ela está cravada na 
Paixão de Cristo.

Meus irmãos, por maior que 
seja o seu desgaste físico, emo-
cional e espiritual, o Senhor 

está ao seu lado, segurando 
em suas mãos! Hoje, Ele lhe 
diz esta profecia: “Achegai-vos 
a Mim! Eu vos espero. Vinde 
a mim e viva a minha Paixão. 
Não podeis imaginar todos os 
frutos que viram por aí. Vinde, 
aproximai e provai os frutos”.

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – www.cancao-
nova.com.br 

Cachoeira Paulista 
– São Paulo.

Por Monsenhor Jonas Abib
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Novo diretor assume 
com missão de manter o 
crescimento da Bahiagás

A Diretoria Administrativa e Financei-
ra (DAF) da Companhia de Gás da Bahia 
– Bahiagás passa por uma mudança no seu 
comando. O novo diretor Administrativo e 
Financeiro da Companhia, Lauro Daniel 
Beisl Perdiz (foto), tomou posse na segun-
da-feira (03/04), às 15h30, em cerimônia 
realizada no auditório da sede administra-
tiva da Bahiagás (Edifício Civil Business), 
em Salvador. Lauro Daniel Perdiz substitui 
o atual diretor, Raimundo Barretto Bastos, 
que segue para um novo desafio na Mitsui 
Gás e Energia do Brasil, uma das acionistas 
da Bahiagás.

O novo diretor é colaborador da Mitsui 

Gás e Energia do Brasil desde 1995, soman-
do mais de 20 anos de serviços prestados à 
empresa. Natural de Salvador, tem forma-
ção em Administração e Direito, com MBA 
em Administração Financeira; e curso de 
mestrado em Regulação da Indústria de 
Energia.

Perdiz atuou como gerente Financeiro 
na Companhia Paraibana de Gás (PBGás) e 
na Sergipe Gás (Sergás), onde também es-
teve à frente da Diretoria Administrativa e 
Financeira (DAF). Ocupou esta função ain-
da nas companhias de Gás de Alagoas e do 
Ceará (Algás e Cegás).

No modelo societário tripartite da Com-

BAHIAGÁS

Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

73 3211-3550 - Cel.: 73 99199-3597

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

panhia, a DAF fica sob a responsabilidade 
da Mitsui Gás e Energia do Brasil. As duas 
outras diretorias ficam a cargo dos demais 
acionistas: o Estado da Bahia, com o diretor
-presidente Luiz Gavazza (foto), e a Gaspe-
tro (subsidiária da Petrobras), com o diretor 
Técnico e Comercial Carlos Eduardo Duff.

O diretor administrativo e financeiro 
chega à Bahiagás, quando a mesma inten-
sifica o processo de interiorização do gás 
natural, visando o alcance de novos clientes 

e a ampliação das zonas de desenvolvimen-
to no estado da Bahia. O principal projeto 
previsto para o período é a implantação do 
Projeto Sudoeste – Duto de Distribuição de 
Gás Natural do Sudoeste, com investimen-
tos estimados em R$ 505 milhões e extensão 
em torno de 306 km. O duto interligará as 
cidades de Itagibá e Brumado, beneficiando 
um total de 13 municípios da região. Será o 
maior duto de distribuição do Nordeste e o 
segundo maior do Brasil.

Lauro Daniel Beisl Perdiz, diretor 
Administrativo e Financeiro

Luiz Gavazza, Dretor-Presidente
da Bahiagás


